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Sunrider® Business Guide 

Pendahuluan 

Selamat datang di Sunrider!  Misi kami adalah untuk memberi nutrisi kepada dunia dan 

menginspirasi kehidupan dengan keseimbangan, keautentikan, dan kesejahteraan. Kami yakin 

bahwa berinvestasi dalam kesejahteraan setiap orang secara menyeluruh, memungkinkan mereka 

untuk menjalani kehidupan yang terbaik. Karena itu, kami berkomitmen memberdayakan 

kesejahteraan setiap personal dan profesional setiap orang sambil mendukung gaya hidup sehat. 

Kami melakukan ini dengan memberikan peluang menguntungkan yang memberdayakan orang 

untuk memiliki bisnis mereka sendiri dan menentukan kesuksesan mereka sendiri, serta 

menciptakan produk-produk alami di California yang bisa digunakan oleh seluruh keluarga. 

Sebagai Independent Business Owner (IBO) baru yang tertarik untuk menghasilkan pendapatan 

melalui pemasaran jaringan, Anda telah bermitra dengan perusahaan yang unik. Visi kami adalah 

untuk menumbuhkan budaya peluang sehingga orang-orang dimanapun merasa diberdayakan 

untuk membuka jalan mereka menuju kesuksesan. Jadi di Sunrider, Anda tidak diharuskan untuk 

membeli produk agar memenuhi syarat untuk mendapatkan bonus menarik kami. Faktanya, 

kesuksesan Anda akan terkait langsung dengan seberapa banyak karya dan usaha yang Anda 

lakukan dalam bisnis Sunrider Anda.   

Untuk mencapai kesuksesan dengan bisnis Sunrider Anda, Anda harus memfokuskan kegiatan Anda 

pada 5 perilaku berikut, yang kami sebut “Lima Perilaku Emas”: 
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Panduan Bisnis ini bersama dengan Pendaftaran dan Perjanjian Independent Business Owner 

disebutkan di sini secara bersama sebagai "Sunrider® Business Guide".  

Seorang pendaftar tidak perlu membeli persediaan apapun untuk menjadi seorang IBO. Dengan 

melengkapi Pendaftaran dan Perjanjian Independent Business Owner (Perjanjian IBO) di website 

Sunrider, seorang IBO terikat dengan semua perjanjian dan persyaratan dari Sunrider® Business 

Guide. Perjanjian IBO hanya sah untuk menjual produk dalam wilayah Republik Indonesia, dan IBO 

harus membaca dan memahami semua peraturan dan prosedur berikut sebelum anda mulai 

melakukan bisnis. 

Kebijakan, prosedur, dan perjanjian Sunrider dapat berubah dengan alasan apapun atas keputusan 

Sunrider, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dan IBO berkewajiban untuk mengikuti 

perkembangan terbaru dari Sunrider® Business Guide terbaru. Sunrider akan mengirimkan revisi 

lewat email kepada IBO atau mempostingnya ke website Sunrider. Sunrider menyarankan agar IBO 

menjaga komunikasi secara teratur dengan Sunrider agar tetap mengikuti kebijakan dan prosedur 

terbaru. Jika IBO sempat tidak aktif dan kemudian mengaktifkannya kembali, adalah kewajiban IBO 

untuk meminta dan memperoleh pembaruan atau revisi Sunrider® Business Guide yang mungkin 

telah dikeluarkan selama masa tidak aktif.  

Perkembangan dan keberhasilan IBO ditentukan oleh usaha perorangan dan penjualan produk 

kepada orang lain. Kesuksesan merupakan hasil dari kerja keras, ketekunan dan kepemimpinan. 

Tingkat keberhasilan tergantung pada seberapa efektif kualitas ini dilakukan.  

Business Guide ini akan membantu menjelaskan rencana bisnis kami yang berharga dan akan 

merinci apa yang Anda, sebagai IBO Sunrider, perlu lakukan agar memenuhi syarat untuk 

mendapatkan bonus dan bagaimana cara bonus tersebut dihitung. Business Service Department 

Sunrider akan dengan senang hati membantu menjawab pertanyaan dari calon dan IBO yang 

menyangkut Sunrider. Business Service Department dapat dihubungi melalui nomor tlp. (021) 569-

570-26 atau melalui email di business.service@sunrider.co.id. 
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KODE ETIK SUNRIDER 

Sunrider berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang baik, dan sebagai IBO Sunrider, Sunrider 

membutuhkan bantuan Anda agar kami dapat terus berkomitmen terhadap kejujuran, integritas, 

dan praktik bisnis yang baik. Dengan demikian, IBO harus patuh dengan Kode Etik Sunrider ketika 

menjalankan Independent Business Sunrider mereka.  

Berikut ini adalah Kode Etik Sunrider: 

Saya akan mengikuti standar kejujuran dan integritas tertinggi dalam semua hal 

yang saya lakukan. 

Produk Sunrider® tidak digunakan untuk menyembuhkan, mengobati, atau memperingan 

penyakit apapun, dan saya tidak akan mengklaim atau menyiratkan bahwa produk-produk 

tersebut bisa melakukannya. Sebagai gantinya, saya hanya akan menggunakan pernyataan 

terkait produk dari materi marketing terbaru perusahaan.  

Produk Sunrider® adalah Simply the Best® dan harus diperlakukan seperti itu. Penjualan 

produk Sunrider® harus didasarkan pada permintaan konsumen asli, dan dengan demikian 

tujuan utama penjualan tidak boleh untuk memenuhi syarat untuk peringkat tertentu atau 

untuk meningkatkan pembayaran bonus. 

Saya akan menyampaikan Sunrider Business Plan secara akurat dan jujur, dengan jelas 

menggambarkan upaya yang diperlu dilakukan untuk mencapai kesuksesan. Saya tidak akan 

terlibat dalam penipuan, pemalsuan, berperilaku tidak etis, atau melakukan praktik 

konsumen atau rekrutmen yang melanggar hukum, dan saya tidak akan membuat 

pernyataan, janji, atau testimonial yang dapat menyesatkan konsumen atau calon IBO. 

Sunrider Business Plan dirancang untuk memberikan penghargaan kepada IBO atas upaya, 

kerja keras, dan ketekunan mereka. Setiap upaya untuk melanggar semangat rencana ini 

(termasuk tetapi tidak terbatas pada menciptakan rekaan Customer, Preferred Customer, 

atau akun IBO palsu, membeli produk Sunrider® atas nama akun lain, dan sejenisnya) akan 

dianggap sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik. 
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Sunrider mempromosikan hal positif, dan karena itu saya tidak akan keterangan yang 

bersifat negatif atau mendeskreditkan orang lain, produk lain, Sunrider, atau perusahaan 

lain yang dapat menurunkan moral, motivasi, atau pendapatan dari IBO lainnya. 

Saya akan selalu berusaha sebaik mungkin untuk mempromosikan kesuksesan bisnis 

Sunrider saya.   

Saya tidak akan menjalankan kegiatan atau bisnis lainnya yang bertentangan dengan atau 

dapat menyebabkan kerusakan, kerugian, atau membahayakan Sunrider atau IBO lainnya.  

Saya akan menggunakan merek dagang, logo, daftar IBO, daftar customer, literatur, 

meeting, gathering, atau sumber–sumber Sunrider lainnya hanya untuk kepentingan bisnis 

Sunrider saya. 

Saya akan berusaha untuk memastikan agar customer saya puas dengan produk Sunrider® 

dan dengan layanan yang saya berikan dan akan memastikan bahwa mereka semua 

mengetahui kebijakan pengembalian Sunrider. 

Saya akan melaksanakan seluruh kewajiban saya dengan menjadi sponsor dan pemimpin 

yang bertanggung jawab ketika membangun bisnis Sunrider saya.  

Saya akan mematuhi semua peraturan, peraturan, undang-undang, dan tata cara yang 

berlaku terhadap bisnis Sunrider yang saya jalankan. Dalam rangka untuk mematuhi aturan 

pelabelan masing-masing negara, produk Sunrider mungkin hanya dijual di negara yang 

diberi label. 

Saya akan menghormati privasi IBO lainnya. 

Sunrider memberlakukan Kode Etik dengan sangat serius dan akan menyelidiki laporan pelanggaran 

Kode Etik. Selama dilakukan penyelidikan, Sunrider dapat serta berwenang menahan sementara 

bonus-bonus. Jika Sunrider memutuskan bahwa dugaan pelanggaran Kode Etik adalah benar 

adanya, dapat serta berwenang mengambil tindakan disiplin terhadap IBO tersebut, termasuk 

kemungkinan  hilangnya bonus dan penangguhan atau penghentian Independent Business Sunrider 

mereka.
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DEFINISI  

(Sesuai abjad) 

Active menggambarkan IBO yang memiliki setidaknya 150 Personal Volume (PV) di bulan kualifikasi. 

IBO harus aktif untuk menerima bonus. 

Autoship yaitu program pengiriman bulanan yang tersedia bagi IBO dan Preferred Customer yang 

memungkinkan mereka memilih produk dan paket yang ingin mereka terima setiap bulan secara 

rutin. Autoship tidak diperlukan untuk setiap kualifikasi IBO dan dapat diubah atau dibatalkan 

sewaktu-waktu. Preferred Customer yang memilih produk autoship dengan nilai retail lebih dari 

Rp135.000 akan berhak menerima tambahan diskon 5% dari harga retail untuk pembelian produk 

selama pendaftaran mereka dalam bentuk autoship. 

Builder Leg yaitu IBO level pertama yang didaftarkan secara pribadi dan seluruh downline-nya 

dengan sedikitnya terdapat satu Active IBO pada bulan itu dan gabungan total Volume Downline 

(DV) dari semua orang di leg/kaki itu minimal 1.000 DV. 

Career Title/ Title Karir yaitu title tertinggi yang bisa dicapai IBO sejak mereka bergabung dengan 

Sunrider, kecuali mereka belum memenuhi syarat untuk mempertahankan title tersebut.  

Commissionable Volume (CV) yaitu nilai yang ditetapkan untuk setiap produk yang dibeli sebagai 

dasar penghitungan komisi. Dinyatakan dalam mata uang tertentu yang berlaku di negara 

pembelian dilakukan. 

Downline Volume (DV) yaitu total Personal Volume (PV) Anda dan semua IBO dalam jaringan 

downline Anda. Dengan kata lain, merupakan total PV IBO dan IBO downline-nya, tanpa 

memperhatikan title.  

Generation dimulai dari Title Karir Ace Royal atau lebih tinggi dalam jaringan downline IBO dan 

mencakup semua IBO di bawahnya, tapi tidak termasuk IBO berikutnya yang memiliki Title Karir Ace 

Royal atau lebih tinggi. Jika IBO dengan Title Karir Ace Royal ke atas yang tidak dibayar sebagai Ace 

Royal atau lebih tinggi, mereka masih dianggap sebagai awal dari generation. 
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Independent Business Owner (IBO) adalah seseorang yang telah melengkapi perjanjian IBO dan 

diterima oleh Sunrider untuk menjual kembali produk dan berpartisipasi dalam compensation plan 

Sunrider. 

International Leg adalah IBO tingkat pertama yang didaftarkan secara pribadi dimana negara 

asalnya berbeda dari negara asal sponsor, dan mencakup semua IBO di bawahnya.  

Inventory Loading terjadi ketika IBO dia membeli produk hanya dilakukan semata-mata untuk 

menaikkan program pemasaran, daripada untuk memenuhi permintaan konsumen asli untuk 

produk Sunrider® di pasaran. Inventory loading merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam 

Business Guide ini. 

Leader adalah seorang IBO dengan title Ace Royals atau lebih tinggi. 

Leg/Kaki dimulai dari IBO level pertama dan mencakup semua IBO di bawahnya. Jadi, IBO akan 

memiliki banyak leg/kaki saat mereka memiliki IBO level pertama. 

Level yaitu posisi IBO di downline yang terhubung dengan upline lain atau downline IBO. IBO yang 

didaftarkan secara pribadi adalah level pertama IBO yang mendaftarkan, dan seterusnya. Customer 

tidak dianggap saat menghitung level. 

Maximum Volume Rule (Max Vol Rule) adalah aturan yang mempengaruhi peringkat Star Elite dan 

di atasnya, dan berlaku untuk DV. Umumnya dihitung hanya setengah dari DV yang disyaratkan 

untuk setiap peringkat tertentu dari setiap satu leg/kaki atau dari PV milik IBO untuk kualifikasi saja. 

Tujuan aturan ini dimaksudkan untuk mencegah IBO melakukan praktik Inventory Loading dan 

upaya “membeli“ peringkat. Setiap upaya untuk mengakali aturan ini (termasuk namun tidak 

terbatas pada pembuatan akun palsu dari Customer, Preferred Customer, atau IBO, membeli 

produk Sunrider® atas nama akun lain, dan sejenisnya) akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap 

Kode Etik dan Business Guide. 

Net Retail Price merupakan harga produk (mata uang negara setempat) jika dibeli pada nilai retail 

penuh, tidak termasuk pengiriman, pajak, dll. Net Retail Price bisa berbeda dari harga sebenarnya 

yang dibayarkan pada saat pembelian. Jika terdapat ‘potongan harga’ atau diskon pada produk, 

maka Personal Sales Commission akan didasarkan pada apa yang diidentifikasi sebagai “Net Retail 

Price” untuk harga diskon tersebut. 
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New GenQ, atau “Newly Qualified First Generation,” yaitu persyaratan kualifikasi untuk peringkat 

Icon ke atas sedikitnya sekali dalam 12 bulan, Icon atau diatasnya harus menaikkan peringkat 

seseorang dalam personal group di negara asalnya menjadi Ace Royal, yang kemudian memenuhi 

syarat pada peringkat itu (atau lebih tinggi) selama setidaknya 3 bulan berturut-turut. Periode setiap 

dua belas bulan ini akan diulang ketika peringkat Icon atau diatasnya berhasil memenuhi 

persyaratan di atas. Mencoba untuk menghindari persyaratan ini dengan cara apa pun (termasuk 

tetapi tidak terbatas pada menciptakan rekaan Customer, Preferred Customer, atau akun IBO palsu, 

membeli produk Sunrider® atas nama akun lain, dan sejenisnya) akan dianggap sebagai pelanggaran 

terhadap Kode Etik dan Business Guide ini. 

Paid-as Title/Title Pembayaran, yaitu title yang dipenuhi persyaratannya oleh IBO pada bulan itu, 

tanpa peduli Title Karir nya.   

Personal Group terdiri dari IBO dan downline-nya, ke bawah tapi tidak termasuk Ace Royal ke atas 

berikutnya (yang merupakan awal dari generasi pertama) 

Preferred Customer adalah customer yang telah melengkapi perjanjian untuk menjadi Preferred 

Customer dan membayar biaya pendaftaran  sebesar Rp135.000. Preferred Customer yang 

mendaftar dengan Autoship bulanan Rp.2.600.000 akan menerima diskon 10% dari harga eceran. 

Preferred Customer yang tidak menggunakan Autoship akan menerima diskon 5% dari harga retail. 

Semua Preferred Customer akan menerima pengiriman gratis pada semua pesanan Autoship 

sebesar Rp.1.500.000 atau lebih. Preferred Customer tidak berperan dalam jaringan downline dan 

tidak berpartisipasi dalam compensation plan. Preferred Customer dapat membatalkan 

keanggotaan mereka kapan saja dan kemudian akan dikonversi menjadi Retail Customer. 

Personal Volume (PV) yaitu Total Qualifying Volume (QV) dari pembelian personal IBO dan 

pembelian customer IBO. Tidak termasuk pembelian downline yang IBO. 

Qualifying Volume (QV) yaitu nilai produk berkomisi yang digunakan untuk kualifikasi IBO dalam 

compensation plan. QV tidak dalam mata uang tertentu sehingga kualifikasi berlaku internasional. 

Retail Customer adalah customer yang membeli produk Sunrider® dengan harga retail. Retail 

Customer dapat mendaftar untuk membeli produk secara online atau membeli langsung dari IBO 

Sunrider. Retail Customer tidak berperan dalam jaringan downline. 

Sunrider® Business Guide mengacu pada Business Guide ini beserta Pendaftaran dan Perjanjian 

Independent Business Owner.  
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SUNRIDER ® BUSINESS GUIDE 

BAB 1: SUNRIDER INFINITY COMPENSATION PLAN 

1. PERINGKAT TITLE DAN KUALIFIKASI PERINGKAT  

Saat Anda berhasil naik peringkat dan Title Karir baru dalam Sunrider Infinity Compensation Plan, 

Anda berhak untuk mendapatkan lebih banyak bonus. Sesederhana itu, dan dengan memfokuskan 

upaya Anda pada "Lima Perilaku Emas," Anda akan mendapatkan bonus saat berhasil naik peringkat. 

Peringkat tertinggi yang Anda raih akan menjadi peringkat Title Karir Anda. Title ini yang akan Anda 

perkenalkan kepada sesama rekan IBO Anda. Title Karir Ace Elite atau lebih rendah tidak akan turun. 

Title Karir Ace Royal ke atas akan bertahan selama Anda memenuhi syarat minimal 3 dari 12 bulan 

terakhir. Jika Anda belum memenuhi syarat minimal 3 dari 12 bulan terakhir untuk mendapatkan 

title tersebut, Title Karir Anda akan diturunkan ke title pembayaran Anda di bulan ke 12, namun 

tidak lebih rendah dari Ace Elite. Ini adalah 12 bulan yang bergulir. 

Title Pembayaran Anda sebenarnya adalah title di mana Anda memenuhi syarat dalam bulan 

tertentu. Jadi tergantung pada usaha dan keberhasilan Anda, Title Pembayaran Anda bisa berubah-

ubah setiap bulan meskipun Title Karir Anda tetap sama sampai Anda naik ke peringkat di atas Karir 

Anda saat ini.  

Berikut ini adalah daftar title dan kualifikasinya: 

1.1  Independent Business Owner (IBO) adalah peringkat awal bagi siapapun yang 

bergabung dengan Sunrider untuk berpartisipasi dalam Sunrider Infinity Compensation Plan. Untuk 

menjadi IBO, pemohon harus berusia minimal 18 tahun, melengkapi formulir Pendaftaran dan 

Perjanjian IBO, dan membeli Starter Kit Sunrider®. IBO tidak boleh memiliki alamat yang sama 

dengan Retail Customer, Preferred Customer, atau IBO lain.  

IBO dapat membeli produk dengan Harga IBO Sunrider yang harganya didiskon 10% dari harga retail. 

Setelah memenuhi persyaratan, IBO berhak mendapatkan Retail Sales Bonus dan Fast Start Bonus 

segera setelah bergabung.  
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Setelah satu tahun bergabung di Sunrider, IBO harus membayar biaya perpanjangan tahunan 

sebesar Rp1.250.000 untuk melanjutkan keanggotaan IBO. Jika seorang IBO tidak lagi ingin menjadi 

IBO Sunrider dan berpartisipasi dalam compensation plan, mereka dapat membatalkan kapan saja. 

Jika IBO membatalkan akun mereka dalam waktu 60 hari setelah membayar biaya perpanjangan 

saja, biaya perpanjangan akan diganti penuh. Jika IBO tidak membayar biaya perpanjangan tahunan 

tersebut, maka ia akan diubah menjadi customer. 

Agar memenuhi syarat sebagai IBO aktif sesuai compensation plan, IBO harus memiliki minimal 150 

Personal Volume (PV) di bulan kualifikasi. Untuk membuat akun IBO tetap terbuka, IBO harus 

mengumpulkan minimal 150 PV setiap 12 bulan dan membayar biaya perpanjangan tahunan atau 

ia akan diubah menjadi Preferred Customers. IBO yang belum mengumpulkan minimal 150 PV 

dalam periode 12 bulan akan secara otomatis dihentikan dan kehilangan downline mereka, 

termasuk Customer dan Preferred Customer. IBO yang diberhentikan atau berhenti sendiri dapat 

mendaftar lagi sebagai IBO baru dengan mengikuti langkah-langkah di atas.  

1.2  Peringkat Star adalah IBO yang memiliki minimal 150 PV dan 500 DV di bulan 

kualifikasi. Star berhak mendapatkan Retail Sales Bonus, Fast Start Bonus, serta Unilevel Bonus. 

1.3  Peringkat Star Prime adalah IBO yang memiliki minimal 250 PV dan 1.000 DV di bulan 

kualifikasi. Star Prime berhak mendapatkan Retail Sales Bonus, Fast Start Bonus, serta Unilevel 

Bonus. 

1.4  Peringkat Star Elite adalah IBO yang memiliki minimal 350 PV dan 1.800 DV di bulan 

kualifikasi. Mulai dari peringkat ini, Maximum Volume Rule akan berlaku untuk DV, dimana hanya 

sampai setengah dari persyaratan DV (dalam hal ini 900 DV) yang akan dihitung dari satu leg/kaki 

manapun atau dari PV Star Elite itu sendiri untuk kualifikasi. Star Elite berhak mendapatkan Retail 

Sales Bonus, Fast Start Bonus, Unilevel Bonus, serta Star Elite Advancement Bonus. 

1.5  Peringkat Ace adalah IBO yang memiliki minimal 450 PV dan 3.000 DV di bulan 

kualifikasi. Maximum Volume Rule akan berlaku untuk DV, dimana hanya sampai setengah dari 

persyaratan DV (dalam hal ini 1.500 DV) yang akan dihitung dari satu leg/kaki manapun atau dari PV 

Ace itu sendiri untuk kualifikasi. Mulai dari peringkat ini, terdapat tambahan persyaratan kualifikasi 

dari 1 Builder Leg. Builder Leg adalah leg/kaki dengan minimal satu IBO aktif (150 PV) dan minimal 
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1.000 DV di leg/kaki itu. Ace berhak mendapatkan Retail Sales Bonus, Fast Start Bonus, Unilevel 

Bonus, serta Star Elite Advancement Bonus. 

1.6  Peringkat Ace Prime adalah IBO yang memiliki minimal 500 PV dan 5.000 DV di bulan 

kualifikasi. Maximum Volume Rule akan berlaku untuk DV, dimana hanya sampai setengah dari 

persyaratan DV (dalam hal ini 2.500 DV) yang akan dihitung dari satu leg/kaki manapun atau dari PV 

Ace Prime itu sendiri untuk kualifikasi. Terdapat tambahan persyaratan kualifikasi dari 2 Builder Leg. 

Ace Prime berhak mendapatkan Retail Sales Bonus, Fast Start Bonus, Unilevel Bonus, Star Elite 

Advancement Bonus, serta Development Bonus. 

1.7  Peringkat Ace Elite adalah IBO yang memiliki minimal 550 PV dan 7.000 DV di bulan 

kualifikasi. Maximum Volume Rule akan berlaku untuk DV, dimana hanya sampai setengah dari 

persyaratan DV (dalam hal ini 3.500 DV) yang akan dihitung dari satu leg/kaki manapun atau dari PV 

Ace Elite itu sendiri untuk kualifikasi. Terdapat tambahan persyaratan kualifikasi dari 3 Builder Leg. 

Ace Elite berhak mendapatkan Retail Sales Bonus, Fast Start Bonus, Unilevel Bonus, Star Elite 

Advancement Bonus, serta Development Bonus. 

1.8  Peringkat Ace Royal adalah IBO yang memiliki minimal 600 PV dan 10.000 DV di bulan 

kualifikasi. Maximum Volume Rule akan berlaku untuk DV, dimana hanya sampai setengah dari 

persyaratan DV (dalam hal ini 5.000 DV) yang akan dihitung dari satu leg/kaki manapun atau dari PV 

Ace Royal itu sendiri untuk kualifikasi. Terdapat tambahan persyaratan kualifikasi dari 4 Builder Leg. 

Ace Royal berhak mendapatkan Retail Sales Bonus, Fast Start Bonus, Unilevel Bonus, Star Elite 

Advancement Bonus, Development Bonus, serta Ace Royal Advancement Bonus. 

1.9  Peringkat Hero adalah IBO yang memiliki minimal 600 PV dan 18.000 DV di bulan 

kualifikasi. Maximum Volume Rule akan berlaku untuk DV, dimana hanya sampai setengah dari 

persyaratan DV (dalam hal ini 9.000 DV) yang akan dihitung dari satu leg/kaki manapun atau dari PV 

Hero itu sendiri untuk kualifikasi. Terdapat tambahan persyaratan kualifikasi dari 3 Builder Leg dan 

1 Ace Royal atau Leg/Kaki di atasnya (Builder Leg dengan minimal satu IBO yang lolos sebagai Ace 

Royal atau lebih tinggi di dalam jaringan downline-nya). Hero berhak mendapatkan Retail Sales 

Bonus, Fast Start Bonus, Unilevel Bonus, Star Elite Advancement Bonus, Development Bonus, Ace 

Royal Advancement Bonus, Turbo Infinity Bonus, serta Check Match. 
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1.10  Peringkat Hero Elite adalah IBO yang memiliki minimal 600 PV dan 36.000 DV di bulan 

kualifikasi. Maximum Volume Rule akan berlaku untuk DV, dimana hanya sampai setengah dari 

persyaratan DV (dalam hal ini 18.000 DV) yang akan dihitung dari satu leg/kaki manapun atau dari 

PV Hero Elite itu sendiri untuk kualifikasi. Terdapat tambahan persyaratan kualifikasi dari 2 Builder 

Leg dan 2 Ace Royal atau Leg/Kaki di atasnya (Builder Leg dengan minimal satu IBO yang lolos 

sebagai Ace Royal atau lebih tinggi di dalam jaringan downline-nya). Hero Elite berhak mendapatkan 

Retail Sales Bonus, Fast Start Bonus, Unilevel Bonus, Star Elite Advancement Bonus, Development 

Bonus, Ace Royal Advancement Bonus, Turbo Infinity Bonus, serta Check Match. 

1.11  Peringkat Hero Royal adalah IBO yang memiliki minimal 600 PV dan 90.000 DV di 

bulan kualifikasi. Maximum Volume Rule akan berlaku untuk DV, dimana hanya sampai setengah 

dari persyaratan DV (dalam hal ini 45.000 DV) yang akan dihitung dari satu leg/kaki manapun atau 

dari PV Hero Royal itu sendiri untuk kualifikasi. Terdapat tambahan persyaratan kualifikasi dari 1 

Builder Leg dan 3 Ace Royal atau Leg/Kaki di atasnya (Builder Leg dengan minimal satu IBO yang 

lolos sebagai Ace Royal atau lebih tinggi di dalam jaringan downline-nya). Hero Royal berhak 

mendapatkan Retail Sales Bonus, Fast Start Bonus, Unilevel Bonus, Star Elite Advancement Bonus, 

Development Bonus, Ace Royal Advancement Bonus, Turbo Infinity Bonus, serta Check Match. 

1.12  Peringkat Icon adalah IBO yang memiliki minimal 600 PV dan 225.000 DV di bulan 

kualifikasi. Maximum Volume Rule akan berlaku untuk DV, dimana hanya sampai setengah dari 

persyaratan DV (dalam hal ini 112.500 DV) yang akan dihitung dari satu leg/kaki manapun atau dari 

PV Icon itu sendiri untuk kualifikasi. Terdapat tambahan persyaratan kualifikasi dari 3 Ace Royal atau 

Leg/Kaki di atasnya (Builder Leg dengan minimal satu IBO yang lolos sebagai Hero atau lebih tinggi 

di dalam jaringan downline-nya) dan 2 Hero atau Leg/Kaki di atasnya (Builder Leg dengan minimal 

satu IBO yang yang lolos sebagai Hero atau lebih tinggi di dalam jaringan downline-nya). Pada 

peringkat leader ini, agar memenuhi syarat, setidaknya sekali setiap dua belas bulan berjalan, Icon 

harus membantu IBO di Personal Group-nya di negara asalnya yang naik ke peringkat Ace Royal, 

memenuhi syarat pada peringkat itu (atau di atasnya) selama setidaknya 3 bulan berturut-turut, dan 

menjadi new first generation Icon. Aturan ini dikenal sebagai aturan "NewGenQ" (New First 

Generation Qualified). Icon berhak mendapatkan Retail Sales Bonus, Fast Start Bonus, Unilevel 
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Bonus, Star Elite Advancement Bonus, Development Bonus, Ace Royal Advancement Bonus, Turbo 

Infinity Bonus, Check Match, serta Icon Bonus. 

1.13  Peringkat Icon Elite adalah IBO yang memiliki minimal 600 PV dan 600.000 DV di 

bulan kualifikasi. Maximum Volume Rule akan berlaku untuk DV, dimana hanya sampai setengah 

dari persyaratan DV (dalam hal ini 300.000 DV) yang akan dihitung dari satu leg/kaki manapun atau 

dari PV Icon Elite itu sendiri untuk kualifikasi. Terdapat tambahan persyaratan kualifikasi dari 3 Ace 

Royal atau Leg/Kaki di atasnya (Builder Leg dengan minimal satu IBO yang lolos sebagai Ace Royal 

atau lebih tinggi di dalam jaringan downline-nya) dan 2 Hero Elite atau Leg/Kaki di atasnya (Builder 

Leg dengan minimal satu IBO yang lolos sebagai Hero Elite atau lebih tinggi di dalam jaringan 

downline-nya). Aturan NewGenQ berlaku untuk peringkat ini. Icon Elite berhak mendapatkan Retail 

Sales Bonus, Fast Start Bonus, Unilevel Bonus, Star Elite Advancement Bonus, Development Bonus. 

1.14  Peringkat Icon Royal adalah IBO yang memiliki minimal 600 PV dan 1.650.000 DV di 

bulan kualifikasi. Maximum Volume Rule akan berlaku untuk DV, dimana hanya sampai setengah 

dari persyaratan DV (dalam hal ini 825.000 DV) yang akan dihitung dari satu leg/kaki manapun atau 

dari PV Icon Royal itu sendiri untuk kualifikasi. Terdapat tambahan persyaratan kualifikasi dari 3 Ace 

Royal atau Leg/Kaki di atasnya (Builder Leg dengan minimal satu IBO yang lolos sebagai Ace Royal 

atau lebih tinggi di dalam jaringan downline-nya) dan 2 Hero Elite atau Leg/Kaki di atasnya (Builder 

Leg dengan minimal satu IBO yang lolos sebagai Hero Royal atau lebih tinggi di dalam jaringan 

downline-nya). Aturan NewGenQ berlaku untuk peringkat ini. Icon Elite berhak mendapatkan Retail 

Sales Bonus, Fast Start Bonus, Unilevel Bonus, Star Elite Advancement Bonus, Development Bonus, 

Ace Royal Advancement Bonus, Turbo Infinity Bonus, Check Match, serta Icon Bonus. 

2. PEMBAYARAN INFINITY COMPENSATION PLAN BONUS  

Hanya IBO yang sudah terdaftar yang dapat berpartisipasi dalam Infinity Compensation Plan. 

Melalui compensation plan Sunrider, IBO memperoleh pendapatan melalui penjualan produk 

Sunrider®. Bonus dirancang untuk memberi penghargaan kepada IBO atas kepemimpinan, regular 

training, penjualan, dan kerja kerasnya.  
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Hak untuk mendapatkan Bonus‐bonus akan ditiadakan jika: 

1. Seorang IBO melakukan suatu kesalahan fatal pada Perjanjian IBO atau melanggar Sunrider® 

IBO Business Guide, Kode Etik Sunrider, dan peraturan‐peraturan yang mengatur program 

Business Plan; atau 

2. Seorang IBO terlibat atau bertanggung jawab dalam menjalankan Bisnis Lain atau 

menggandakan sponsor. 

Sunrider berhak untuk mengajukan tuntutan hukum atas pelanggaran ini secara kasus per kasus 

dengan alasan untuk menjamin seluruh penerima bonus-bonus Leadership, penghargaan ini 

diberikan untuk mereka yang mencerminan jiwa kepemimpinan. Tidakan disipliner termasuk 

penangguhan keikutsertaan dalam program Business Plan hingga enam bulan atau penghentian 

Independent Business. 

Agar sponsor bisa menerima bonus, aplikasi baru harus dimasukkan ke website Sunrider di akhir 

bulan.    

2.1  Retail Sales Bonus 

Retail Sales Bonus adalah gabungan dari personal sales commission dan retail profit. Personal sales 

commission dan retail profit dihitung dari net retail price (tidak termasuk pajak). IBO akan 

mendapatkan personal sales commission sebesar 5% dari total PV mereka saat PV mereka berada 

di antara 450-999 PV selama bulan kualifikasi. IBO akan mendapatkan personal sales commission 

sebesar 10% dari total PV mereka saat PV mereka berada di antara 2.000-2.499 PV pada bulan 

kualifikasi. IBO akan mendapatkan personal sales commission sebesar 15% dari total PV mereka saat 

PV mereka 2.500 PV atau lebih tinggi pada bulan kualifikasi.  

IBO juga akan mendapatkan retail profit hingga 10% untuk penjualan produk Sunrider® tergantung 

penjualan tersebut ditujukan untuk retail customer atau Preferred Customer. 
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2.2  Fast Start Bonus 

Periode Fast Start dimulai ketika seseorang pertama kali mendaftar sebagai IBO (bulan pendaftaran) 

dan berlangsung selama bulan pendaftaran ditambah 3 bulan berikutnya. Selama periode Fast Start 

mereka, IBO dengan 150 PV atau lebih dari pembelian pribadi dalam sebulan akan menerima produk 

kredit sebesar Rp.500,000,-  untuk setiap IBO baru yang mereka sponsori yang secara pribadi 

membeli 150 PV atau di bulan itu. Selama periode Fast Start mereka, IBO dengan 150 PV atau lebih 

besar dalam sebulan akan menerima produk gratis (ditentukan oleh kantor Sunrider setempat atas 

kebijakannya sendiri) untuk setiap Preferred Customer yang IBO daftarkan dengan Autoship sebesar 

Rp.1.300.000,- atau pada bulan yang sama. 

Star Prime Advancement Bonus: IBO yang naik peringkat untuk pertama kalinya ke Star Prime 

dalam bulan pertamanya ditambah bulan pendaftaran akan mendapatkan Bonus Star Prime 

Advancement sebesar Rp.650.000,-. 

IBO yang mensponsori IBO baru yang naik pangkat ke Star Prime dalam bulan pertamanya ditambah 

bulan pendaftaran akan mendapatkan Matching Star Prime Advancement sebesar Rp.650.000,-. IBO 

yang mensponsori juga harus memenuhi syarat sebagai Star Prime atau diatasnya selama bulan 

tersebut untuk menerima bonus yang sesuai. 
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Star Elite Advancement Bonus: IBO yang naik peringkat untuk pertama kalinya ke Star Elite dalam 

3 bulan pertamanya ditambah bulan pendaftaran akan mendapatkan Bonus Kemajuan Star Elite 

sebesar Rp.1.300,000,- 

Seorang IBO yang mensponsori IBO baru yang naik pangkat ke Star Elite dalam 3 bulan pertamanya 

ditambah bulan pendaftaran akan mendapatkan Matching Star Elite Advancement Bonus sebesar 

RP.1.300,000,-. IBO yang mensponsori juga harus memenuhi syarat sebagai Star Elite atau diatasnya 

selama bulan tersebut untuk menerima bonus yang sesuai. 

Ace Advancement Bonus: IBO yang naik peringkat untuk pertama kalinya ke Ace dalam 3 bulan 

pertamanya ditambah bulan pendaftaran akan mendapat Bonus Ace Advancement Rp.2.600.000,- 

Seorang IBO yang mensponsori IBO baru yang naik pangkat ke Ace dalam 3 bulan pertamanya 

ditambah bulan pendaftaran akan mendapatkan Matching Ace Advancement Bonus sebesar 

Rp.2.600.000,- IBO yang mensponsori juga harus memenuhi syarat sebagai Ace atau diatasnya 

selama bulan tersebut untuk menerima bonus yang sesuai. 

Ace Prime Advancement Bonus: IBO yang naik peringkat untuk pertama kalinya ke Ace Prime dalam 

3 bulan pertamanya ditambah bulan pendaftaran akan mendapatkan Bonus Ace Prime 

Advancement sebesar Rp.4.550.000,- 

Seorang IBO yang mensponsori IBO baru yang naik pangkat ke Ace Prime dalam 3 bulan pertamanya 

ditambah bulan pendaftaran akan mendapatkan Matching Ace Prime Advancement Bonus sebesar 

Rp.4.550.000,- IBO yang mensponsori juga harus memenuhi syarat sebagai Ace Prime atau 

diatasnya selama bulan tersebut untuk menerima bonus yang sesuai. 

2.3  Ace Royal Advancement Bonus 

Ketika IBO naik ke peringkat Ace Royal untuk pertama kalinya, IBO akan mendapatkan Ace Royal 

Advancement Bonus sebesar Rp6.500.000. 

Upline pertama IBO dengan Peringkat Ace Royal atau lebih tinggi akan menerima Matching Ace 

Royal Advancement Bonus sebesar Rp6.500.000 selama upline IBO tersebut juga memenuhi syarat 

sebagai Ace Royal atau di atasnya selama bulan berjalan. 
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2.4  Unilevel Bonus 

IBO Aktif yang lolos sebagai Star atau di atasnya dalam bulan kualifikasi dapat menerima persentase 

pada CV dari penjualan downline mereka. Persentase yang mereka terima dan jumlah level yang 

akan mereka terima didasarkan pada Title Pembayaran selama bulan kualifikasi. 

Unilevel Bonus akan dibayarkan sesuai dengan tabel di bawah ini dan akan dibayar maksimal 

kedalaman 5 level. Bonus ini dibatasi 23% dari CV di negara asal IBO di bulan kualifikasi, dan jika 

total pembayaran bonus melebihi batas bulan itu, bonus ini akan dikurangi secara proporsional pada 

bulan itu. 

 

 

2.5  Development Bonus 

IBO yang memenuhi syarat sebagai Ace Prime atau di atasnya selama bulan kualifikasi dapat 

memperoleh Development Bonus dalam dua cara berbeda: Personal Group dan First Generation. 

Pembayaran bonus ditentukan oleh Title Pembayaran downline serta Title Pembayaran sponsor IBO 

pada bulan kualifikasi. Bonus ini dibatasi 2% dari CV perusahaan di bulan kualifikasi, dan jika total 

pembayaran bonus melebihi batas bulan itu, bonus ini akan dikurangi secara proporsional untuk 

bulan tersebut.  

Personal Group Development Bonus: IBO yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bonus ini 

akan mendapatkan bonus tetap sebesar Rp390.000, Rp780.000, ATAU Rp1.040.000 pada setiap leg 

di IBO dalam personal group mereka (Ace, Ace Prime, dan / atau Ace Elite). Jumlah yang dibayarkan 

didasarkan pada Title Pembayaran tertinggi di masing-masing leg di dalam personal group mereka 
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namun tidak akan melebihi jumlah bonus yang setara dengan Title Pembayaran IBO itu sendiri. 

Misalnya, jika IBO yang mensponsori dibayar sebagai Ace Prime dan Title Pembayaran tertinggi 

tertinggi dalam personal group IBO di leg tertentu adalah Ace Elite, IBO yang mensponsori akan 

menerima jumlah bonus untuk Ace Prime bukannya Ace Elite untuk leg itu. 

1st Generation Leg Development Bonus: IBO yang memenuhi syarat untuk bonus ini juga akan 

mendapatkan flat bonus Rp1.300.000 pada SETIAP leg dengan first generation Ace Royal atau lebih 

tinggi, selama IBO memenuhi syarat sebagai Ace Royal atau di atasnya dalam bulan kualifikasi. IBO 

yang lolos sebagai Ace Elite di bulan kualifikasi akan mendapatkan pembayaran bonus Ace Elite 

Bonus sebesar Rp1.040.000 pada setiap leg dengan first generation Ace Royal atau lebih tinggi. IBO 

yang lolos sebagai Ace Prime di bulan kualifikasi akan mendapatkan pembayaran bonus Ace Prime 

sebesar Rp780.000 pada setiap leg dengan first generation Ace Royal atau lebih tinggi.  

 
Title Pembayaran IBO  
 

Bonus Tetap Bulanan yang Dibayar 
untuk Ace Prime dan di atasnya 
(2% Cap) 

Ace Rp390.000 

Ace Prime Rp780.000 

Ace Elite Rp1.040.000 

1st Generation  
ACE ROYAL dan di atasnya 

Rp1.300.000 

 

2.6  Turbo Infinity Bonus 

IBO yang lolos sebagai Hero atau di atasnya pada bulan kualifikasi berhak menerima bonus ini. Turbo 

Infinity Bonus dibayar sesuai persentase pada semua CV dimulai dengan level 6 dan di bawahnya, 

sampai kedalaman tak terhingga. Persentase IBO yang bisa mendapatkan bonus ini didasarkan pada 

Title Pembayaran mereka selama bulan kualifikasi. Bonus ini dibatasi 3% dari CV negara asal IBO di 

bulan kualifikasi, dan jika total pembayaran bonus melebihi batas bulan itu, bonus ini akan dikurangi 

secara proporsional pada bulan itu. 
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IBO yang lolos sebagai Hero atau diatasnya akan menerima pembayaran Turbo Infinity Bonus 

sebesar 0,5% pada semua CV mereka dari level 6 ke bawah.  

2.7  Check Match 

IBO yang dibayar sebagai Hero atau di atasnya pada bulan kualifikasi memenuhi syarat untuk 

menerima Check Match Bonus. IBO yang memenuhi syarat akan menerima bonus ini pada downline 

dengan peringkat Ace Royal dan di atasnya (PayOn IBO). Bonus ini dibayarkan berdasarkan 

persentase dari pembayaran Unilevel Bonus, dan Turbo Infinity Bonus Downline di bulan kualifikasi. 

Persentase pembayaran Check Match Bonus didasarkan pada Title Pembayaran dari downline 

PayOn IBO pada bulan kualifikasi dimana Check Match dibayar, namun tidak akan melebihi batas 

kualifikasi Title Pembayaran IBO selama bulan kualifikasi. Jumlah generations yang memenuhi 

kualifikasi IBO dapat memperoleh Check Match berdasarkan Title Pembayaran IBO yang memenuhi 

syarat selama bulan kualifikasi. Ada batasan pada setiap Check Match yang mungkin diterima IBO 

yang memenuhi kualifikasi, yang didasarkan pada kualifikasi Title Pembayaran IBO selama bulan 

kualifikasi. Bonus ini dibatasi pada 8% dari CV perusahaan di bulan kualifikasi, dan jika total 

pembayaran bonus melebihi batas bulan itu, bonus ini akan dikurangi secara proporsional untuk 

bulan itu. 

IBO yang lolos sebagai Hero akan menerima 18% untuk semua first generation mereka Title 

Pembayaran Hero dan di atasnya, 15% untuk semua first generation Title Pembayaran Ace Royal, 

dan 10% untuk setiap first generation peringkat Ace Royal yang tidak memenuhi syarat sebagai Ace 

Royal di bulan kualifikasi. Ada Rp13.000.000 per match cap pada setiap check match downline. 

IBO yang lolos sebagai Hero Elite akan menerima 20% untuk semua first dan second generation Title 

Pembayaran Hero Elite dan di atasnya mereka, 18% untuk semua first dan second generation Title 

Pembayaran Hero mereka, 15% untuk semua first dan second generation Title Pembayaran Ace 

Royal mereka, dan 10% untuk semua first dan second generation peringkat Ace Royal yang tidak 

memenuhi syarat sebagai Ace Royal di bulan kualifikasi. Ada Rp26.000.000 per match cap pada 

setiap check match downline. 

IBO yang lolos sebagai Hero Royal akan menerima 22% untuk semua first, second, dan third 

generation Title Pembayaran Hero Royal mereka, di atas 20% untuk semua first, second, dan third 
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generation Title Pembayaran Hero Elite mereka, 18% untuk semua first, second, dan third 

generation Title Pembayaran Hero mereka, 15% pada semua first, second, dan third generation Title 

Pembayaran Ace Royal mereka, dan 10% untuk semua first, second, dan third generation peringkat 

Ace Royal yang tidak memenuhi syarat sebagai Ace Royal di bulan kualifikasi. Ada Rp39.000.000 per 

match cap pada setiap check match downline. 

IBO yang lolos sebagai Icon akan menerima 25% untuk semua first hingga fourth generation Title 

Pembayaran Icon dan di atasnya mereka, 22% untuk semua first hingga fourth generation Title 

Pembayaran Hero Royal mereka, 20% untuk semua first hingga fourth generation Title Pembayaran 

Hero Elite mereka, 18% untuk semua first hingga fourth generation Title Pembayaran Hero mereka, 

15% pada semua first hingga fourth generation Title Pembayaran Ace Royal mereka, dan 10% pada 

first hingga fourth generation peringkat Ace Royal yang tidak memenuhi syarat sebagai Ace Royal di 

bulan kualifikasi. Ada Rp52.000.000 per match cap pada setiap check match downline. 

IBO yang lolos sebagai Icon Elite akan menerima 27% untuk semua fifth generation Title 

Pembayaran Icon Elite dan di atasnya mereka, 25% untuk semua fifth generation Title Pembayaran 

Icon mereka, 22% untuk semua fifth generation Title Pembayaran Hero Royal mereka, 20% untuk 

semua fifth generation Title Pembayaran Hero Elite mereka, 18% untuk semua fifth generation Title 

Pembayaran Hero mereka, 15% untuk semua fifth generation Title Pembayaran Ace Royal mereka, 

dan 10% untuk setiap fifth generation peringkat Ace Royal yang tidak memenuhi syarat sebagai Ace 

Royal di bulan kualifikasi. Ada Rp65.000.000 per match cap pada setiap check match downline. 

IBO yang lolos sebagai Icon Royal akan menerima 30% untuk semua first hingga sixth generation 

Title Pembayaran Icon Royal mereka, 27% untuk semua first hingga sixth generation Title 

Pembayaran Icon Elite mereka, 25% untuk semua first hingga sixth generation Title Pembayaran 

Icon mereka, 22% untuk semua first hingga sixth generation Title Pembayaran Hero Royal mereka, 

20% untuk semua first hingga sixth generation Title Pembayaran Hero Elite mereka, 18% untuk 

semua first hingga sixth generation Title Pembayaran Hero mereka, 15% untuk semua first hingga 

sixth generation Title Pembayaran Ace Royal mereka, dan 10% untuk semua first hingga sixth 

generation peringkat Ace Royal yang tidak memenuhi syarat sebagai Ace Royal di bulan kualifikasi. 

Ada Rp78.000.000 per match cap pada setiap check match downline. 
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2.8  Icon Bonus 

IBO yang naik peringkat ke Icon atau di atasnya untuk pertama kalinya akan memenuhi syarat untuk 

menerima Icon Bonus satu kali. Untuk setiap kenaikan, jumlah bonus akan dibayarkan selama 

beberapa bulan berturut-turut selama Title Pembayaran IBO naik atau lebih tinggi. Jika Title 

Pembayaran IBO tidak naik dalam satu (atau lebih) dari bulan-bulan yang pembayarannya biasanya 

akan dibayarkan, IBO itu tidak akan menerima jumlah pembayaran bulan itu. Sisa pembayaran 

masih dapat diperoleh namun akan didasarkan pada Title Pembayaran yang naik atau lebih tinggi 

dalam bulan pembayaran yang tersisa. 

Ketika IBO naik peringkat ke Icon untuk pertama kalinya, IBO memenuhi syarat untuk Bonus Icon 

sebesar Rp130.000.000. Bonus ini dibayarkan sebesar Rp.26.000.000,- per bulan selama 5 bulan 

berturut-turut yang dimulai dengan bulan kemajuan selama IBO lolos sebagai Icon atau lebih tinggi. 

Jika IBO tidak lolos sebagai Icon atau lebih tinggi dalam dalam empat bulan ke depan, IBO tidak akan 

menerima pembayaran bonus untuk setiap bulan yang tidak memenuhi syarat. 

Ketika IBO naik peringkat ke Icon Elite untuk pertama kalinya, IBO memenuhi syarat untuk Bonus 

Icon sebesar Rp260.000.000. Bonus ini dibayarkan lebih dari 8 bulan berturut-turut sebesar 
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Rp.32.500.000,- per bulan dimulai dari bulan kemajuan. Jika IBO tidak lolos sebagai Icon Elite atau 

lebih dalam dalam 7 bulan berikutnya, IBO tidak akan menerima pembayaran bonus untuk setiap 

bulan yang tidak memenuhi syarat. 

Ketika IBO naik peringkat ke Icon Royal untuk pertama kalinya, IBO memenuhi syarat untuk Bonus 

Icon sebesar Rp650.000.000. Bonus ini dibayarkan lebih dari 12 bulan berturut-turut pada 

Rp.60.666.710,- per bulan dimulai dari bulan kemajuan. Jika IBO tidak memenuhi syarat sebagai Icon 

Royal dalam salah satu dari 11 bulan berikutnya, IBO tidak akan menerima pembayaran bonus untuk 

setiap bulan yang tidak memenuhi syarat. 

Seorang IBO yang naik dari satu peringkat Icon ke peringkat Icon yang lebih tinggi selama periode 

pembayaran Icon Bonus Pertama akan memperoleh lebih dari satu Icon Bonus secara bersamaan. 

 

2.9 Tanggung Jawab Leader 

Ace Royals dan di atasnya adalah Leader yang kebanyakan menjalankan bisnis Sunrider mereka 

secara penuh waktu dan mendapatkan penghasilan besar. Ace Royals di atasnya memiliki standar 

integritas dan tanggung jawab yang lebih tinggi karena mereka adalah panutan dalam komunitas 

Sunrider dan bagi organisasi besar mereka. Oleh karena itu, Leader dan pasangannya tidak boleh 

berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam penjualan langsung tingkat tunggal, 

penjualan langsung multi-level, atau bisnis pemasaran jaringan lainnya, dan tidak boleh terlibat 

dalam kegiatan atau bisnis lain (terlepas dari sifat bisnis lainnya) yang akan bertentangan dengan 
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atau dapat menyebabkan kerusakan, kehilangan, atau kerugian bagi IBO lain atau Sunrider. Daftar 

customer dan IBO Sunrider hanya untuk tujuan menjalankan Bisnis Independen Sunrider, dan tidak 

boleh digunakan untuk memajukan kepentingan bisnis lainnya. Leader harus melatih downline yang 

baru di sponsori tentang cara mengembangkan bisnis mereka dan harus melakukan pertemuan 

pelatihan setidaknya sekali setiap tiga bulan (Leader harus menyerahkan jadwal pelatihan dan bukti 

pertemuan pelatihan berdasarkan permintaan), dan Leader harus sering berhubungan dengan 

downline mereka setidaknya sebulan sekali (kunjungan langsung, rapat, email, panggilan telepon, 

dll.). Merupakan tanggung jawab seorang Leader untuk memastikan bahwa kegiatan yang 

dijalankan oleh downline mereka sesuai dengan aturan Business Guide dan Kode Etik; sesi kontak 

dan pelatihan yang sering ini harus digunakan untuk membantu memastikan kepatuhan terhadap 

aturan-aturan ini. Seorang Leader harus memberikan pengakuan kepada downline mereka untuk 

memberi penghargaan dan mengakui pencapaian. Kegagalan untuk memenuhi tanggung jawab 

Leader ini akan menghasilkan pinalti, termasuk tetapi tidak terbatas pada kehilangan bonus dan 

pemutusan hubungan kerja.  

2.10  International Sponsor Leadership Program 

IBO dengan peringkat Ace Royals dan di atasnya di negara asal mereka dapat berpartisipasi dalam 

Sunrider International Sponsor Leadership Program. Mereka harus memiliki kualifikasi di Ace Royal 

atau lebih tinggi untuk setidaknya dua bulan berturut-turut; setelah itu, IBO yang memenuhi syarat 

harus menghubungi country manager mereka untuk mendapatkan persetujuan dan untuk memberi 

tahu mereka tentang keinginan mereka untuk mulai mensponsori secara internasional. Setelah 

disetujui, mereka harus menerima orientasi oleh staf Sunrider di negara lain. Orientasi tersebut 

memungkinkan sponsor internasional untuk memahami perbedaan compensation plan di negara 

lain dan aturan terkait dalam melakukan bisnis di negara lain. Setelah menyelesaikan orientasi 

mereka, Ace Royals dan di atasnya dapat mulai mensponsori secara internasional dan harus melatih 

downline internasional mereka sesuai dengan pedoman dan prosedur Sunrider saat ini di negara 

asing. Pelatihan Downline akan mencakup penggunaan materi promosi yang dibuat oleh Sunrider 

dan melakukan pelatihan dan sales meeting. Sponsor Internasional harus mengadakan pelatihan 

reguler sebagai Leader melalui telepon, email, conference calls, webinar, atau secara langsung 

sebagaimana diperlukan dan patut (lihat 2.10 Tanggung Jawab Leaders di atas). 
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Sebagai rencana global tanpa batas yang dirancang untuk memberi penghargaan kepada leader 

untuk mengembangkan organisasi yang stabil, QV dari negara asing (yang bukan mata uang 

tertentu) akan membantu persyaratan kualifikasi IBO, sementara semua penjualan di negara asing 

akan didasarkan pada CV (yang merupakan mata uang tertentu). Pada akhir setiap bulan kualifikasi, 

bonus dari CV negara asing akan dikonversi ke mata uang domestik IBO berdasarkan nilai konversi 

mata uang yang dipublikasikan. Silakan hubungi IBO Business Service Department setempat Anda 

di (021) 569-570-26 untuk kurs konversi yang berlaku. Harap diingat bahwa Ace Royals internasional 

yang baru didaftarkan tidak akan memenuhi persyaratan NewGenQ, yang mengharuskan Icon dan 

di atasnya untuk mendaftarkan seseorang dalam personal group mereka di negara asal mereka 

setidaknya sekali setiap 12 bulan menjadi Ace Royal, yang kemudian memenuhi syarat di peringkat 

itu (atau lebih tinggi) setidaknya selama 3 bulan berturut-turut. 

Jika sponsor internasional gagal memenuhi kualifikasi di Ace Royal atau lebih tinggi, DV mana pun 

dari kaki/leg internasional sponsor itu akan terus diperhitungkan terhadap DV IBO sponsor untuk 

tujuan kualifikasi saja; sponsor internasional hanya akan mendapatkan Retail Sales Bonus 

(berdasarkan PV) pada kaki/leg internasional di bulan yang tidak memenuhi syarat sponsor 

internasional di Ace Royal atau lebih tinggi. Semua batasan lokal masih berlaku untuk bonus yang 

dibayarkan atau berasal dari penjualan internasional. 

2.11  Pembayaran Komisi dan Bonus 

Bonus akan ditransfer sekali dalam sebulan dan dibayarkan kepada Independent Business Owner 

(IBO) pada tanggal 20 bulan berikutnya. 

IBO harus segera memeriksa kembali setiap bonus rekapnya dan melaporkan jika ada 

ketidaksesuaian dalam jangka waktu dua puluh hari setelah penerimaan. IBO dapat melihat kembali 

bonus rekap statement online di Business Center pada Sunrider website (business.sunrider.com). 

Jika seorang IBO belum menerima pembayaran dalam 15 hari sejak tanggal transfer, IBO harus 

menghubungi Business Service Department. Business Service Department akan mengatur untuk 

melakukan transfer kembali jika transfer sebelumnya tidak berhasil. 
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Jika seorang IBO tidak melaporkan bonus yang tidak diterima antara enam dan dua belas bulan sejak 

tanggal pembayaran bonus, Sunrider akan menetapkan biaya Rp325.000,- untuk mengeluarkan 

bonus susulan. 

Jika seorang IBO tidak melaporkan bonus yang tidak diterima setelah dua belas bulan sejak tanggal 

pembayaran bonus, Sunrider akan membatalkan bonusnya dan tidak akan melakukan transfer 

penggantinya. 

2.12  Penghargaan 

Sebuah Certificate of Achievement akan diberikan kepada semua Star Elite dan di atasnya ketika 

mereka pertama kali memenuhi syarat di peringkat baru. 

Di Grand Convention Tahunan Sunrider, Ace Royal dan di atasnya yang baru pertama kali memenuhi 

syarat akan mendapat penghargaan khusus di atas panggung. Semua Hero dan di atasnya akan 

mendapat penghargaan khusus di Grand Convention Tahunan untuk mendapatkan dan/atau 

melanjutkan kualifikasi di peringkat baru selama masa kualifikasi. 

Ace Royal dan di atasnya ditampilkan di majalah SunWriter di website Sunrider. Yang akan tampil di 

majalah ini disesuaikan dengan peringkat yang dicapai.  
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SUNRIDER® BUSINESS GUIDE  

BAB 2: PERATURAN, KEBIJAKAN DAN PROSEDUR 

1. MENDIRIKAN, MENGEMBANGKAN & MENJALANKAN INDEPENDENT BUSINESS  

1.1   Kualifikasi Awal  

Untuk menjadi seorang Independent Business Owner/Pemilik Independent Business (IBO) resmi, 

seorang pemohon harus berusia minimal 18 tahun serta melengkapi dan menyerahkan Perjanjian 

IBO, dan membeli Starter Kit Sunrider®. Pemohon harus mempunyai alamat surat yang lengkap di 

Indonesia dan nomor wajib pajak yang masih berlaku (yang berlaku). IBO tidak dapat memiliki 

alamat yang sama dengan IBO atau customer lain. Applicant juga harus memiliki, mengikuti dan 

memahami Sunrider® Business Guide yang berlaku. Kewenangan untuk mendistribusikan produk 

Sunrider® berlaku sejak saat email pemberitahuan dari Sunrider dengan telah diterimanya Perjanjian 

IBO. IBO diwajibkan membayar biaya perpanjangan tahunan sebesar Rp1.250.000 di mulai dari 

tanggal pendaftaran pertama mereka. IBO diharuskan membayar biaya perpanjangan tahunan 

sebesar Rp 650.000 yang dimulai pada tanggal pendaftaran pertama mereka. Jika seorang IBO tidak 

lagi ingin menjadi IBO Sunrider dan berpartisipasi dalam compensation plan, mereka dapat 

membatalkan kapan saja. Jika seorang IBO membatalkan akun mereka dalam waktu 60 hari setelah 

membayar biaya perpanjangan saja, biaya perpanjangan akan diganti penuh. 

Seseorang tidak diperbolehkan memiliki lebih dari satu akun IBO. Pasangan suami istri dari IBO yang 

ingin bergabung akan dimasukkan sebagai bagian dari akun IBO dan tidak dapat membuka akun IBO 

yang terpisah. Seorang applicant tidak dapat memiliki semua atau menjadi bagian dari Independent 

Business lain baik perorangan atau gabungan, berpartisipasi sebagai rekan, pemilik, pemegang 

saham, trustee, karyawan, manager, Business Leader, association member, pihak yang diuntungkan 

atau kepentingan hukum atau keuangan dalam IBO lainnya. 

Kunci untuk membangun IBO yang sukses adalah menjual produk ‐ produk Sunrider®. Sunrider 

mensyaratkan semua IBO mengerti “personal network philosophy,” dimana IBO membangun 

Independent Business nya dengan cara kontak langsung dengan calon konsumen dan para IBO akan 

berkesempatan untuk mensponsori, melatih dan memotivasi lainnya untuk menjadi IBO. Tindakan 
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sponsoring memerlukan IBO agar memperkenalkan calon IBO dengan produk dan literatur 

Sunrider®, melatih atau membuat latihan yang dapat dilakukan oleh calon IBO, dan untuk 

memelihara dialog yang terus menerus dengan calon IBO dengan menjawab pertanyaan dan 

merespon masalah. Dengan menandatangani Aplikasi IBO, IBO menyatakan mereka mengerti 

personal network philosophy dan berniat untuk membangun bisnis yang berdasarkan atas filosofi 

ini. 

1.2    Hubungan Independent Business 

IBO adalah kontraktor mandiri Sunrider. Bagaimanapun IBO (termasuk untuk tujuan pajak) bukan 

agen atau karyawan dari Sunrider. 

IBO bukan merupakan hubungan karyawan dengan Sunrider atau afilliasi Sunrider lainnya. IBO tidak 

diperbolehkan membeli atau bertransaksi apapun dengan menggunakan nama Sunrider. Pada 

compensation plan, IBO dapat diberi penunjukan peringkat tertentu, seperti "Ace Royal" dan "Hero 

Elite." Peringkat ini bukan merupakan hubungan karyawan atau manajerial dengan Sunrider dan 

hanya mengindikasikan tipe komisi, bonus dan insentif penjualan bagi IBO. IBO tidak boleh 

menggunakan terminologi deskriptif atau penjelasan peringkat pada alat tulis pribadi mereka, kartu 

nama atau cetakan lainnya atau materi elektronik. IBO tidak boleh menyebut dirinya “agen” atau 

“wakil dari perusahaan” dan hanya menggambarkan dirinya sebagai IBO. 

IBO menentukan sendiri jam dan metode penjualan yang mereka gunakan, selama metode 

penjualannya sejalan dengan Sunrider® Business Guide. IBO menanggung sendiri biaya bisnis yang 

dijalankannya. IBO bertanggung jawab untuk semua self‐employment dan pajak penghasilan dari 

komisi, bonus dan insentif yang didapat sebagai IBO.  

IBO bertanggung jawab untuk mematuhi semua hukum, termasuk hukum pajak, di negara dimana 

mereka menjalankan Independent Business Sunrider nya. Jika hukum yang berlaku mensyaratkan 

IBO untuk memiliki izin usaha atau izin penjualan, mereka harus meminta izin pihak yang berwenang 

untuk menjamin sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Sunrider harus melapor ke Internal Revenue Service (IRS) semua pembayaran ke IBO perorangan 

sebesar Rp.7.800.000,- atau lebih per tahun. Sunrider akan memberikan salinan formulir IRS 1099 

kepada setiap IBO yang telah dibayar Rp.7.800.000,- atau lebih per tahun. Sunrider akan 
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mengurangi pajak penghasilan dari komisi, bonus, dan insentif yang dibayarkan kepada masing-

masing IBO yang bukan penduduk asing. Nomor identifikasi jaminan sosial atau wajib pajak yang 

sah harus diberikan kepada Sunrider untuk tujuan pelaporan pajak. IBO harus berkonsultasi dengan 

penasihat pajak mereka sehubungan dengan persyaratan pelaporan pajak IRS. 

Sunrider menagih penjualan/penggunaan pajak berdasarkan tarif pajak di lokasi dimana barang 

diserahkan ke IBO. Sunrider mengumpulkan pajak penjualan berdasarkan peraturan yang berlaku 

di setiap yurisdiksi. 

Sunrider akan menerima sertifikat penjualan kembali yang sah dari IBO untuk tujuan pajak 

penjualan. Ketika IBO dengan sertifikat penjualan kembali yang sah menjual produk, mereka akan 

bertanggung jawab untuk pajak penjualan atas penjualan kembali. Mereka juga bertanggung jawab 

terhadap penggunaan pajak untuk produk yang mereka konsumsi. 

Dalam kasus dimana IBO tidak memiliki sertifikat penjualan kembali yang sah untuk menjual produk, 

mereka bertanggung jawab atas perbedaan antara pajak yang dipungut oleh Sunrider dan pajak 

penjualan tambahan karena harga penjualan kembali. IBO harus berkonsultasi dengan penasihat 

pajak mengenai penjualan dan menggunakan persyaratan pelaporan pajak. 

1.3   Representasi Kepada Prospek Independent Business Owners 

IBO harus menyampaikan kepada calon IBO bahwa meraih keuntungan melalui Sunrider Business 

Plan memerlukan kesabaran dan kerja keras. IBO harus menjelaskan bahwa penjualan eceran atau 

pemasaran produk adalah bagian penting dari Sunrider Business Plan dan bahwa IBO tidak akan 

berhasil hanya dengan merekrut orang lain ke dalam bisnis tanpa memperhatikan penjualan 

produk. 

IBO tidak dapat menjamin penghasilan. Para IBO tidak boleh salah memberikan keterangan atau 

potensi penjualan, pendapatan atau keuntungan, atau membuat klaim pendapatan yang tidak di 

dokumentasikan, palsu, menyesatkan atau illegal. IBO seharusnya berbagi Pernyataan 

Pengungkapan Pendapatan Sunrider dengan calon IBO. 

IBO harus menggunakan hanya marketing material terbaru yang diproduksi oleh Sunrider dan harus 

memastikan setiap calon IBO menerima copy Sunrider® Business Guide edisi terbaru. 
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1.4    Pembatasan Pada Klaim Produk dan Representasi  

IBO hanya akan membuat pernyataan apa pun mengenai produk atau program Sunrider® yang 

lengkap, akurat, dan jujur. IBO tidak boleh merubah atau salah menyampaikan kualitas, tujuan, atau 

manfaat yang mungkin diterima dengan mengonsumsi produk Sunrider®. Produk Sunrider® bukan 

untuk digunakan dalam mendiagnosis, menyembuhkan, meringankan, mencegah atau merawat 

orang sakit. IBO tidak dibenarkan menggunakan atau membuat pernyataan yang bertentangan. 

IBO, kecuali mempunyai izin untuk melakukan, tidak memberikan diagnosa atau mengobati 

penyakit atau kondisi fisik, mental, atau emosional lainnya. 

IBO tidak dibenarkan memberikan pernyataan bahwa badan pemerintah manapun atau pihak 

berwenang telah menyetujui produk atau program Sunrider kecuali pernyataan yang dikeluarkan 

oleh Sunrider. 

1.5    Tidak Mensyaratkan Pembelian  

IBO tidak boleh mensyaratkan orang lain untuk:  

1. Membeli produk dalam jumlah tertentu; 

2. Menjaga inventaris minimum; 

3. Membeli Product Pack atau kit yang bukan produksi Sunrider; 

4. Membeli rekaman, literatur, alat bantu audio‐visual, atau materi lainnya; 

5. Mengikuti aktifitas lain yang mensyaratkan membeli produk atau program; atau 

6. Membeli tiket untuk dan/atau menghadiri atau ikut serta dalam rallies, seminar, atau 

meeting lainnya. 

1.6    Membina Independent Business Owners  

IBO sponsor harus mengadakan training atau menyediakan training untuk setiap IBO baru yang 

mereka sponsori. Meskipun pelatihan perorangan digiatkan, hal itu mungkin tidak selalu praktis. 

Oleh karena itu, pelatihan melalui telepon, email, webinar, atau sejenisnya dapat diterima. 
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1.7    Pembatasan Sponsorship  

IBO diperkenalkan kepada program Sunrider oleh sponsornya. Setelah itu, penggantian Sponsorship 

secara umum tidak diperbolehkan. IBO yang tidak aktif selama 12 bulan akan otomatis dihentikan 

dan diubah ke customer. Mantan IBO dapat mendaftar lagi sebagai IBO baru dan mendaftar di 

bawah sponsor baru hanya jika mereka belum pernah terlibat dalam aktivitas bisnis Sunrider selama 

6 bulan jika peringkat mereka adalah Ace Elite atau di bawahnya, atau selama 12 bulan jika peringkat 

mereka adalah Ace Royal atau lebih tinggi. 

Namun, adakalanya dan pada keadaan tertentu, Sunrider dapat mengizinkan permohonan seorang 

IBO untuk mengganti sponsor tanpa mensyaratkan IBO untuk tidak aktif untuk jangka waktu bulan 

yang berlaku. 

IBO yang merasa perlu mengganti sponsor karena sponsor mereka melanggar Sunrider® Business 

Guide dan/atau peraturan perusahaan dapat menghubungi Business Service Department Sunrider 

dan memberikan semua informasi yang bersangkutan secara tertulis. Sunrider akan mengevaluasi 

permohonan tersebut, menyelidiki hal tersebut dan berdasarkan keputusannya, akan memutuskan 

diberikan atau tidaknya permohonan untuk perubahan sponsor. 

Jika Sunrider mengabulkan permohonan untuk mengganti sponsor, maka Sunrider mengganti 

sponsor IBO tersebut ke qualified upline IBO berikutnya atau menempatkan IBO langsung dibawah 

perusahaan sampai sponsor yang layak terpilih. Sunrider akan, berdasarkan kewenangannya, 

memutuskan bagaimana penggantian sponsor akan dilakukan, memutuskan siapa yang akan 

menjadi sponsor baru dan memutuskan apakah hanya memindahkan IBO yang membuat 

permohonan penggantian sponsor atau memindahkan seluruh organisasi downline IBO itu bersama 

dengannya. 

1.8   Kegiatan Cross Organization Activity/Double Sponsoring 

Independent Business Owner tidak dibenarkan untuk melakukan aktifitas cross organization/double 

sponsoring. Tindakan double sponsor terjadi apabila IBO yang ada mendaftar dibawah sponsor 

berbeda atau ketika seorang IBO menjalankan dua Independent Business Sunrider secara 

bersamaan. Larangan tindakan double sponsor juga berlaku secara Internasional. 
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Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya tindakan double sponsor, semua anggota keluarga IBO 

harus berada di satu garis keturunan. Sunrider berhak untuk menempatkan anggota keluarga IBO 

dalam organisasi penjualan yang sama. 

Sponsor harus menjamin bahwa tidak terjadi pelanggaran dari peraturan Sunrider tentang double‐

sponsor. Tindakan double sponsor tidak berlaku ketika IBO mencari sponsor: 

1. Mantan IBO yang datanya telah dihapus oleh Sunrider karena ketidak aktifannya; atau  

2. Mantan IBO yang datanya dihapus secara sukarela lebih dari enam bulan (untuk peringkat 

Ace Elite atau di bawahnya) atau dua belas bulan (untuk peringkat Ace Royal atau lebih 

tinggi) sebelum melakukan sponsorship baru. 

Mantan IBO yang telah secara sukarela berhenti selama lebih dari periode yang ditentukan (untuk 

peringkat Ace Elite atau di bawahnya atau dua belas bulan untuk peringkat Ace Royal atau lebih 

tinggi tidak dapat merekrut atau/dan menyebabkan anggota original downlinenya untuk terminasi 

secara sukarela selama lebih dari periode yang ditentukan dan kemudian mendaftar dibawah 

mantan IBO tersebut dalam organisasi penjualan baru nya dan ini akan dianggap sebagai 

pelanggaran dari peraturan double sponsoring ini. 

Merekrut IBO yang sudah terdaftar dengan memaksa mereka untuk menutup akun mereka, dan 

kemudian meminta mereka (atau seseorang dalam keluarga atau rumah tangga terdekat mereka) 

mendaftar lagi di bawah IBO yang merekrut akan dianggap sebagai pelanggaran dari peraturan 

double sponsoring ini. 

Membeli dan menjual Independent Business Sunrider yang ada atau tindakan lainnya atau transaksi 

yang bertujuan melanggar peraturan double sponsor dengan tegas tidak diperbolehkan. 

Pihak yang dirugikan oleh tindakan cross organization/double sponsoring harus memberitahu 

Sunrider dalam satu tahun sejak terjadinya tindakan double sponsor. Ketika klaim atas double 

sponsoring dibuat, Sunrider akan melakukan penyelidikan.  
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Dengan hasil penyelidikan, Sunrider akan menentukan, tindakan disiplin yang pantas untuk 

dilakukan jika perlu, meliputi sebagai berikut: 

1. Memberikan peringatan kepada IBO yang disponsori dan upline barunya; 

2. Menempatkan sponsored Independent Business dalam masa percobaan; 

3. Pengembalian komisi yang telah diterima kepada sponsor original dan upline original 

Business Leader pertama. Jumlah dari pengembalian dapat hingga satu setengah dari total 

pembayaran komisi IBO hingga enam bulan; 

4. Merelokasi organisasi penjualan yang baru berkembang dari IBO yang disponsori dibawah 

original sponsor; 

5. Membekukan Independent Business sementara yang dinilai perlu oleh Sunrider; 

6. Memberhentikan Independent Business; dan 

7. Tindakan lain yang dinilai Sunrider, dilakukan dengan tujuan melanggar peraturan yang 

melarang double sponsoring. 

1.9   Cross-Sponsoring (Menjalankan Bisnis lain) 

IBO tidak boleh terlibat dalam cross-sponsoring. Cross‐sponsoring terjadi ketika seorang IBO atau 

orang yang terdaftar di atas secara langsung atau tidak mengajak atau mempengaruhi IBO Sunrider 

yang ada dan/atau downlinenya untuk bergabung, berpartisipasi, menjual, membeli, atau 

mempromosikan produk atau jasa dari pesaing bisnis lain. Pesaing bisnis termasuk, tidak terbatas 

pada, single‐level direct selling, multi‐level direct selling, jaringan pemasaran, atau bisnis franchise. 

IBO yang secara rutin terlibat dalam menjalankan bisnis lain, seperti retail establishment atau jasa 

professional, diperbolehkan menyediakan produk dan/atau jasa untuk klien yang merupakan IBO 

atau downline mereka, tapi hanya jika kontak dimulai oleh IBO tersebut. 

Cross‐sponsoring merugikan secara ekonomis kepada Sunrider dan IBOnya ketika IBO dan/atau 

downline mereka terpengaruh untuk ikut, bergabung, menjual, membeli, atau mempromosikan 

produk atau jasa perusahaan kompetitor. Peraturan ini melindungi setiap IBO dari perusahaan 

kompetitor. 
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Pelanggaran peraturan Cross‐Sponsoring yang dilakukan oleh IBO tidak sepantasnya dan tidak bisa 

dibenarkan dalam hubungan aktual dan kontraktual prospektif antara Sunrider dan IBO nya. 

Beberapa tindakan IBO dapat dikenakan tindakan displin berdasarkan keputusan Sunrider, 

termasuk kemungkinan kehilangan Bonus ‐ bonus, dan penangguhan atau penghentian 

Independent Businessnya. 

1.10    Beroperasi sebagai Perusahaan, Kemitraan, Kepercayaan, atau Badan Usaha Lainnya  

Sebuah Independent Business diperbolehkan beroperasi dengan bentuk perusahaan, kemitraan, 

trust atau PT., dengan mengikuti persyaratan berikut: 

1. Pemohon harus menyerahkan Perjanjian IBO yang telah lengkap untuk melakukan bisnis 

dalam bentuk selain Individual kepada Business Service Department Sunrider;  

2. Seluruh pejabat, Business Leader, pemegang saham, partner, manager, member, trustee 

termasuk pewaris trustee, pemilik atau individu yang berkepentingan secarahukum atau 

diuntungkan dalam Independent Business harus setuju untuk terikat oleh dan menjalankan 

Independent Business sesuai dengan Sunrider® Business Guide; 

3. Tanda tangan seluruh pejabat, rekan dan trustee pada Perjanjian IBO harus tercatat notaris; 

4. Sebuah copy dari articles of incorporation, articles of organization atau instrumen trust, 

bersama‐sama dengan seluruh amendmen, harus disertakan bersama Perjanjian IBO; 

5. Perusahaan, partnership, trust atau PT. harus memberitahukan Business Service 

Department Sunrider secara tertulis dalam 10 hari jika ada perubahan dalam pemilikan atau 

manajemen atau amendmen apapun yang ada dalam perjanjian dari bentuk usaha. 

Perubahan kepemilikan atau managemen (misal perubahan pejabat, direktur, pemegang 

saham, mitra, manajer, anggota, wali amanat, wali pengganti, pemilik, atau individu lain 

yang memiliki kepentingan hukum atau manfaat dalam Independent Business) akan tunduk 

pada pemberitahuan dan persetujuan yang berlaku untuk penjualan Independent Business 

Sunrider yang disebutkan dibawah, dan IBO harus menyimpan Perjanjian IBO baru untuk 

melakukan bisnis dalam bentuk selain perorangan. Seluruh pejabat baru, direktur, 

pemegang saham,  mitra, manager anggota, wali amanat, wali pengganti, pemilik atau 
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individu lainnya yang mempunyai peran managerial atau pengawasan dalam bantuk usaha 

harus menandatangani Perjanjian IBO baru; 

6. Mengesampingkan struktur kepemilikan aktual dari individual Independent Business, 

berkenaan dengan Independent Business seluruh korespondensi atau pemeriksaan harus 

dibuat menggunakan nama dan nomor ID applicant pertama; dan 

7. Untuk menjalankan sebuah Independent Business sebagai trust atau pengalihan 

Independent Business menjadi trust, semua ahli waris dari trust harus perorangan, trust 

instrument tidak boleh mengizinkan ahli waris mendapatkan keuntungan apapun dari trust 

itu dan penggagas trust harus qualified dan telah menjadi IBO resmi pada saat pengalihan 

Independent Business menjadi trust. 

Untuk menjaga integritas dari Sunrider Business Plan, Sunrider dapat, mensyaratkan sebuah 

Independent Business berjalan sebagai bentuk usaha agar mengganti atau merubah bentuk 

manajemen atau struktur kepemilikan agar sesuai dengan perjanjian dan peraturan dari Sunrider® 

Business Guide. 

Pengalihan sebuah Independent Business menjadi sebuah trust atau bentuk usaha lainnya tanpa 

izin tertulis dari Sunrider sebelumnya akan dinyatakan sebagai pelanggaran atas Sunrider® Business 

Guide, dan akan dianggap tidak berlaku oleh Sunrider. 

Pelanggaran terhadap Sunrider® Business Guide oleh Independent Business atau pejabatnya, 

Business Leader, pemegang saham, partner, manager, member, trustee termasuk pewaris trustee, 

legal atau beneficial owner, atau karyawan mereka, agen atau individu yang bekerja untuk atau 

kepentingan sendiri, IBO akan dikenakan tindakan disiplin, atas keputusan Sunrider, termasuk 

kemungkinan kehilangan Bonus ‐ bonus Leadership, hukuman dan/atau penghentian dari 

Independent Business. 

1.11     Kemitraan Suami dan Istri  

Jika suami dan istri berkeinginan untuk menjadi IBO, mereka harus melakukannya sebagai sebuah 

IBO tunggal. Suami dan istri (i) tidak dapat disponsori dengan garis keturunan berbeda; (ii) tidak 

dapat saling mensponsori; dan (iii) tidak dapat melakukan Independent Business Sunrider terpisah. 
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Jika salah satu telah menjadi seorang IBO dan pasangannya menginginkan untuk menjadi seorang 

IBO, pasangan yang menginginkan menjadi seorang IBO harus bergabung dengan Independent 

Business Sunrider suami/istrinya yang telah ada. Suami/istri yang menjalankan Independent 

Business Sunridernya sebagai sebuah bentuk tunggal, ada atau tidak kedua nama suami/istri pada 

Perjanjian IBO. Masing ‐ masing suami/istri bisa dikenakan atas tindakan dari pasangannya untuk 

menghormati peraturan dari Sunrider® Business Guide. Ketika kedua suami dan istri berpartisipasi 

dalam Independent Business Sunrider, tanda tangan salah satu suami/istri pada Perjanjian IBO 

menyatakan bahwa lainnya telah setuju menjalankan sepenuhnya Persyaratan dan Peraturan dari 

Sunrider® Business Guide. 

Jika dua IBO memutuskan untuk menikah, salah satu harus menyerahkan Independent Businessnya 

dengan menjual atau melepaskan dan menjadi mitra dalam Independent Business pasangannya 

dalam 180 hari perkawinan. Jika pilihan menjual yang dipilih, penjualan harus diselesaikan 

secepatnya berdasarkan petunjuk Penjualan Independent Business dibawah, atau Independent 

Business tersebut akan dibiarkan lepas saja. Bila Independent Business tersebut dilepaskan, 

downline IBO tidak akan naik ke qualified upline IBO berikutnya tetapi akan berada pada level yang 

ada di downline. Sunrider berhak untuk memutuskan semua perselisihan atau masalah yang tidak 

terselesaikan berdasarkan keputusannya, termasuk pemberhentian, jika perlu, menghentikan 

Independent Business suami/istri yang bersangkutan. 

1.12    Harga, Pemesanan, Kemasan, Pelabelan, dan Penjualan  

Independent Business Owner disyaratkan untuk menjual produk Sunrider® kepada pihak ketiga. 

Tidak diperbolehkan melakukan pemotongan harga. IBO diberi hak untuk menentukan sendiri harga 

jual retail mereka, namun demikian mereka harus mematuhi peraturan ‐ peraturan berikut: 

1. Tidak menjual produk dibawah Sunrider Retail Price.   

2. Tidak menjual produk dengan harga discount dibawah Sunrider Retail Price kepada customer 

yang bukan seorang Preferred Customer atau kepada IBO yang menawarkan diskon 

penjualan kepada customer yang bukan Preferred Customer. Kelalaian untuk mematuhi 

akan mengakibatkan surat peringatan dari Sunrider dan di kenakan skorsing. 
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3. Mencantumkan seluruh pesanan menggunakan formulir Sunrider dan sesuai petunjuk 

pengisian yang telah ditentukan Sunrider. Sunrider berhak, menolak pesanan dari seorang 

IBO. 

4. Tidak mengkemas atau me‐label ulang produk Sunrider® agar tidak menyalahi hukum dan 

peraturan yang berlaku menyangkut packaging dan labeling. 

5. Tidak menjual atau mengirimkan produk Sunrider® di luar negara asal IBO. 

6. Tidak menjual produk Sunrider® kepada seseorang dalam jalur upline atau downline lain. 

Setiap IBO harus sedikitnya melakukan penjualan ke lima customer setiap sebulan. Pada peraturan 

ini, sebuah penjualan artinya menjual produk kepada individu atau seseorang yang bukan IBO. 

Ketika seorang IBO melakukan penjualan kepada seorang Customer yang melebihi Rp.275.000, 

hukum perlindungan konsumen yang berlaku memberi consumer hak untuk membatalkan transaksi 

dalam waktu tiga hari kerja sejak tanggal pembelian. IBO harus memberikan Customer dua copy 

Sunrider Tanda Terima Penjualan Customer (atau tanda terima penjualan lain yang berisi semua 

informasi yang terkandung dalam Tanda Terima Penjualan Customer Sunrider), berisi 

pemberitahuan mengenai hak pembatalan pembeli. Selain menggunakan Sunrider Kwitansi 

Penjualan Customer, IBO harus juga memberitahukan hak pembatalan kepada pembeli secara 

langsung. IBO harus menyimpan salinan ketiga dari Kwitansi Penjualan Customer Sunrider yang 

sudah terisi penuh dalam catatan mereka selama minimal 90 hari dan menyerahkan kwitansi kepada 

Sunrider jika diminta selama audit. 

Selain itu, setiap IBO diharuskan untuk menyatakan bahwa setidaknya 70% dari jumlah total produk 

Sunrider® yang diperoleh selama enam puluh hari sebelumnya telah dijual kepada konsumen (Retail 

Customer atau Preferred Customer).  

Sunrider berhak untuk mengaudit semua IBO untuk memastikan bahwa mereka mematuhi aturan 

ini. Saat diaudit, IBO akan diminta untuk memberikan tanda terima retail lengkap dan akurat serta 

catatan penjualan untuk menunjukkan bahwa produk telah dijual kepada konsumen di negara asal 

IBO. Kegagalan untuk mematuhi audit Sunrider atau kegagalan untuk menghasilkan tanda terima 

dan catatan penjualan retail yang lengkap, akurat, dan jujur dapat mengakibatkan penangguhan 

sementara atau permanen dari akun IBO. 
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1.13    Pembatasan Retail 

Independent Business Owner tidak boleh menjual atau display, maupun mengijinkan untuk dijual 

atau di display, produk Sunrider® atau produk literatur di toko eceran manapun, kecuali toko yang 

mereka miliki dan dioperasikan sendiri oleh IBO. Usaha retail yang dimiliki dan dioperasikan sendiri 

diperbolehkan menjual produk Sunrider® jika seluruh produk Sunrider® yang dijual, dipesan, dan 

dibeli langsung dari Sunrider dan dikirim langsung oleh Sunrider ke alamat usaha retail itu. 

IBO tidak boleh menjual produk atau literatur Sunrider® dalam katalog mail order, di tempat terbuka 

atau pasar loak, pada home shopping channel/networks, pada Non‐Replicator website, pada 

Internet stores, pada situs lelang di Internet, melalui Internet classified ads, atau dimanapun di 

Internet. IBO dapat menjual produk atau literatur Sunrider® menggunakan Replicator website yang 

telah disetujui sesuai dengan petunjuk Sunrider on the Internet dibawah. Replicator website yang 

telah di setujui boleh mencantumkan daftar harga retail produk tapi tidak boleh memberikan harga 

discount produk Sunrider®. 

IBO harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku mengenai penawaran via telepon 

dan faks. IBO tidak dibenarkan untuk terlibat dalam kegiatan telemarketing. IBO tidak 

diperkenankan menggunakan perangkat telepon otomatis, rekaman atau tiruan pesan suara, atau 

faks/program faks massal sehubungan dengan Bisnis Independen mereka. 

IBO tidak berwenang untuk menjual atau mengirimkan produk ke customer di luar negara asal IBO. 

Dan akun IBO dapat diaudit kapan saja oleh Sunrider untuk memastikan kepatuhan dengan aturan 

Business Guide, termasuk batasan penjualan di negara asal IBO. Selama audit, seorang IBO akan 

diminta untuk memberikan tanda terima dan catatan penjualan ritel yang lengkap dan akurat 

kepada Sunrider untuk menunjukkan kepatuhan terhadap aturan-aturan ini. 

1.14    Periklanan, Kekayaan Intelektual, dan Informasi Kepemilikan 

Hak atas kekayaan intelektual Sunrider, termasuk dan tidak terbatas pada merek dagang, nama 

dagang, material ber hak cipta, logo dan kalimat khas atau tanda (merujuk sebagai “Kekayaan 

Intelektual Sunrider”), dimana pun muncul dan dalam bentuk apapun, dimiliki secara eksklusif oleh 

Sunrider atau prinsipalnya. Penggunaan kekayaan intelektual harus sesuai dengan Sunrider® 

Business Guide. IBO tidak boleh langsung atau tidak menggunakan atau memberikan izin untuk 
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menggunakan kekayaan Intelektual Sunrider untuk kegunaan apapun yang melanggar hak Sunrider. 

Pernyataan otorisasi dari Sunrider untuk menggunakan kekayaan Intelektual Sunrider bukan 

merupakan pemberian izin oleh Sunrider dan tidak memberikan hak kepada IBO untuk segala 

kekayaan Intelektual Sunrider. IBO tidak mempunyai hak dengan tujuan apapun atau Kekayaan 

Intelektual Sunrider dengan alasan hubungan mereka dengan Sunrider atau penjualan produk 

Sunrider®.  

Kekayaan Informasi Sunrider meliputi, tidak terbatas pada, daftar IBO (termasuk daftar downline 

dan upline), prosedur manufaktur, formula, pengembangan produk, teknik pemasaran, harga dan 

strategi pemberian harga, bonus dan program insentif, seluruh operasi, finansial dan materi 

marketing, dan Kekayaan Intelektual Sunrider (disebut sebagai “Kekayaan Informasi Sunrider”). Hak 

kekayaan Informasi Sunrider yang dimiliki IBO dalam mengoperasikan sebuah Independent Business 

bersifat rahasia dan milik Sunrider, diperuntukkan secara ekslusif oleh Sunrider dan IBO resminya, 

dengan tujuan kemajuan Independent Business Sunrider dan dapat digunakan atau hanya 

diperbolehkan dengan pengawasan ketat sesuai dengan Sunrider® Business Guide. 

Kartu nama yang mencantumkan Sunrider Intellectual Property, termasuk logo IBO Sunrider, harus 

diperiksa dan disetujui terlebih dahulu oleh Sunrider. 

IBO tidak boleh membuat atau menggunakan materi marketing, promosi, atau training bukan 

diproduksi oleh Sunrider yang belum disetujui oleh Sunrider. “Materi produksi Non‐Sunrider” 

adalah setiap materi promosi atau training atau benda (termasuk dan tidak terbatas yang berupa 

materi tulisan, email, isi dalam setiap format audio, video, atau elektronik, website, blog, atau 

Internet content lainnya dalam bentuk apapun) yang dibuat oleh IBO atau orang lain dan bukan oleh 

Sunrider. Jika IBO ingin menggunakan Materi Produksi Non‐Sunrider mereka sendiri, mereka harus 

menyerahkan online compliance form (temukan di business.sunrider.com) dan menerima otorisasi 

tertulis dari Sunrider. 

Ketika membuat Materi produksi Non‐Sunrider pada Internet, website, dan blog, IBO harus 

menjamin bahwa Materi produksi Non‐Sunrider tidak menjiplak tampilan dan nuansa website 

Sunrider manapun, ataupun meniru Website Sunrider dalam hal apapun yang menyesatkan atau 

memberikan kesan website IBO tersebut adalah website resmi Sunrider. IBO dapat menggunakan 
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logo IBO Sunrider yang disediakan pada Materi produksi Non‐ Sunrider dan IBO harus menyerahkan 

Materi produksi Non‐Sunrider kepada Sunrider untuk di review dan menerima konfirmasi yang 

menyatakan materi tersebut sesuai petunjuk Sunrider yang berlaku. IBO tidak diperbolehkan 

menggunakan logo Sunrider, termasuk memodifikasi logo Sunrider atau logo apapun yang 

menyerupai logo Sunrider, selain logo Sunrider IBO pada Materi produksi Non‐Sunrider‐nya, kecuali 

seperti pernyataan dibawah. IBO harus menyerahkan Materi produksi Non‐Sunrider kepada 

Sunrider untuk diperiksa sebelum materi tersebut disebarluaskan atau diterbitkan, baik materi 

tersebut berisi Sunrider Intellectual Property atau tidak, untuk menjamin materi tersebut sesuai 

dengan petunjuk Sunrider yang berlaku. 

IBO tidak boleh menjual, secara langsung atau tidak langsung, Materi produksi Non‐Sunrider yang 

mengandung Kekayaan Intelektual Sunrider. IBO dapat menjual Materi produksi Non‐Sunrider yang 

tidak mengandung Kekayaan Intelektual Sunrider kepada siapa saja kecuali pada IBO, atau Member. 

Ketika membuat Materi produksi Non‐Sunrider, IBO harus:  

1. Menyatakan diri mereka adalah “Independent Business Owner” dan tidak menyatakan 

atau menyiratkan bahwa mereka adalah karyawan atau agen dari Sunrider; 

2. Menggunakan format kartu nama yang telah disetujui Sunrider, termasuk logo Sunrider, 

yang tidak boleh diubah atau di modifikasi dengan tujuan apapun; 

3. Tidak menggunakan alamat perusahaan atau pabrik Sunrider; 

4. Tidak menduplikasi, menerbitkan, mendistribusikan, mereproduksi, atau mengirimkan 

Kekayaan Intelektual Sunrider dalam bentuk atau dengan tujuan apapun, secara 

keseluruhan atau sebagian, tanpa terlebih dulu mendapatkan persetujuan tertulis dari 

Sunrider; 

5. Tidak menggunakan Kekayaan Intelektual Sunrider sebagai bagian nama usaha mereka, 

nama Internet domain, alamat blog, online profile, avatar, alamat email, atau identitas 

online lainnya; 

6. Tidak menggunakan Kekayaan Intelektual Sunrider tanpa simbol merek dagang yang 

sesuai; 
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7. Tidak terlibat dalam iklan yang bersifat palsu, menyesatkan, menghina, fitnah, 

mengabaikan, menyerang, mengancam, mengganggu, melecehkan, cabul, atau pornografi 

apapun, atau melanggar hukum atau peraturan yang berlaku, menghalang –halangi orang 

lain menggunakan atau melihat situs Sunrider, atau memberikan kesan negatif Sunrider; 

dan 

8. Tidak memberikan kesan atau keterangan palsu akan kualitas atau manfaat dari produk 

Sunrider®. Produk Sunrider® tidak ditujukan digunakan untuk diagnosa, menyembuhkan, 

meringankan, mencegah, atau mengobati penyakit apapun dan IBO tidak boleh 

menyampaikan atau membuat pernyataan apapun yang bertentangan. 

IBO harus segera memberitahukan Sunrider atas penyalahgunaan Kekayaan Informasi Sunrider. IBO 

yang melakukan periklanan yang tidak berizin, marketing, pernyataan, atau penyampaian mengenai 

produk Sunrider® akan dikenakan tindakan disiplin berdasarkan keputusan Sunrider, termasuk 

kehilangan Bonus ‐ bonus Leadership, penangguhan, dan/atau penghentian Independent Business. 

Pelanggaran terhadap ketentuan ini, Sunrider berhak mendapatkan ganti rugi, penggantian biaya 

pengacara, injunktif atau penggantian hak‐hak lain, setiap dan seluruh tindakan hukum lainnya. 

Langsung pada saat keanggotaannya berakhir, penghentian, atau pembatalan, IBO yang 

bersangkutan akan dipindahkan, dilenyapkan, tidak melanjutkan menggunakan dan, jika diminta 

oleh Sunrider, mengembalikan seluruh Kekayaan Informasi Sunrider ke Sunrider.  

Ketentuan pada bagian Sunrider® Business Guide ini akan tetap berlaku meskipun adanya 

pemutusan hubungan, pembatalan atau non‐renewal Independent Business. 

1.15    Sunrider di Internet 

Website Perusahaan Sunrider beralamat di www.sunrider. com. IBO dan pengunjung dapat meng‐

klik pada link yang diinginkan pada website perusahaan Sunrider untuk mendapatkan informasi 

terkini mengenai berbagai business enterprises, sejarah, publikasi, award & honor, kegiatan sosial, 

berita, produk ‐ produk, kantor diseluruh dunia, dan manfaat IBO. 

IBO Business Center, Sunrider Office, Sunrider University, iStore (Shop Online)  dirancang bagi para 

IBO untuk berbelanja produk dan mengatur bisnis mereka. IBO bisa masuk ke website ini untuk 
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melihat aktifitas downline, mendapatkan bonus recap statement, melihat Sunrider® Business Guide, 

dan merubah alamat atau nomor telephone. Sunrider juga mengoperasikan website dan blog 

dengan nama Internet domain lainnya, seluruhnya secara kolektif disebut “Sunrider Website.” 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai peraturan internet Sunrider dan manfaat website Sunrider 

lainnya, silahkan hubungi Business Service Department Sunrider. 

Sunrider memberikan IBO kesempatan untuk membuat website mereka sendiri, yang disebut 

Sunrider IBO Pages. Sunrider IBO Pages ini dirancang, hosted, dan didukung oleh Sunrider dan 

sangat efisien, cara murah yang efektif untuk memperkenalkan Sunrider kepada calon IBO di seluruh 

dunia. Sunrider memberi IBO kewenangan Sunrider IBO Pages untuk link langsung ke website 

perusahaan Sunrider. Saat membeli produk dari " Shop Online " di Sunrider IBO Page, jumlah produk 

yang dibeli dan jumlah PV yang bersangkutan dihitung secara otomatis oleh Sunrider. IBO tidak 

diperbolehkan “frame” Sunrider IBO Page dan tidak diperbolehkan redirect nama domain ke 

Sunrider IBO Page.  

Non-Sunrider website meliputi, tidak terbatas pada, website IBO yang tidak di hosted oleh Sunrider, 

blog, dan online profiles. IBO diberi kewenangan untuk menggunakan Non-Sunrider website untuk 

mempromosikan Independent Business Sunrider mereka dan dapat menyediakan links dari Non-

Sunrider website mereka ke Sunrider IBO Page dan websitenya. Non-Sunrider website dapat 

mereproduce dan reference content yang berhubungan ke sejarah dasar Sunrider, informasi 

produk, berita Sunrider, kegiatan sosial Sunrider, Sunrider award, foto – foto produk dan fasilitas 

Sunrider, dan Informasi perusahaan lainnya yang terdapat dalam materi marketing Sunrider yang 

berlaku atau pada area situs resmi Sunrider yang tidak dilindungi password, yang disediakan dengan 

memenuhi semua ketentuan dibawah. Sunrider tidak mengizinkan produk – produknya dijual dari 

Non-Sunrider website (termasuk website dari pihak ketiga seperti ebay, Amazon, dan sejenisnya). 

Seluruh isi dari Non-Sunrider website harus memenuhi semua persyaratan dibawah. 

Semua Non-Sunrider website harus:  

1. Tidak menggunakan Kekayaan Intelektual Sunrider dalam website content yang ditampilkan 

secara tidak jelas atau yang bisa dilihat (termasuk, tidak terbatas pada, teks tersembunyi, 

teks komentar, atau meta tag); 
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2. Tidak menggunakan password apapun dan/atau user protected areas. Seluruh isi dan bagian 

dari Non‐Replicator website harus bisa dilihat dan bisa diakses setiap orang tanpa 

memerlukan registrasi atau authentication; 

3. Menjamin bahwa forum diskusi dan komentar dari pihak ketiga lainnya moderated dan 

content negatif atau yang tidak pantas telah dihapus dari Non-Sunrider website. IBO harus 

memenuhi pemintaan oleh Sunrider untuk menghapus isi yang bersifat negative atau tidak 

pantas dari Non-Sunrider website; 

4. Tidak menggunakan atau link ke multimedia, animasi, sound, atau video lain yang dibuat 

oleh Sunrider. IBO yang membuat Non-Sunrider website boleh menggunakan bahasa, foto ‐ 

foto, dan isi graphic yang sama seperti dalam materi marketing Sunrider paling baru yang 

tersedia untuk masyarakat umum dan bukan yang dilindungi password; 

5. Tidak menjiplak tampilan dan nuansa website Sunrider, maupun meniru website Sunrider 

dalam cara apapun yang menyesatkan atau memberikan kesan website tersebut resmi atau 

jika sebaliknya akan dikenakan sanksi oleh Sunrider; 

6. Tidak “frame” Sunrider IBO Page atau website Sunrider; 

7. Tidak mengungkapkan secara komplit daftar bahan baku produk; 

8. Dengan jelas menyatakan bahwa situs tersebut milik seorang IBO; 

9. Tidak menggunakan Kekayaan Intelektual Sunrider sebagai bagian dari nama usaha mereka, 

nama Internet domain, alamat blog, online profile, avatar, alamat email, atau identitas 

online lainnya; 

10. Tidak menggunakan logo Sunrider, termasuk merubah logo Sunrider atau logo yang serupa 

dengan logo ‐ logo Sunrider, selain dari logo IBO Sunrider, dalam materi produksi Non‐

Sunrider mereka; 

11. Memenuhi permintaan Sunrider menyangkut posisi search engine agar daftar Internet 

search engines situs Sunrider berada paling atas ketika seorang pemakai Internet searches 

untuk “Sunrider” atau setiap nama – nama produk atau merek dagang Sunrider; 
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12. Menyerahkan kepada Sunrider untuk review dengan melengkapi formulir online di 

http://business.Sunrider.com/CustService/webcompliance.asp. IBO akan diberikan 

pemberitahuan hasil review dan setiap perubahan yang diperlukan. Tidak menyerahkannya 

dan tidak melakukan perubahan yang diminta pada Non-Sunrider website merupakan 

sebuah pelanggaran atas Sunrider® Business Guide; dan 

13. Setelah menerima hasil dari review awal oleh Sunrider terus mematuhi peraturan dari 

Sunrider® Business Guide. Modifikasi, mengganti, menambahkan, dan/atau memperbarui isi 

Non-Sunrider website yang telah disetujui harus diberikan ke Sunrider untuk review dan jika 

tidak melaksanakannya merupakan sebuah pelanggaran atas Sunrider® Business Guide. IBO 

dapat menyewa listing pada online search engine atau directories, termasuk menggunakan 

merek dagang Sunrider atau nama – nama produk selama penggunaannya tidak 

bertentangan dengan peraturan diatas atau dalam Sunrider® Business Guide ini, untuk 

Sunrider IBO Pages dan Non-Sunrider site nya. Semua listing sewa harus sesuai dengan 

peraturan dari Sunrider® Business Guide harus mencantumkan nama domain IBO dan tidak 

menggunakan “Sunrider.com” atau nama domain Sunrider lainnya. Sebelum listing 

ditempatkan online, isi dari semua listing harus di serahkan kepada Sunrider untuk di review 

dengan melengkapi formulir online di 

http://business.Sunrider.com/CustService/webcompliance.asp. Sunrider secara aktif 

memonitor hasil ‐ hasil Internet search engine untuk merek dagangnya dan nama – nama 

produknya. IBO tidak diperbolehkan menggunakan metode manipulasi search engine 

apapun (e.g., spamdexing) untuk artificially boost kehadiran situs mereka dalam hasil search 

engine. 

IBO harus melaporkan potensi pelanggaran apapun atas peraturan dari bab ini dengan melengkapi 

formulir online di http://business.Sunrider.com/CustService/webcompliance.asp. 

Sunrider tidak bertanggung jawab untuk isi atau informasi yang ada pada Non-Sunrider website. 

Sunrider menolak kewajiban apapun yang timbul dari atau terkait dalam segala hal menyangkut 

Non-Sunrider website IBO. IBO akan bertanggung jawab atas aktifitas pemasaran dengan Internet 

nya, termasuk bertanggung jawab kejahatan yang disebabkan aktifitas ini. 

http://business.sunrider.com/CustService/webcompliance.asp
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Sunrider dapat memonitor Internet dan mereview Non-Sunrider website terlebih dulu agar sesuai 

dengan Sunrider® Business Guide. Pelanggaran atas peraturan Internet, termasuk tidak terbatas 

pada peraturan yang menyangkut Non-Sunrider website, IBO dapat dikenakan tidakan disiplin 

termasuk kemungkinan penangguhan Bonus ‐ bonus dan pemberhentian Kepemilikan Independent 

Business-nya. 

1.16    Kebijakan Anti-Spam Sunrider  

Sunrider memahami pentingnya Internet dan mendorong IBO untuk menggunakan Internet guna 

meningkatkan peluang bisnis mereka. Namun, Sunrider melarang pengiriman, penyebaran, atau 

kiriman bulk yang tidak diinginkan atau email komersial ("Spam") atau usaha pemasaran yang tidak 

etis lainnya melalui internet. 

IBO yang mengirim atau menyebabkan terkirimnya email harus memastikan email tersebut 

termasuk mailing address mereka, harus dengan jelas menyatakan email tersebut adalah sebuah 

advertisement atau solicitation, dan harus menyediakan sebuah fungsi pemberitahuan “opt‐out” 

yang membuat penerima dapat menolak email koresponden. IBO harus menanggapi semua 

permohonan opt‐out dalam 10 hari kerja sejak permohonan diterima. 

Tambahan, IBO tidak boleh mengirim atau menyebabkan terkirimnya email yang: 

1. Menggunakan atau mensertakan invalid atau forged headers; 

2. Menggunakan atau berisi nama domain yang salah atau tidak ada; 

3. Menggunakan cara untuk memberikan pernyataan yang salah, menyembunyikan atau 

mengaburkan informasi apapun dalam identifikasi sumber asal atau bagian yang dikirim; 

4. Menggunakan alamat palsu; 

5. Menggunakan nama domain pihak ke tiga di Internet, atau dikirimkan dari atau melalui 

peralatan pihak ke tiga, tanpa izin pihak ke tiga; 

6. Berisi informasi salah atau menyesatkan dalam subject line atau melainkan berisikan content 

yang salah atau menyesatkan; atau 

7. Melanggar Perjanjian dari Penggunaan yang ada pada website Sunrider. 
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Sunrider berhak menentukan apa yang dimaksud tindakan Spam apa yang diperbolehkan. 

Unauthorized transmission dari email yang tidak diharapkan, termasuk pengiriman email dalam 

pelanggaran terhadap kebijakan ini, IBO dapat dikenakan tidakan disiplin termasuk kemungkinan 

penangguhan Bonus ‐ bonus dan pemberhentian Independent Business Sunridernya. Sebagai 

tambahan, transmisi tersebut dapat mengakibatkan sipil, kriminal, atau hukuman administratif 

terhadap pengirim dan bagi mereka yang pengirim. 

IBO harus segera melaporkan pelanggaran terhadap Peraturan Anti‐Spam ke Business Service 

Department Sunrider. 

2. PEMISAHAN INDEPENDENT BUSINESS 

Jika sebuah Independent Business Sunrider dijalankan oleh dua orang atau lebih dan menginginkan 

untuk memisahkan Independent Business Sunrider tersebut, mereka dapat mengirimkan proposal 

untuk pemisahan ke Sunrider. Sunrider berhak untuk menyetujui atau menolak pemisahan sebuah 

Independent Business. Pemisahan sebuah Independent Business Sunrider bisa terjadi karena 

beberapa alasan, termasuk perceraian, pemisahan perusahaan atau pemisahan kemitraan. 

Pengajuan pemisahan Independent Business Sunrider yang terjadi harus memelihara dan menjaga 

organisasi downline dan kelangsungan hidup dan nilai dari Independent Business Sunrider. Jika 

Sunrider memutuskan bahwa pemisahan yang diajukan tidak melakukan ini, Sunrider, berdasarkan 

keputusannya, dapat: 

1. Menolak permintaan untuk membagi Independent Business Sunrider; 

2. Memindahkan pihak terkait sebagai sponsor; 

3. Melakukan penjualan Independent Business Sunrider; 

4. Memindahkan organisasi penjualan; 

5. Menghentikan Independent Business Sunrider; dan/atau 

6. Melakukan tindakan yang dirasa perlu untuk menjaga integritas organisasi downline. 
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2.1     Pemisahan yang Diusulkan Akibat Perceraian  

Mantan suami/istri setuju untuk melanjutkan menjalankan Independent Business Sunrider mereka 

dalam bentuk sebuah partnership, korporasi atau bentuk lainnya walaupun mereka bukan suami‐

istri lagi. Perjanjian resmi secara tertulis harus dibuat antara mantan suami/istri tersebut dan 

diketahui Sunrider. Perjanjian harus dibuat dengan menghormati hak dan kewajiban dari mantan 

suami/istri dan harus menerima persetujuan tertulis dari Sunrider. Sebagai tambahan, mantan 

suami/istri harus menyerahkan aplikasi, apakah Aplikasi untuk menjalankan bisnis menggunakan 

nama yang salah atau Aplikasi dan Perjanjian IBO untuk menjalankan bisnis dalam bentuk selain 

individual kepada Business Service Department Sunrider. 

Mantan suami/istri dapat membagi Independent Business Sunrider mereka menjadi dua 

Independent Business Sunrider terpisah, masing ‐ masing akan disponsori oleh sponsor original. 

Sunrider akan memberikan nomor IBO baru kepada masing‐masing IBO baru untuk menghindari 

ketidak jelasan dengan Independent Business Sunrider sebelumnya. 

Salah satu mantan suami/istri dapat menyerahkan seluruh hak dalam Independent Business 

Sunrider original kepada mantan suami/istri. Sekali semua hak diserahkan dan dengan persetujuan 

tertulis dari Sunrider, suami/istri yang mengundurkan diri dapat mendaftar sebagai IBO baru dan 

memilih sponsor untuk Independent Business Sunrider yang baru. 

Jika poin di atas tidak mendaftar, Sunrider akan berhak memutuskan bagaimana menyelesaikan 

masalah pembagian. 

2.2 Pemisahan yang Diusulkan Sebagai Akibat Berakhirnya Kemitraan, Kerjasama dan Bentuk 

Bisnis Lainnya 

Pihak – pihak yang terkait dapat membagi Independent Business Sunrider mereka menjadi dua atau 

lebih Independent Business Sunrider terpisah, masing ‐ masing akan disponsori oleh original 

sponsor. Jika, akibat perpisahan, salah satu pihak tidak memelihara organisasi downlinenya, pihak 

itu bebas untuk memilih sponsor untuk Independent Business Sunrider baru mereka. Sunrider akan 

memberikan nomor IBO untuk setiap Independent Business Sunrider baru untuk menghindari 

ketidak jelasan dengan Independent Business Sunrider yang lama. 
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Pihak – pihak yang terkait dapat menyerahkan seluruh haknya dalam Independent Business 

Sunrider original. Setelah menyerahkan seluruh hak dan dengan persetujuan tertulis Sunrider, pihak 

yang mengundurkan diri dapat mendaftar sebagai IBO baru dan memilih sponsor untuk 

Independent Business Sunrider barunya, pengunduran diri yang dilakukan bukan dengan maksud 

melanggar peraturan ketidak aktifan selama dua belas bulan. (Lihat Masa berlakunya Account dan 

Renewal Tahunan dibawah.)  

Jika poin di atas tidak mendaftar, Sunrider akan berhak memutuskan bagaimana menyelesaikan 

masalah pembagian. 

Jika pihak ‐ pihak yang terkait pada sebuah Independent Business Sunrider telah memutuskan untuk 

meminta pemisahan tapi tidak berhasil mencapi kesepakatan mengenai perjanjian atas pemisahan 

yang diusulkan, salah satu pihak Independent Business Sunrider dapat menyerahkan masalah ini 

kepada Sunrider untuk memutuskan bagaimana pemisahan ini berlaku. Setelah melakukan 

penyelidikan, Sunrider akan memberikan proposal kepada pihak – pihak yang terkait untuk 

dipertimbangkan mereka. Proposal akan menjadi final dan mengikat pihak – pihak yang terkait jika 

tidak ada keberatan yang diberikan secara tertulis kepada Sunrider dalam lima belas hari. Jika satu 

pihak atau lebih mengajukan keberatan terhadap proposal Sunrider dan jika tidak ada kesepakatan, 

Sunrider berhak memutuskan menjual atau menghentikan Independent Business Sunrider. 

Selama masa tertundanya pemisahan sebuah Independent Business Sunrider yang diusulkan, 

Independent Business Sunrider dapat beroperasi sesuai berikut: 

1. Sama seperti sebelum usulan pemisahan terjadi; 

2. Atas persetujuan pihak – pihak yang terkait, pihak – pihak tersebut memberikan 

pemberitahuan tertulis kepada Sunrider jika perjanjian mereka mengharuskan Sunrider 

untuk merubah catatannya; atau 

3. Berdasarkan penilaiannya Sunrider merasa perlu untuk menjaga integritas dan nilai dari 

Independent Business Sunrider. 

  



SUNRIDER® BUSINESS GUIDE INDONESIA Januari 2020 
 

47 
 

Selama masa tertundanya pemisahan sebuah Independent Business Sunrider yang diusulkan, 

berlaku peraturan sebagai berikut: 

1. Jika Sunrider melihat adanya bahaya kehilangan integritas atau nilai dari Independent 

Business Sunrider selama adanya konflik antara dua belah pihak, Sunrider berhak untuk 

menunjuk penerima sementara Independent Business Sunrider hingga rencana untuk 

pemisahan Independent Business diri Sunrider telah final; 

2. Tidak ada satu pihak pun dalam Independent Business Sunrider tersebut dapat terlibat 

dalam Independent Business Sunrider lainnya; 

3. Pemisahan belum dinyatakan efektif hingga disetujui secara tertulis oleh Sunrider; dan 

4. Sekali Independent Business Sunrider dipisahkan, masing ‐ masing Independent Business 

Sunrider baru harus qualify sendiri untuk semua recognition, komisi, bonus dan program ‐ 

program insentif. 

3. PENJUALAN INDEPENDENT BUSINESS 

IBO dengan peringkat Ace Royal dan keatas yang memiliki catatan prestasi yang baik oleh Sunrider 

diperbolehkan menjual Independent Business Sunridernya, tapi tidak boleh tanpa persetujuan 

tertulis telebih dahulu dari Sunrider. Sunrider akan mempertimbangkan setiap rencana penjualan 

kriteria, termasuk tetapi tidak terbatas pada evaluasi kualifikasi dari pembeli yang diusulkan dan 

kemampuan yang dapat dilihat untuk menjalankan dan mengembangkan Independent Business 

Sunrider, mengadakan konsultasi dengan sponsor IBO penjual dan upline, dan mengadakan 

interview dengan pembeli–pembeli yang diusulkan. 

Membeli dan menjual Independent Businesses Sunrider yang telah ada dengan tujuan mengganti 

sponsor adalah pelanggaran atas tindakan Double Sponsoring dan tidak akan diizinkan. Rencana 

transaksi antara IBO yang ada akan diperiksa dengan teliti oleh Sunrider. 

Sunrider dengan jelas berhak memutuskan untuk tidak menyetujui rencana penjualan. 
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Rencana penjualan harus mengikuti persyaratan berikut: 

1. IBO yang menjual harus qualify dengan setidaknya 150 PV dan 10.000 DV selama enam 

bulan berturut sebelum tanggal rencana penjualan; 

2. IBO yang menjual harus memberitahukan Sunrider secara tertulis alasan rencana 

penjualan, perjanjian dari penjualan yang diusulkan, identitas dan penjelasan detail dari 

pembeli yang diusulkan dan pernyataan bahwa IBO yang menjual telah memberi tahu 

upline (hingga lima tingkat diatas peringkatnya dan Ace Royal langsung atau di atasnya) nya 

mengenai usulan penjualan; 

3. Semua korespondensi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rencana penjualan harus 

diteruskan ke Sunrider untuk tinjauan dan verifikasi; 

4. Jika calon pembeli telah menjadi IBO, mereka harus berada diperingkat yang lebih rendah 

dari IBO yang menjual dan harus dalam garis keturunan yang sama; 

5. Jika seorang IBO pada peringkat Hero atau keatasnya ingin menjual Independent Business 

Sunrider ke IBO lain, pembeli harus berada pada peringkat Ace Royal atau keatasnya (dalam 

satu garis keturunan) selama enam bulan berturutan sebelum tanggal usulan penjualan; 

harap dicatat bahwa IBO mungkin memerlukan peringkat yang lebih tinggi dari Ace Royal 

dari Pembeli berdasarkan peringkat Penjual; 

6. Jika calon pembeli belum menjadi seorang IBO, pembeli tersebut harus membuktikan 

kemampuan sales dan leadership yang memuaskan kepada Sunrider dan calon pembeli 

harus menyerahkan Perjanjian IBO kepada Sunrider dimana mempertahankan sponsor IBO 

penjual sebagai sponsor dari pembeli Independent Business Sunrider; 

7. Pembeli harus setuju untuk melaksanakan semua persyaratan yang tercantum dalam 

Business Guide, termasuk mengadakan downline training meeting; dan 

8. Sebelum penjualan, calon pembeli harus memberikan jadwal training yang menyertakan 

tanggal, waktu, lokasi, jenis training dan peserta downline IBO kepada Sunrider untuk 

disetujui. Jadwal ini harus dikirimkan ke Business Service Department. 
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Setelah Sunrider memberikan persetujuan awal untuk usulan penjualan, IBO penjual harus 

menyerahkan akte notaris sebagai berikut kepada Sunrider: 

1. Kontrak antara semua pihak; 

2. Formulir Pemberitahuan Perubahan Independent Business Owner; dan 

3. Surat Penghentian. 

IBO penjual tidak dapat membeli Independent Business Sunrider lain atau mensponsori IBO lain 

selama periode dua belas bulan sejak tanggal penjualan Independent Business Sunrider. Satu – satu 

nya pengecualian terhadap peraturan ini adalah perjanjian jual/beli secara bersamaan, yang telah 

dievaluasi sepenuhnya dan disetujui secara tertulis oleh Sunrider. 

Penjualan Independent Business Sunrider belum berlaku efektif tanpa persetujuan akhir Sunrider. 

Percobaan penjualan sebelum mendapat persetujuan tertulis dari Sunrider merupakan tindakan 

yang tidak diizinkan pelanggaran atas Sunrider® Business Guide, dan akan dihiraukanoleh Sunrider. 

4. PENGALIHAN KARENA KEMATIAN ATAU KETIDAKMAMPUAN 

Dengan meninggalnya seorang IBO, Independent Business Sunrider bisa beralih kepada pewaris 

yang berhak apabila Sunrider menerima dokumen – dokumen yang dibutuhkan. Dokumen yang 

dibutuhkan bisa beragam tergantung keadaan tertentu dan bisa termasuk, tidak terbatas pada, 

sertifikat kematian, wasiat, trust, dan/atau copy sertifikat keputusan pengadilan yang menyebutkan 

identitas dan kewenangan dari pewaris. 

Kemungkinan pengalihan Independent Business Sunrider dari seorang IBO yang tidak mampu akan 

dilakukan berdasarkan peraturan dan prosedur yang sama yang berlaku untuk meninggalnya 

seorang IBO. Seorang IBO akan dinyatakan “tidak mampu” jika Sunrider menerima copy dari 

panggilan pengadilan yang menyatakan ketidakmampuan IBO melaksanakan kewajibannya, atau 

menerima sertifikat yang ditanda tangani dua dokter qualified yang menyatakan ketidakmampuan 

IBO melaksanakan kewajibannya. 

Calon pewaris yang berminat dan semua individu dengan umur yang sesuai dengan persyaratan 

hukum atau pengganti akan menandatangani Perjanjian IBO baru dalam waktu 180 hari setelah 
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kematian IBO dan setuju untuk mematuhi dan terikat oleh semua syarat dan ketentuan Sunrider® 

Business Guide. 

Sampai dengan ditentukannya pewaris, Sunrider akan tetap mengeluarkan komisi dan bonus, jika 

ada, atas nama IBO yang telah meninggal atau tidak mampu hingga enam bulan kedepan. 

4.1   Pewaris Suami/Istri 

Untuk mewariskan Independent Business Sunrider, suami/istri IBO yang ditinggalkan harus telah 

secara aktif ikut serta dalam Independent Business selama sedikitnya dua belas bulan sebelum 

meninggalnya IBO. Keikutsertaan aktif meliputi, tidak terbatas, termasuk menghadiri convention 

tahunan Sunrider, workshop, training dan event, leadership event, dan meeting yang disponsori 

Sunrider dalam wilayahnya. 

4.2    Pewaris Anak 

Untuk mewariskan Bisnis Independen Sunrider, anak dari IBO yang meninggal harus berusia minimal 

dua puluh tahun, seorang IBO aktif, berperingkat satu tingkat lebih rendah atau lebih tinggi dari 

orang tua yang telah meninggal, dan memenuhi syarat untuk mendapatkan peringkat tersebut 

setidaknya enam bulan terakhir sebelum sebelum tanggal meninggal. 

Jika anak pewaris yang berminat tidak dapat memenuhi persyaratan di atas, Sunrider dapat 

membuat pengecualian tertentu atas kebijakannya sendiri.  

4.3    Pewaris Lainnya 

Jika IBO yang telah meninggal berperingkat Ace Royal atau keatas dan pewarisnya adalah seorang 

yang bukan suami/istri atau anaknya, pengalihan Independent Business Sunrider kepada pewaris 

akan dilakukan seperti penjualan Independent Business Sunrider dan dilakukan sesuai peraturan 

yang menyangkut penjualan Independent Business Sunrider yang ditetapkan dalam Business Guide. 

4.4    Informasi Tambahan 

Jika calon pewaris tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan diatas atau jika terjadi perselisihan 

menyangkut identitas atau kewenangan dari pewaris yang berhak, Sunrider tidak diwajibkan 
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mengalihkan kepemilikan. Sunrider berhak, membuat keputusan, menentukan siapa dari sekian 

banyak calon pewaris yang menerima Independent Business Sunrider. 

Jika, Sunrider memilih, tidak menyetujui pengalihan, Sunrider dapat mengizinkan pewaris atau 

kuasa hukumnya untuk menjual Independent Business Sunrider. Sunrider harus diberikan 

kesempatan pertama untuk membeli Independent Business Sunrider dengan harga yang wajar. 

Selanjutnya, Sunrider berhak untuk memindahkan Independent Business Sunrider kepada seorang 

Business Builder yang telah terbukti. 

Beroperasinya sebuah Independent Business Sunrider setelah meninggalnya seorang IBO 

pelanggaran terhadap peraturan ini dan merupakan tindakan yang tidak sah dari Bis Independent 

Business Sunrider berdasarkan Sunrider® Business Guide dan akan dianggap tidak berlaku oleh 

Sunrider. 

5. PELANGGARAN PERJANJIAN, INVESTIGASI, PENEGAKAN HUKUM, DAN PENYELESAIAN  

Ketika IBO menduga adanya pelanggaran atas Sunrider® Business Guide oleh IBO lain, IBO harus 

segera memberitahu Sunrider secara tertulis pelanggaran yang terjadi. IBO harus melaporkan 

kepada Business Service Department melalui surat, mencantumkan pelanggaran yang terjadi, nama, 

alamat dan nomor telepon dari semua yang terkait dan tanggal, waktu, tempat atau detail penting 

lainnya. IBO pelapor harus menandatangani surat tersebut, dan harus yakin bahwa semua informasi 

dalam surat adalah benar dan akurat. 

IBO harus bekerjasama dengan dan menyediakan informasi dan dokumentasi untuk Sunrider ketika 

diminta. Kegagalan menyediakan informasi atau memberikan keterangan yang tidak akurat, salah 

atau membingungkan dapat menjadi dasar dari tindakan disiplin, termasuk kemungkinan 

penghentian Independent Business Sunrider. 

Guna mempelajari pelanggaran terhadap Sunrider® Business Guide, Sunrider akan melakukan suatu 

penyelidikan. Sunrider akan mengirimkan pemberitahuan tertulis dari pelanggaran yang dituduhkan 

kepada IBO. Pemberitahuan tertulis akan meliputi batas waktu yang diberikan kepada IBO untuk 

menyerahkan posisi mereka secara tertulis bersama dengan bukti‐bukti yang mendukung untuk 

diperiksa Sunrider. 
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Dari hasil investigasi, Sunrider akan memutuskan tindakan disiplin yang pantas dilakukan, jika 

diperlukan. Sunrider memberitahukan IBO keputusannya, yang akan efektif pada tanggal surat 

pemberitahuan itu dikirim. 

IBO yang melanggar peraturan yang ada dalam Sunrider® Business Guide atau membuat pernyataan 

yang salah atau penyampaian yang salah ke Sunrider atau orang lain ketika sedang melakukan 

Independent Business Sunrider, dapat dikenakan tindakan disiplin, berdasarkan keputusan 

Sunrider, tidak terbatas pada beberapa atau seluruh tindakan berikut ini: 

1. Pengenaan denda dan sanksi lainnya; 

2. Penangguhan semua hak selama diperlukan oleh Sunrider; 

3. Penghentian; dan 

4. Langkah yang diambil atau seluruh tindakan lain Sunrider sesuai hukum atau dengan hak ‐ 

hak yang dimiliki oleh Sunrider. 

6. MENON‐AKTIFKAN SEMENTARA DAN PENGHENTIAN  

Pelanggaran atas kode etik, Sunrider® Business Guide, atau peraturan tertulis lainnya dari Sunrider 

adalah dasar untuk menon‐aktifkan sementara dan/atau terminasi. 

6.1    Menon‐aktifkan Sementara 

Sunrider dapat, mengambil tindakan, menonaktifkan seorang IBO menunggu hasil penyelidikan 

kemungkinan adanya pelanggaran atas Sunrider® Business Guide. Sunrider akan menahan komisi, 

bonus dan pembayaran selama masa non aktif. 

Jika hasil penyelidikan Sunrider menyatakan IBO tidak melakukan pelanggaran terhadap Sunrider® 

Business Guide, maka penangguhan akan dicabut dan IBO akan menerima komisi, bonus dan 

pembayaran yang ditahan selama masa non aktif. 

Jika hasil penyelidikan Sunrider menyatakan terjadi pelanggaran terhadap Sunrider® Business Guide, 

Sunrider dapat berhak mengambil tindakan, berupa menahan komisi, bonus, dan pembayaran atau 

terminasi. Jika terminasi dilakukan, IBO tidak akan menerima komisi, bonus, dan pembayaran yang 

ditahan ketika masa non aktif. 
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6.2    Penghentian Sukarela 

IBO yang ingin mengakhiri Independent Business Sunridernya dapat dilakukan kapan saja dengan 

memberitahukan secara tertulis kepada Business Service Department Sunrider. IBO yang 

mengakhiri Independent Business Sunrider nya secara sukarela tidak dapat mengikuti, secara 

langsung atau tidak langsung, dalam Independent Business Sunrider lain selama dua belas bulan 

sejak tanggal diterimanya pemberitahuan terminasi oleh Sunrider. Semua IBO yang secara sukarela 

mengakhiri memahami bahwa penggunaan lebih lanjut dari Informasi Kepemilikan Sunrider, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada daftar pelanggan, daftar IBO, dan sejenisnya adalah 

pelanggaran terhadap ketentuan ini, dan bahwa Sunrider berhak atas ganti rugi, penggantian biaya 

pengacara, ganti atau keringanan yang setara lain, dan semua upaya hukum lainnya. 

6.3    Penghentian Paksa dan Sanksi 

Sunrider dapat mengakhiri sebuah Independent Business Sunrider dengan alasan pelanggaran. 

Untuk melaksanakan peraturan ini, “dengan alasan” berarti pelanggaran apapun atas kode etik 

Sunrider, Sunrider® Business Guide, atau peraturan tertulis apapun dari Sunrider atau karena 

membiarkan Independent Business Sunrider menjadi tidak aktif. 

Menon‐aktifkan Independent Business Sunrider atau mengambil tindakan disiplin lainnya yang 

dinilai Sunrider layak dan perlu. 

6.4    Peraturan Yang Berkaitan Dengan Penghentian 

IBO yang telah di terminasi kehilangan peringkat dan haknya atas komisi dan bonus. IBO yang telah 

di terminasi tidak bisa mendapatkan kompensasi apapun. 

Setelah sebuah Independent Business Sunrider di terminasi, Sunrider akan menahan komisi selama 

hingga enam bulan untuk menyelesaikan urusan akunting dan qualifikasi upline. 

Sesuai hukum dan peraturan yang berlaku, Sunrider bersedia membeli kembali produk dan alat 

bantu penjualan (“Inventaris”) yang dalam kondisi layak jual, sesuai ketentuan berikut: 

1. Inventaris harus dibeli langsung dari Sunrider dan harus dikembalikan dalam waktu dua 

belas bulan sejak tanggal pembelian; 
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2. IBO menanggung seluruh biaya pengiriman untuk pengembalian Inventaris ke Sunrider; 

3. Inventaris yang dikembalikan harus menyertakan dengan tulisan jelas “Pengembalian 

Inventaris yang Tidak Terjual/Terminasi,” sejak Independent Business Sunrider akan 

dihentikan dan IBO itu tidak akan memulai atau ikut serta, secara langsung atau tidak, 

dalam Independent Business Sunrider lainnya selama sedikitnya dua belas bulan bulan 

sejak tanggal terminasi atau diterima surat “Pengembalian Inventaris yang Tidak 

Terjual/Terminasi” oleh Sunrider; 

4. Sunrider akan membayar 90% dari harga pembelian bersih atas Inventaris yang 

dikembalikan, Sunrider mempunyai hak untuk menentukan kembali harga dikarenakan jika 

adanya hutang IBO kepada Sunrider, termasuk penyesuaian yang dikarenakan klaim 

Sunrider terhadap IBO. Harga bersih artinya harga yang dibayarkan ke Sunrider untuk 

Inventaris (mencakup pajak penjualan, pengiriman dan biaya administrasi) dikurangi biaya 

‐ biaya/diskon (seperti bonus) yang diterima IBO dalam kaitan pembelian Inventaris. 

Sunrider memerlukan bukti pembelian dari barang sebelum membeli kembali Inventaris; 

5. Inventaris tidak dapat dikatakan “layak diperjual belikan” jika tidak dikembalikan dalam 

bentuk originalnya, kemasan yang belum dibuka, dikembalikan setelah melewati batas 

waktu penjualan kembali secara komersil, resalable, tidak dapat gunakan atau telah 

kadaluarsa, atau jika Sunrider telah menyatakan Inventaris tersebut seasonal, discontinue, 

atau special promotion item tidak dapat dibeli kembali; 

6. Sunrider berhak untuk memeriksa semua Inventaris yang dikembalikan sesuai dengan 

ketentuan perjanjian untuk memutuskan apakah kondisi diatas sesuai; 

7. Mengembalikan Inventaris dengan baik, Sunrider berhak untuk mengurangi komisi/bonus 

dari IBO yang diberhentikan dan upline dari IBO yang diberhentikan yang dibayarkan pada 

pembelian Inventaris; dan 

8. Jika seorang IBO sebelumnya telah dinyatakan tidak sesuai atau salah bahwa 70% dari 

Inventaris telah terjual, digunakan atau dikonsumsi, pembelian kembali oleh Sunrider akan 

terbatas pada jumlah dari Inventaris yang dimiliki oleh IBO yang diberhentikan yang 

sebelumnya telah dinyatakan sesuai dan benar. 
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Posisi IBO yang dihentikan di organisasinya akan hilang, namun, downline tidak akan berpindah ke 

IBO berikutnya di upline tetapi akan tetap di posisi tingkat yang ada.. 

7. MASA BERLAKUNYA AKUN DAN PERPANJANGAN TAHUNAN  

Kecuali dihentikan oleh pemegang akun atau Sunrider, semua akun IBO aktif terbatas untuk jangka 

waktu dua belas bulan dan akan secara otomatis diperbarui setiap dua belas bulan sesudahnya. 

Setelah perpanjangan, setiap akun akan dikenai biaya perpanjangan Rp767.000,- yang berlaku 

untuk kartu kredit yang ada saat ini dengan Sunrider. Jika biaya perpanjangan tahunan tidak 

dibayarkan pada waktu yang tepat, akun IBO akan dihentikan dan IBO akan menjadi Retail 

Customer. 

Kecuali dihentikan oleh pemegang account atau Sunrider, semua account aktif terbatas kepada 

perjanjian dua belas bulan dan akan diperbarui secara otomatis setiap dua belas bulan berikutnya.  

Akun Preferred Customer akan diperbarui setiap dua belas bulan setelah pembayaran biaya 

perpanjangan tahunan Rp135.000. Jika biaya perpanjangan tahunan tidak dibayarkan pada waktu 

yang tepat, akun Preferred Customer akan diubah menjadi akun Retail Customer. 

8. PEMBEBASAN ATAS NONPERFORMANCE 

Sunrider tidak bertanggung jawab untuk keterlambatan dan kegagalan dalam performance yang 

terjadi diluar kuasa Sunrider, termasuk tidak terbatas pada, mogok (aktual atau dampak), masalah 

perburuhan, kerusuhan, gempa bumi, kejadian alam, gangguan sipil atau kerusuhan, perang, 

musibah, kebakaran, kematian, pembatasan supply dan bahan mentah dari sumber Sunrider, aksi 

teroris (langsung atau dampak), serangan asing, pembatasan jasa transportasi atau tindakan 

pemerintah lainnya, atau intervensi serupa yang terjadi diluar kendali dari Sunrider membuat 

melanggar hukum, mustahil atau tidak mungkin dilakukan secara komersial bagi Sunrider untuk 

menjalankan tugas dan kewajibannya yang tertuang pada Sunrider® Business Guide. 

9. PENGALIHAN DAN PENDELEGASIAN  

IBO mangakui bahwa Sunrider® Business Guide merupakan sebuah kontrak pribadi dengan 

Sunrider. IBO tidak diperbolehkan, secara hukum atau lainnya, mengalihkan hak mereka atau 
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mendelegasikan hak dan kewajiban mereka tanpa persetujuan tertulis terlebih dulu oleh Sunrider. 

Setiap pengalihan yang dilaksanakan tanpa persetujuan Sunrider tidak dapat mengikat Sunrider. 

Sunrider akan memutuskan apakah akan menyetujui setiap menerima pengalihan atau delegasi 

dalam kebijakannya sendiri. 

Sunrider dapat menunda persetujuannya untuk pengalihan hingga IBO menjalankan perjanjian 

terpisah, termasuk jaminan pribadi, yang dirasa perlu oleh Sunrider untuk menjaga kekayaan 

informasi, hak dan kepentingan Sunrider juga kepentingan pihak yang menerima pengalihan 

dan/atau IBO lain. 

Sunrider dapat menugaskan atau mendelegasikan hak dan tugas ‐ tugasnya berdasarkan Sunrider® 

Business Guide tanpa perlu persetujuan tertulis sebelumnya dari IBO. Namun, sebelum 

melakukannya Sunrider akan mencoba untuk percaya dengan pihak yang ditugaskan atau 

delegasikan akan melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan Sunrider sesuai yang 

tercantum dalam Sunrider® Business Guide. 

10. PEMBERITAHUAN PERUBAHAN  

Sunrider berhak mengadopsi, merubah, mengganti, menambahkan atau membatalkan setiap butir 

Peraturan & Persyaratan apapun dalam Sunrider® Business Guide secara sepihak. Sunrider akan 

memberitahukan kepada seluruh account aktif atas perubahan pada Sunrider® Business Guide 

dengan mengumumkan melalui publikasi Sunrider, email dan/atau posting pada website Sunrider. 

Namun, adalah kewajiban para IBO untuk meminta dan memperoleh pembaruan atau revisi apa 

pun terhadap Sunrider® Business Guide. Perubahan pada Sunrider® Business Guide akan efektif 

berlaku dan mengikat IBO sejak pemberitahuan perubahan diemail atau di posting di website 

Sunrider. 

11. JAMINAN TERBATAS  

Sunrider menjamin kepada pembeli sebenarnya bahwa produk Sunrider akan terbebas dari batas 

waktu empat belas hari sejak tanggal pembelian. Jaminan ini tidak mencakup setiap produk 

Sunrider® yang penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk dari Sunrider, penyimpanan yang tidak 

sesuai atau kelalaian, salah penggunaan, kecelakaan atau modifikasi oleh selain Sunrider. Jaminan 
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ini hanya berlaku pemberitahuan klaim diberikan secara tertulis kepada dan diterima oleh Sunrider. 

Sunrider dapat, berdasarkan keputusannya, menukar produk yang rusak atau mengembalikan harga 

beli berdasarkan peraturan pengembalian produk yang telah ditetapkan. Tindakan penukaran atau 

pengembalian yang diberikan merupakan satu‐satunya dan jaminan ekslusif bila terjadi klaim atas 

penjaminan. 

12. PERSYARATAN PENJAMINAN DAN PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB 

Jaminan diatas adalah jaminan ekslusif yang diberikan Sunrider. Tidak ada penjaminan yang lain, 

langsung atau tidak langsung, termasuk pemberian jaminan atas merchantability atau fitness dari 

kegunaan produk tertentu Sunrider®. Jaminan satu‐satunya dan eksklusif dari penukaran atau 

pengembalian dana yang diberikan dan diterima sebagai pengganti kewajiban, tanggung jawab, hak, 

klaim, atau upaya hukum dalam undang‐undang, kontrak, kerugian, atau kewajiban tegas terhadap 

Sunrider atau perusahaan terkait, atau pejabat, direksi , pemegang saham, anggota, mitra, agen, 

atau karyawan, apakah timbul ataupun tidak dari kelalaian, aktual atau diperhitungkan, dari 

Sunrider atau perusahaan terkait, atau pejabat, direksi, pemegang saham, anggota, mitra, agen, 

atau karyawan. Sunrider tidak bertanggung jawab atas semua kerusakan yang terjadi insidental, 

spesial, indirect atau akibat dari cacat pada produk Sunrider® atau penggunaan, salah penggunaan 

atau ketidak mampuan untuk menggunakan produk Sunrider® apapun. 

13. PELANGGARAN HAK 

Sunrider dengan jelas tidak memberikan jaminan apapun, adanya pelanggaran baik dilakukan 

sengaja atau tidak sengaja, terhadap hak paten, merek dagang, nama dagang, hak cipta dan hak 

intelektual pihak lain. Jika IBO digugat oleh pihak ketiga sehubungan dengan pelanggaran hakhak 

intelektual yang dilakukan oleh IBO, Sunrider tidak berkewajiban untuk menanggung IBO atas 

adanya tuntutan tersebut. 

14. PENGGANTIAN KERUGIAN  

Dalam hal Sunrider mendapat tuntutan dari pihak ketiga akibat tidak dipenuhinya ketentuan dan 

syarat yang terdapat pada Sunrider® Business Guide oleh IBO. Maka IBO tersebut setuju untuk 

membebaskan, membela Sunrider beserta pegawai, director, pemegang saham, agen, karyawan, 
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dan perusahaan terkait (“penggantian kerugian”) dari semua tuntutan, permintaan, penanggungan, 

kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran (termasuk biaya pengacara dan pengeluaran tanpa 

batasan) yang timbul akibat tindakan IBO yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Sunrider® 

Business Guide. Kewajiban tersebut harus tidak bertentanggan, mengurangi, hak atau kewajiban 

atas penggantian kerugian yang mungkin terjadi terhadap IBO. 

15. INTEGRASI 

Sunrider® Business Guide mendasari seluruh pengertian dari pihak – pihak yang terlibat, termasuk 

hubungan bisnis Independent Business Owner (IBO) dengan Sunrider dan peraturan yang 

berhubungan dengan hak IBO untuk menjual produk Sunrider® dan menerima komisinya 

berdasarkan Sunrider Compensation Plan. Jika ada ketidaksesuaian yang timbul antara Perjanjian 

IBO dan Sunrider® Business Guide, semua perjanjian dan persyaratan yang ada akan diatur oleh 

Sunrider® IBO Business Guide. 

16. PELEPASAN HAK 

Kegagalan Sunrider untuk melaksanakan hak nya berdasarkan Sunrider® Business Guide atau untuk 

meminta dijalankannya peraturan yang tercantum tidak merupakan pelepasan hak oleh Sunrider 

untuk menuntut pelaksanaan dari Sunrider® Business Guide. Pelepasan hak oleh Sunrider atau IBO 

hanya bisa dilakukan secara formal, secara tertulis, oleh pejabat Sunrider yang berwenang atau IBO 

dan pelaksanaannya terbatas untuk hal ‐ hal khusus tertentu. 

17. PEMUTUSAN 

Jika ada bagian, artikel, paragraph, kalimat atau pasal dari Sunrider® Business Guide dianggap tidak 

jelas, cacat atau tidak dapat dilakukan, maka keseluruhan Sunrider® Business Guide tetap akan 

berjalan dan tetap sepenuhnya berlaku. Dalam ada bagian, artikel, paragraf, kalimat, atau pasal dari 

Sunrider® Business Guide dianggap memiliki waktu yang tidak terbatas, tidak sah, atau tidak dapat 

dilaksanakan, maka bagian, pasal, paragraf, kalimat, atau pasal tersebut secara otomatis 

disesuaikan dengan batas minimum yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan validitas, dan, 

setelah disesuaikan, akan dianggap sebagai ketentuan Perjanjian ini meskipun awalnya 

dicantumkan di sini. Jika pembatalan ketentuan tidak dapat disesuaikan untuk memenuhi 
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persyaratan validitas, seluruh Sunrider® Business Guide tidak akan berkurang pada account dan 

keseimbangan Sunrider® Business Guide akan terus berlaku sepenuhnya. 

18. PELANGGARAN PERATURAN 

Integritas Sunrider Infinity Compensation Plan sangat penting bagi Perusahaan. Jika Sunrider 

memutuskan berdasarkan penilaiannya, tindakan seorang Independent Business Owner (IBO) 

dilakukan untuk menghindari kepatuhan atas peraturan yang ada pada Sunrider® Business Guide, 

tindakan IBO tidak berlaku. IBO tidak boleh menggunakan nama palsu, identifikasi palsu, akun IBO 

palsu, membeli produk tambahan hanya untuk tujuan mempertahankan peringkat tertentu, produk 

gudang, atau menggunakan bentuk manipulasi lain yang melanggar persyaratan, ketentuan, 

semangat, dan maksud dari compensation plan. Untuk menjamin dijalankannya peraturan yang ada 

pada Sunrider® Business Guide, Sunrider berhak menjatuhkan sanksi kepada IBO, termasuk secara 

sepihak mengakhiri Independent Business Sunrider. 

19. PENYELESAIAN SENGKETA DAN ARBITRASE 

HARAP BACA BAGIAN INI DENGAN SEKSAMA. INI DAPAT SECARA SIGNIFIKAN MENGUBAH HAK-HAK 

ANDA, TERMASUK HAK ANDA UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DI PENGADILAN.  Sunrider dan 

Independent Business Owner (“IBOs”) setuju bahwa jika ada perselisihan, klaim, atau sengketa yang 

muncul dari Sunrider Business Guide, Kode Etik, atau Aplikasi dan Perjanjian Independent Business 

Owner, atau dengan cara apa pun terkait dengan hubungan antara IBO dan Sunrider, pejabat, 

direktur, agen, karyawan, IBO lain, atau distribusi atau penggunaan dan konsumsi produk Sunrider, 

perselisihan harus diserahkan ke arbitrase yang mengikat bukannya diselesaikan di pengadilan. 

Ketentuan ini berlaku untuk semua sengketa, klaim atau perselisihan apakah berdasarkan kontrak, 

gugatan, undang-undang, peraturan, ketentuan, penipuan, penyajian yang keliru, atau teori hukum 

atau keadilan lainnya. Anda memahami bahwa tidak ada hakim atau juri dalam arbitrase, dan 

peninjauan pengadilan terhadap putusan arbitrase terbatas. 

A. Pengabaian Gugatan Class Action 

Baik Sunrider maupun IBO tidak berhak untuk bergabung atau mengkonsolidasikan perselisihan 

oleh atau terhadap individu atau entitas lain, atau menengahi perselisihan apa pun dalam 
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kapasitas perwakilan, termasuk, tanpa batasan, sebagai anggota perwakilan golongan atau 

dalam kapasitas umum jaksa pribadi, sehubungan dengan perselisihan apa pun. Lebih lanjut, 

kecuali Sunrider dan IBO setuju, arbiter tidak boleh mengkonsolidasikan lebih dari satu klaim 

orang. 

B. turan Arbitrase Komersial AAA dan Prosedur Mediasi 

Arbitrase akan dilakukan sesuai dengan American Arbitration Association’s (AAA) Commercial 

Arbitration Rules and Mediation Procedures. 

C. Cara Mengajukan Arbitrase 

1. Pihak yang menuntut arbitrase (selanjutnya disebut sebagai "Penggugat") harus membuat 

tuntutan tertulis atas arbitrasi. Tuntutan tertulis harus memuat pernyataan singkat 

mengenai jenis perselisihan yang akan diadili, upaya hukum yang dicari dan dasar faktual 

untuk bantuan yang diminta, dan daftar 5 (lima) arbiter yang diusulkan. 

2. Setiap tuntutan untuk arbitrasi berlangsung dalam kurun waktu 2 tahun sejak perselisihan, 

tetapi tidak dalam hal setelah tanggal di mana inisiasi proses hukum dinyatakan akan 

dilarang berdasarkan undang-undang pembatasan yang berlaku. Kegagalan melakukan 

tuntutan arbitrase secara tepat waktu akan menghalangi semua klaim.   

D. Administrasi dan Penjadwalan Kasus 

Kecuali jika para pihak menyetujui, arbiter memiliki semua kewenangan untuk menentukan 

penjadwalan dan administrasi kasus termasuk tanggal akhir, tanggal sidang, pemberian 

kelanjutan dan hal-hal lain yang diperlukan untuk memastikan proses yang seragam dan adil 

untuk persiapan dan penyajian bukti di persidangan. 

E. Penemuan 

Dengan ini kedua belah pihak mengadopsi dan memasukkan menurut referensi berikut ini, 

Bagian 1283.05 dari California Code of Civil Procedure, yang mengizinkan semua metode 

penemuan seolah-olah mereka sedang menunggu di hadapan Pengadilan Tinggi California. 
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F. Tempat Proses Arbitrase 

Semua proses arbitrase akan dilakukan di wilayah Los Angeles, California. Jika ada pengadilan 

atau arbiter yang menentukan bahwa pengabaian gugatan class action yang dinyatakan dalam 

bagian ini tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan karena alasan apa pun, maka perselisihan 

tidak akan dikenakan arbitrasi dan, selain tindakan klaim kecil, harus diajukan ke federal atau 

negara bagian yang sesuai. pengadilan di wilayah Los Angeles, California. Klaim yang diajukan 

ke pengadilan negara bagian dapat dihapus ke pengadilan federal jika ada yurisdiksi 

penghapusan. Baik Sunrider dan IBO menyetujui tempat dan yurisdiksi pribadi di Los Angeles 

County, California. Sunrider dan IBO melepaskan hak mereka untuk persidangan juri. 

G. Biaya Arbiter 

Semua biaya termasuk biaya arbiter harus dibayar sama rata oleh kedua belah pihak dan tidak 

dikenakan pajak sebagai biaya atau dimasukkan sebagai bagian dari keputusan apa pun. 

H. Keputusan Arbiter 

Setiap keputusan atau penghargaan oleh arbiter akan bersifat final dan mengikat kedua belah 

pihak. Kecuali jika disetujui sebaliknya, keputusan atau putusan apa pun harus menetapkan 

dasar faktual dan hukum untuk putusan tersebut. Arbiter akan diizinkan untuk hanya 

memberikan penyelesaian yang berdasarkan hukum atau kesetaraan, yang diminta oleh kedua 

belah pihak dan yang ditentukan oleh arbiter didukung oleh bukti relevan yang dapat dipercaya. 

Keputusan atau putusan arbitrator bersifat final dan mengikat. 

I. Penegakan Keputusan 

Keputusan apa pun dapat diberlakukan sebagai putusan akhir oleh pengadilan mana pun dari 

yurisdiksi yang kompeten. Jika salah satu pihak tidak berhasil menantang validitas putusan, 

maka pihak yang gagal harus membayar biaya pihak lawan dan biaya pengacara yang terkait 

dengan tantangan tersebut. 
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J. Pilihan Hukum 

Perjanjian Arbitrase, bersama dengan Sunrider Business Guide, akan diatur oleh hukum Negara 

Bagian California, tanpa memberi dampak pada konflik prinsip-prinsip hukumnya. 

K. Pemutusan 

Dalam hal setiap bagian dari Perjanjian Arbitrase dan/atau Aturan Arbitrase Sunrider, selain 

Gugatan Class Action, harus dilakukan tanpa batas waktu, tidak sah atau tidak dapat 

dilaksanakan, seluruh Perjanjian Arbitrase dan Aturan Arbitrase Sunrider tidak akan gagal 

karena akun dan keseimbangan Perjanjian Arbitrase dan Aturan Arbitrase Sunrider akan terus 

berlanjut secara penuh. Namun, jika Pengabaian Gugatan Class Action dianggap tidak dapat 

dilaksanakan, maka seluruh Perjanjian Arbitrase akan menjadi batal demi hukum. 

L. Kemampuan Untuk Mengubah Syarat Dan Ketentuan Yang Tidak Dapat Diterapkan 

Sementara Sunrider dapat merevisi syarat dan ketentuan tertentu dalam Perjanjian IBO atas 

kebijakannya, sebagaimana ditentukan di dalamnya, Sunrider maupun IBO tidak memiliki hak 

untuk mengubah perjanjian ini untuk menengahi atau aturan yang ditentukan di sini. 

20. PEMBATASAN MASA PENGAMBILAN TINDAKAN 

Tidak ada tindakan hukum atau laporan, apapun bentuknya, yang timbul dari atau berhubungan 

dengan Sunrider® Business Guide, Kode Etik Sunrider, atau peraturan tertulis Sunrider lainnya, 

penggunaan produk Sunrider®, atau hubungan antara sesama IBO dan Sunrider atau pejabatnya, 

Business Leader, agen, karyawan atau IBO lain, yang dapat diajukan oleh IBO atau Sunrider setelah 

lebih dari dua tahun kejadian  telah terkumpul tetapi tidak dalam kasus di luar Undang-undang 

Keterbatasan yang berlaku untuk kejadian itu, yang mana lebih pendek. 

21. LAIN – LAIN 

Judul, sub judul, bab dan heading yang ada dalam Sunrider® Business Guide demi kemudahan 

referensi, dan tidak mempengaruhi makna, arti atau pembuatan dari semua perjanjian, 

kesepakatan, atau persyaratan dari Sunrider® Business Guide. 
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Bahasa yang digunakan dalam Sunrider® Business Guide pada segala hal dibuat berdasarkan makna 

yang wajar dan tidak untuk memihak atau menentang IBO atau Sunrider. 

Naskah asli Sunrider® Business Guide dalam bahasa Inggris dan setiap interpertasinya akan 

berdasarkan naskah asli bahasa Inggris. Jika terjadi perbedaan penerjemahan Sunrider® Business 

Guide atau dokumen apapun atau pemberitahuan yang berkaitan, versi asli dalam bahasa Inggris 

akan berlaku. 

Jika dalam pelaksanaan Sunrider® Business Guide ini dapat ditafsirkan dalam dua arti, dimana salah 

satunya membatalkan ketentuan dan yang lainnya memberlakukan ketentuan tersebut, maka 

pelaksanaannya adalah ketentuan yang membuatnya berlaku. 

Tidak ada satu pun di dalam Sunrider® Business Guide yang dapat ditafsirkan sebagai tindakan yang 

melawan hukum. Apabila terdapat pertentangan antara suatu ketentuan dalam Sunrider® Business 

Guide dan pada saat ini atau akan datang, dengan peraturan setempat atau peraturan, perjanjian 

tersebut tetap berlaku, tapi ketentuan dari Sunrider® Business pengaruhnya harus dibatasi dan 

terbatas seperlunya agar sesuai dengan persyaratan hukum. 

Jika suatu badan peradilan yang berwenang berpandangan terdapat peraturan (kecuali yang 

berkaitan dengan pembayaran uang) yang tidak wajar dan badan peradilan tersebut menetapkan 

perubahan yang dipandang wajar, Sunrider® Business Guide dapat tetap berlaku dan pihak – pihak 

yang bersangkutan akan terikat dan berkewajiban untuk melaksanakan sesuai dengan perubahan 

tersebut. 
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SUNRIDER ® BUSINESS GUIDE 

BAB 3: PROSEDUR PELAKSANAAN UMUM  

1. PERJANJIAN BUSINESS OWNER AGREEMENT 

Pemohon untuk menjadi seorang Independent Business harus menyediakan nomer identifikasi yang 

masih berlaku, yang akan dijaga kerahasiaannya oleh Sunrider. Umumnya, Independent Business 

Owner (IBO) tidak dapat menggunakan alamat yang sama dengan IBO lain, retail customers, atau 

Preferred Customers, tapi Sunrider dapat memberikan pengecualian pada kasus khusus. 

Pemohon harus diberikan kesempatan untuk memelihat versi terakhir dari Sunrider® Business Guide 

dan membaca Perjanjian IBO. Jika pemohon setuju dengan perjanjian dan persyaratan, mereka 

harus menandatangani Perjanjian IBO. 

Sunrider pada umumnya segera mengirimkan surat penerimaan setelah Sunrider menerima 

Perjanjian IBO. 

2. FORMULIR SUNRIDER  

Petunjuk berikut berlaku untuk semua pengisian formulir yang ditujukan kepada Sunrider 

1. IBO, dan sponsor mereka jika diperlukan, harus mempelajari keseluruhan formulir sebelum 

memberikannya ke Sunrider untuk menjamin formulir telah di isi lengkap dan akurat. 

Sunrider tidak akan memproses formulir yang belum lengkap dan tidak akurat. 

2. IBO harus menulis secara jelas dengan tinta hitam atau biru. Formulir yang tidak dapat 

dibaca tidak akan diproses. 

3. IBO harus menandatangani, memberi paraf dan mencantumkan tanggal pada bagian depan 

dan belakang formulir dengan lengkap sebelum dikembalikan ke Sunrider. 
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4. IBO diminta mengirimkan formulir yang telah lengkap ke: 

PT. SUNRIDER NUSAPERDANA 

Garden Shopping Arcade 

Blok C No. 9 AE - 9 AF 

Central Park – Podomoro City 

Jl. Letjen S. Parman Kav. 28 

Jakarta Barat – 11470 

Attn: Business Service Department 

5. IBO diminta mengirimkan fax formulir yang telah lengkap ke Sunrider di (021 569 570 25. 

IBO bertanggung jawab atas konfirmasi formulir yang dikirim lewat fax melalui nomor 

telephone (021) 569 570 26. 

6. IBO juga dapat mengirimkan formulir dengan email ke  

business.service@sunrider.co.id 

3. PEMESANAN PRODUK 

Untuk pemesanan barang, dapat dilakukan IBO dengan dilengkapi keterangan berikut : nomor ID 

dan nama Independent Business Owner, alamat pengiriman, pilihan cara pengiriman lewat darat 

atau udara, nomor telephone, cara pembayaran, dan daftar produk. 

Barang dapat dipesan lewat telepon, fax, pos, internet, atau langsung. 

1. Untuk melakukan pemesanan lewat telephone, silahkan hubungi di (021) 526 7911. 

2. Untuk melakukan pemesanan lewat fax, kirimkan formulir pemesanan ke (021) 569 570 25. 

3. Untuk melakukan pemesanan langsung (will‐call), datang ke kantor Sunrider pada hari dan 

jam kerja. Selesaikan pesanan yang telah dilengkapi pembayaran pada website Sunrider 

(komputer tersedia di kantor Sunrider). Biaya Layanan sebesar Rp33.000 akan dikenakan 

pada setiap pesanan will‐call yang tidak berisi Starter Pack. 

mailto:business.service@sunrider.co.id
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Agar memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit CV dan QV dalam bulan tertentu, akukan 

pemesanan sebelum tanggal terakhir bulan itu. Pemesanan harus diterima oleh Sunrider selambat-

lambatnya pada hari kerja terakhir setiap bulannya. 

3.1   Back order 

Status Back order berarti produk akan dikirimkan dalam waktu tujuh hari kerja. Sunrider akan segera 

mengirimkan semua barang pesanan yang ada di gudang. Pengiriman tambahan yang berisi item 

back‐ordered akan menyusul jika telah tersedia. 

Jika pesanan termasuk dalam back order, Sunrider akan mengkreditkan IBO dengan CV dan QV yang 

sesuai ketika pesanan dilakukan. 

IBO harus menghubungi Sunrider untuk permohonan pembatalan back order. Jika tidak ada 

pesanan pengganti, pembatalan back order bisa mengakibatkan kegagalan untuk kualifikasi. 

3.2   Stok Barang yang Habis Sementara 

Stok barang yang habis sementara berarti barang tersebut tidak akan ada di gudang selama lebih 

dari tujuh hari kerja. Jika Sunrider menerima pesanan lewat pos atau fax barang yang sementara 

sedang habis, Sunrider akan mencoba menghubungi pemesan selama 48 jam lewat telephone untuk 

meawarkan pilihan untuk membeli produk lainnya. 

Jika pesanan termasuk barang yang sementara sedang habis, IBO tidak akan menerima CV atau QV 

kredit dari barang yang dipesan. CV dan QV akan dikreditkan pada saat barang dikirim. 

3.3   Penyimpanan Invoice 

Invoice disertakan pada setiap pengiriman, penerima akan menerima satu salinan faktur tanpa 

harga dan IBO akan menerima satu salinan faktur dengan harga. IBO harus menyimpan invoice 

mereka untuk keperluan pajak dan bisnis. 

4. PEMBAYARAN 

Pembayaran harus dilakukan untuk seluruh pesanan, termasuk pajak penjualan dan ongkos kirim 

dan biaya administrasi. Sunrider tidak menerima pesanan dengan pembayaran C.O.D. 
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Sunrider mengirimkan pesanan segera setelah diterimanya pembayaran. Sunrider dapat 

memproses pesanan yang belum dilunasi berdasarkan keputusannya. Jika Sunrider memproses 

pesanan, Sunrider berhak secara sepihak mengurangi produk yang pembayarannya belum 

diselesaikan. 

4.1  Credit Cards 

Sunrider menerima Visa, Master Card, dan BCA debit card. Pembayaran dengan kartu kredit hanya 

dapat dilakukan oleh IBO pemegang kartu kredit saja. Sunrider tidak menerima pemesanan dari IBO 

yang menggunakan kartu kredit orang lain. 

Sunrider akan memverifikasi semua pembayaran dengan izin bank bersangkutan. Jika bank 

bersangkutan, menolak memberi izin, Sunrider akan memberitahukan IBO tidak diprosesnya 

pesanan. 

4.2  Tunai 

Sunrider menerima pembayaran tunai hanya jika dilakukan secara langsung. Pembayaran tunai 

tidak boleh dikirim lewat pos. 

5. PENGIRIMAN 

Pesanan dikirimkan oleh perusahaan jasa pengiriman yang ditunjuk. 

Untuk menjamin ketepatan pengiriman cantumkan alamat lengkap dengan nomor telepon yang 

benar. Sunrider akan menarik 10% biaya proses untuk semua barang yang tidak terkirim atau 

ditolak. Sunrider akan menarik biaya untuk mengalihkan pesanan tergantung dari jumlah biaya yang 

dikenakan oleh perusahaan pengiriman untuk mengalihkan pesanan. 

Sunrider akan berusaha untuk menjaga kelayakan pengiriman, tapi tidak bertanggung jawab untuk 

keterlambatan pengiriman. 

Untuk keterangan pengiriman atau hilangnya pesanan, silahkan hubungi Business Service 

Department Sunrider. 
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6. PENGEMBALIAN PRODUK 

Untuk memproses pengembalian, nama dan alamat Independent Business Owner (IBO), Preferred 

Custome, atau Preferred Custome harus tercantum dengan jelas pada kemasan pengembalian. 

Kemasan yang dikembalikan harus meliputi berikut: 

1. Mengisi formulir pengembalian barang; 

2. Semua produk dan kemasannya lengkap; 

3. Satu lembar copy invoice atau nomor invoice; dan 

Jika barang yang dikembalikan dibeli oleh konsumen yang bukan IBO, kemasan yang dikembalikan 

harus meliputi hal berikut ini: 

1. Tanda terima yang ditanda tangani dengan nama, alamat dan nomor telephone pembeli 

dan IBO penjual; dan 

2. Pembeli menandatangani pernyataan (alasan) mereka mengembalikan produk. 

Jika seorang IBO, customer, atau Preferred Customer tidak dapat memenuhi persyaratan yang 

tercantum, atau jika seorang IBO gagal untuk melengkapi refund request yang berlaku oleh pembeli 

produk pertama kali, Sunrider akan mengenakan 10% biaya administrasi dari reimbursemen kepada 

IBO, customer, atau Preferred Customer itu. 

Sunrider akan mengganti ongkos kirim pada pengembalian yang memenuhi syarat, tapi IBO harus 

mensertakan copy tanda terima pos. Sunrider literatur, marketing material dan promotional item 

tidak dapat dikembalikan. 

6.1   Peraturan 14 Hari Pengembalian 

1. Peraturan Pembelian Pertama 

Peraturan Pengembalian 14 Hari Pembelian Pertama hanya berlaku untuk pembelian produk 

pertama kali ketika pembeli bukan seorang IBO. 

Jika pembeli yang baru pertama kali membeli produk langsung dari Sunrider, pembeli tersebut 

mempunyai 14 hari sejak tanggal diterimanya untuk mengembalikan produk Jika pembeli yang baru 
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pertama kali membeli produk dari seorang IBO, pembeli harus mengemblikan produk kepada IBO 

penjual dalam 14 hari sejak pembelian. Jika persyaratan 14 hari tidak terpenuhi akan mengakibatkan 

ditolaknya klaim. IBO penjual akan bertanggung jawab untuk proses pengembalian dan 

mengembalikan uang pembelian. 

IBO yang mengeluarkan pengembalian kepada pembeli baru setelah periode 14 hari pengembalian 

dan kemudian mengembalikan produk ke Sunrider setelah 60 hari periode pembelian seperti 

dijelaskan dibawah tidak akan mendapatkan refund, reimbursement atau penggantian dari 

Sunrider. 

2.  Peraturan Pengembalian Produk yang Rusak/Cacat 

Produk yang rusak atau cacat harus dikembalikan dalam 14 hari dari tanggal penerimaan. Jika 

persyaratan 14 hari tidak terpenuhi akan mengakibatkan ditolaknya klaim. Ketika mengembalikan 

produk yang rusak atau cacat ke Sunrider, customer, Preferred Customer atau IBO harus 

menyertakan Shipping Discrepancy atau Damage Claim Form, materi kemasan, copy dari dokumen 

pengiriman dan 1 lembar invoice. IBO dapat meminta penggantian produk yang sama atau kredit 

produk. 

6.2   Peraturan 60 Hari Pengembalian 

Customers, Preferred Customers, dan IBO harus mengirimkan pengembalian produk dalam keadaan 

tidak rusak dan belum dibuka 60 hari sejak waktu pembelian dari Sunrider dengan alasan selain 

produk rusak atau cacat. Sunrider tidak berkewajiban untuk memproses pengembalian atau 

mengembalikan uang setelah periode 60 hari ini. 

Sunrider akan mereimburse Customers, Preferred Customers, dan IBO untuk harga pembelian 

produk dikurangi biaya proses dan biaya administrasi lainnya. 

Bonus dan komisi yang dibayarkan kepada IBO berdasarkan pada pembelian original dari produk 

yang dikembalikan akan diambil dari jumlah yang diganti. Sunrider dapat dikenakan denda dan 

pengurangan CV dan QV terhadap IBO berdasarkan produk yang dikembalikan. Upline IBO dapat 

dikenakan denda dan pengurangan SV berdasarkan bonus dan komisi telah dibayarkan oleh 

Sunrider karena pengembalian pembelian. 
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6.3   Pengembalian Produk Ekstra 

Pada kasus tertentu, Sunrider dapat secara tidak sengaja mengirim produk yang tidak tercantum 

dalam pesanan, customer, Preferred Customer, dan IBO yang memilih untuk menyimpan produk 

ekstra mereka harus membayar penuh produk ekstra tersebut ke Sunrider. IBO yang memilih untuk 

tidak menyimpan produk ekstra, mereka harus mengembalikannya secepatnya ke Sunrider dengan 

Formulir Shipping Discrepancy atau Damage Claim dan copy invoice yang lengkap. 

7. PERATURAN SALES VOLUME (SV) TRANSFER 

IBO tidak dapat mentransfer uang dan/atau SV (CV and QV) ke IBO lainnya. 

8. PERUBAHAN DATA 

IBO setuju untuk menyimpan semua informasi kontak terbaru (alamat, nomor telepon, alamat e‐

mail, dsb.) tercatat pada Sunrider. Setiap pemberitahuan yang dikirimkan sesuai Sunrider® Business 

Guide akan dikirimkan ke alamat yang telah tercatat di Sunrider. Setiap Informasi yang dikirim ke 

alamat yang telah tercatat dianggap sebagai pemberitahuan. Semua permohonan perubahan data 

pada Sunrider account harus diberikan secara tertulis ke Sunrider. 

8.1   Formulir Pemberitahuan Perubahan Data Independent Business Owner 

Formulir pemberitahuan perubahan Independent Business Owner dapat digunakan untuk 

melakukan perubahan data. Bagian “Informasi lama Independent Business Owner” pada formulir 

berisi semua informasi menyangkut permohonan IBO untuk perubahan yang terjadi. Bagian “Revisi 

Informasi Independent Business Owner” hanya berisikan informasi yang direvisi termasuk tanggal 

berlakunya. 

8.2   Perubahan Pada Alamat Atau Nama  

IBO yang ingin mengganti alamat pada data Sunrider mereka dapat mengirimkan permohonan 

perubahan alamat mereka yang lama dan yang baru, nomor ID, dan tanda tangannya melalui pos, 

fax, email atau online ke Sunrider. Jika permohonan perubahan alamat dikirimkan lewat email, 

alamat email pada permohonan harus sama dengan alamat email yang ada pada Sunrider. Ketika 

ada lebih dari satu orang pada account Sunrider, Sunrider tidak akan memproses permohonan 



SUNRIDER® BUSINESS GUIDE INDONESIA Januari 2020 
 

71 
 

perubahan alamat hingga copy dikirimkan atau fax ke Sunrider dengan tanda tangan semua pihak 

yang ada dalam account. IBO tidak dapat memiliki alamat yang sama dengan IBO atau customer, 

atau Preferred Customer lain. 

IBO yang menginginkan perubahan nama harus memberikan Sunrider photocopy dari dokumen‐

dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan perubahan 

tersebut, misalnya Akta Perkawinan atau Akta Perceraian yang memperlihatkan nama baru mereka 

dan surat yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait dengan permintaan penggantian. 

IBO yang ingin menambahkan co-applicant, termasuk suami/istri atau anggota keluarga terdekat, 

ke akun Sunrider harus mengajukan Perjanjian IBO baru dengan kata "Diubah" tertulis di bagian atas 

formulir dan tanda tangan dari IBO dan orang yang ditambahkan ke akun. 

IBO yang ingin menghapus applicant atau co‐applicant dari data Sunrider account harus 

menyediakan surat kuasa yang menginginkan penghapusan yang ditandatangani oleh semua pihak 

yang terkait. 

Sunrider berhak, untuk menyetujui atau menolak penambahan dan penghapusan nama applicant 

dan co‐applicant pada pada sebuah kepemilikan Independent Business. Sunrider dapat sewaktu – 

waktu meminta tambahan informasi, seperti alasan perubahan, untuk mencegah pelanggaran 

terhadap peraturan dan prosedur Sunrider® Business Guide. 

Sunrider dapat memilih peraturan “Menjual Independent Business Sunrider” ketika memutuskan 

apakah mengizinkan tambahan dan penghapusan terhadap nama pemohon pada sebuah 

kepemilikan Independent Business. 

9. PERMOHONAN LAPORAN DAN LABEL 

IBO dapat mengakses Account Management dan Activity Management page pada website Sunrider 

untuk memonitor aktivitas downline. Pada Account Management dan Activity Management page, 

IBO bisa membuat downline mailing label, pilah downline mereka berdasarkan ID atau nama dan 

dapatkan alamat email dari organisasi downline mereka. 

IBO di peringkat Ace Royal dan keatas dapat meminta ke Sunrider membuatkan laporan dan/atau 

mailing label menyangkut downlinenya. 
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9.1   Upline Mail Authorization 

Hero dan keatas yang telah qualified selama enam bulan berturut ‐ turut dapat meminta mailing 

label untuk downlinenya. Nama dan alamat IBO dibawah setiap downline Hero yang telah qualified 

selama enam bulan terakhir berurut ‐ turut akan otomatis di block dan akan ditutup/dihilangkan 

dari daftar mailing label kecuali downline Hero telah memberikan formulir Upline Mail 

Authorization.  
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