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Selamat 
Datang

Selamat bergabung dengan di keluarga besar 
Gold Star Indonesia Business Representative.

Setiap member yang aktif akan mendapatkan 4 jenis benefit yang 
pertama adalah cashback produk, komisi bulanan, komisi tahunan 
dan member get member.  Komisi tambahan akan diberikan jika 
member dapat mencapai level omset yang telah di atur setiap bulan 
ataupun tahunan. Komisi akan didapat di luar dari cashback yang 
didapat dari penjualan masing masing produk. Sehingga member 
akan berkesempatan mendapatkan benefit ganda. 



Penjelasan

Setiap member yang aktif akan 
mendapatkan cashback 10% dari 

setiap produk yang terjual. Member 
juga akan dibekali dengan kode 

keanggotan unik agar 
mendapatkan cashback produk. 

Untuk mendapatkan cashback ini 
member dapat melakukannya 

dengan dua cara, yaitu:
 

Member dapat melakukan 
order lewat langsung ke 

Shopee Mall  Inbox 
Indonesia lewat akun 
e-commerce pribadi 

masing masing member

Perhitungan 
Cashback

MTM

Komisi produk

(member to marketplace)

CTM
(customer to member)

Pelangganmu dapat 
melakukan order langsung ke 
Shopee Mall Inbox Indonesia, 

pastikan mereka telah 
mendapat kode unik dan 
kode referral voucher 5%
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MTM (member to marketplace)

Buka Shopee Mall 
Inbox Indonesia

Pilih produk favoritmu Atur alamat pelangganmu
dan masukkan kode unik 

membershipmu

Aktifkan fitur "kirim sebagai 
dropshipper" sebelum check 

out
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CTM (customer to marketplace)

Buka Shopee Mall 
Inbox Indonesia

Pilih produk favoritmu Masukkan kode referral 
diskon produk 5% di bagian 

"Toko Saya"

Masukkan kode unik 
member GAIBR dan kamu 

bisa check out produk
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Eksplanasi

Kita buat permisalan, Roni 
merupakan member GAIBR 
dengan omset setiap bulan 

seperti tabel disamping, 
maka setiap bulan Roni 

bisa mendapatkan 
keuntungan perbulan 
mulai dari Rp 125.000 – 
hingga Rp 2.600.000 

bergantung pada omset 
setiap bulan.

 

Perhitungan 
Cashback

Komisi bulanan

#mulaibarengGAIBR



Perhitungan 
Cashback

Komisi tahunan
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Perhitungan 
Cashback

Komisi tahunan
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Perhitungan
Komisi

Skema Annual

Karena total omset 
Roni dalam setahun 
mencapai Rp 27,899 

juta, maka Roni 
mendapat mendapat 

komisi annual 3%  
sebesar Rp 836.970 

dengan keuntungan 
total setahun 

mencapai 
Rp 4.170.420

 
 



Member Get
Member

Benefit Ekstra
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Setiap member yang membawa 
member baru akan 

berkesempatan mendapatkan 
poin presentase yang pada 

akhir bulan dapat ditukarkan 
dengan uang cash. Perhitungan 

poin akan dilakukan setiap 
bulan. Benefit akan didapatkan 
oleh member, ketika member 

dapat melakukan closing omset 
perbulan Rp 1.000.000.

 
 



Perhitungan
Komisi

Member Get Member
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Contoh Roni memiliki 
buddy aktif dengan 

omset seperti diatas, 
maka Roni bisa mendapat 
benefit tambahan mulai 

dari Rp 557.980 dari 
setiap omset per buddy. 

Jika Roni memiliki 2 
buddy dengan omset 

seperti diatas, maka Roni 
bisa mendapat benefit 

tambahan hingga 
Rp 1.115.960

 
 
 



Terima Kasih
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#YourEffortlessBusiness


