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1. Bagaimana Profil K-Link?

Bu Elis Wulandari dan bapak Hendrika: bisa dilihat di buku induk

2. Bagaimana sejarah berdirinya K-Link?

Bu Elis Wulandari:

Sekarang multi level mana yang baru berjalan beberapa tahun mempunyai gedung

satu ya kedua kebanyakan bekerjanya disini keuntungannya lari ke negaranya masing-masing

se Asia yang terbesar omsetnya itu di Indonesia untuk K-Link lo ya di Malaysia pun omset

terbesar itu dari TKI (Tenaga Kerja Indonesia) jadi K-Link besar itu di Malaysia ya ada TKI

disana jadi sekarang untuk kantornya nanti ini sudah dibagun ya nanti pusatnya akan

dipindah di Indonesia, trus mulai dari pabrik mulai dari lainnya invesnya itu dilarikan ke

Indonesia, kalo seandainya K-Link ini nggak jujur otomatis kekayaan akan dibawa pulang

kenegaranya kan? Kalo disini tidak jadi ini ada 25 lantai ini sekarang kebalik kalo dulu K-

Link nyewa awalnya menyewa dia setelah ngontrak selesei akhirnya membeli gedung dan

diresmikan bulan Mei tahun 2011 kemaren. Untuk penyerahan sertifikat itu tahun 2009, nah

ini kekayaannya tidak semata-mata untuk orang yang membawa ini jadi bener-bener

dikembalikan ke orang Indonesia semua, jadi K-Link mempunyai satu tujuan bahwa akan

merubah multi level itu tidak seperti yang dipandang orang saat ini ya kan? Sekarang kan

semua orang anti multi level. Trus masalah gedung pertemuan jadi disini tidak memandang

latar belakang semuanya berjalannyapun sama 200rb, prospeknyapun sama, semua berjalan

sama tidak harus siapa yang punya uang banyak trus dia dapat mencapai suatu peringkat

tertentu tidak jadi semua berjalannya sama.

Dan ini pun dikantonya sini itu ada khusus untuk MUI, jadi bener-bener kegiatannya

sehari-hari itu terus dipantau tidak saat itu aja setelah diresmikan sudah tidak, jadi MUI



dikasih kantor disitu suruh mengingatkan seandainya adanya K-Link suatu saat ada salahnya

namanya manusia nanti ada lalainya dia pasti bener-bener disuruh memantau setiap hari jadi

K-Link pun berkorban mengasihkan kantor disitu khusus untuk MUI untuk setiap harinya

operasionalnya gimana. Nah dari kriteria syarat MLM ternyata K-Link kan lolos semua jadi

semua ini ada 12 fatwa dilihat dari sini ini ada semua.

Bapak Hendrika:

Bisa dilihat di buku induk

3. Bagaimana sistem, visi, dan misi K-Link?

Bu Elis Wulandari:

Sampean bisa baca semua nanti disini (buku induk) ada disini ada segitiga S jadi satu

misi satu visi satu tujuan jadi semuanya itu berjalan sama trus tujuannya sama umpama kita

memprospek orang caranya pun sama cuma cara membuka pola pikir itu yang berbeda

tergantung yang kita hadapi siapa.

Bapak Hendrika:

Bisa dilihat di buku induk

4. Struktor Organisasi?

Bu Elis Wulandari:

Sampean bisa lihat di buku induk mbak, jadi setiap perusahaan pasti kita ditanyakan

siapa pemimpinnya ini bener-bener orangnya masih ada bukan cuman fotonya ini lo

orangnya, biasanya dilainnya dipimpin oleh ini kadang memakai background orang Indonesia

iya kan? Tapi disini bener-bener orangnya pun ya masih hidup orangnya pun juga berkiprah

bukan dia semata-mata memperkerjakan orang Indonesia memang ini orang Malaysia tetapi

dia disini ini yang di Indonesia dipegang oleh ini ya Dr. Darren Goh. Sampean nanti juga bisa

pelajari disini (buku induk) juga.

Bapak hendrika: bisa dilihat di buku induk



5. Apa saja produk-produk K-Link?

Bu Elis Wulandari:

Untuk produk-produknya bisa dilihat di product catalog, ini setiap produk ada badan

POM-nya nah jadi setiap produk biasanya kalo diluaran sama yang di MUI-kan cuma 50

produk seandainya tapi setelah beredar cuma sempelnya aja kan? Masyarakat kalo yang

ngerti baru tau kalo yang nggak ngerti dia nggak bakalan protes kan? Nah itu perbedaannya

kalo di K-Link semua kemasan pasti ada badan POM-nya. Nah trus produk bisa langsung

dites masalah kualitas ada demonya sebenarnya ya jadi mengenai produk bener nyata-nyata

tidak satu produk ini kualitasnya begini tapi nanti yang dijual berbeda tidak jadi sama

kadangkan banyak yang seperti itu yang didemokan aja bagus tapi yang dijual kita nggak tau

kan? Itu perbedaannya.

6. Bagaimana sistem kerja K-Link?

Bu Elis Wulandari:

Otomatis kalo syari’ah harus ada ijab qabul kan? Nah contohnya ini jadi dari sinipun

sudah otomatis kan? Syaratnya kan paling tidak awalnya mengisi formulir ini sesuai KTP la

ini kan ada data pemohon trus ini ada saksi kan? Kalo dulu, sebelum mendapat sertifikat itu

tidak ada saksi cuman pemohon sama data gitu aja jadi kan sudah bener-bener berubah,

sebenarnya sudah lama mengajukan cuman kan melalui penelitian to, nah dari sini setelah

bergabung nanti kan mendapatkan itu jadi dua ratus ribu itu bukan untuk kami perbedaannya

itu jadi bener-bener dikembalikan produk sama bahan bekerja dan tata cara bekerja kalo

nggak ya sudah terserah berarti kita tidak dirugikan sama sekali. Ini kan satu nama ya trus

ada rekening bank kalo ada ya, tanggal lahir, trus disini maksudnya data pasangan ini ahli

waris jadi disaat kita bekerja saat ini itu penghasilan yang kita kerjaan saat ini istilahnya buat

alasnya mulai saat ini ujung-ujungnya nanti kita bekerja kan untuk orang-orang terdekat kita



itu nanti larinya kemana kalo sebelum menikah biasanya ke orang tua terutama ibu, nah ini

kan pemohon trus data sponsor atau upline ini yang mengenalkan kalo saksi kan otomatis dari

sini atau mungkin nanti ada ya pegawainya yang waktu nanti di input datanya kalo ini kan

aplikasi sementara. Nah jadi disini dijelaskan untuk aplikasi sementarapun ada saksi kalo

dulu kan cuma ini tok sekarang sudah ada saksi jadi ada ijab qabulnya. Ini melalui tahap awal

ya sudah keliatan dari sini sudah syari’ah gitu.

Nah, sebenarnya 200 ribu itu kan ini mbak jadi kalo di multi level lainnya itu kan join

itu sekedar membayar uang sama mungkin satu lembar aja untuk tata cara bekerja tapi kalo

disini yang dinamakan syari’ah bener-bener dikembalikan 100% bahkan lebih. Jadi

sebenarnya ya sampean dari sini ya 200 dikembalikan ini kan kalo ini memang bukan

syari’ah ya ini aja harganya ya berapa 140rb jadi 140rb kira-kira dengan uang 200 itu

konsumen rugi atau tidak? Tidak kan? Jadi 140 dikembalikan ini klorofil. Sebenarnya K-Link

itu satu sistem jadi walaupun sampean kemanapun itu sama perbedaannya multi level

walaupun berbasis syari’ah kaya yang PT. Ahad Net itu sistemnya mungkin setelah dia

mencapai satu peringkat sistemnya dia dirubah misalkan kaya saya gini ya sudah punya

penghasilan gini gini saya bikin sistem caranya begini begini jadi kan sudah tidak syariah lagi

dari situ cara kerjanya pun sudah berbeda. Nah kembali ke 200ribu pertama kita join ya

umpama kita memang ditipu ataupun bukan syariah ini 140rb (klorofil) berarti uangnya yang

200 sudah dikurangi 140 kan? Seumpama ini (dua CD Company Profile) dibuat 5000-an

berapa? 10rb kan? Berarti 150 ya, ini ada 4 kaset CD (Product Talk) berarti 20 ya berarti

170rb, ini tak bikin 5ribuan paling murah kan yang bajakan (4 kaset Foundation Pack) ini

sudah 20rb, 170 tambah 20 berarti 190, buku ini tak bikin 5000 (Buku Kerja Foundation

Pack) murah juga kan? berati 195, berarti kurang 5000 ya, la ini kalo beli kalo diluaran

mungkin 15 atau 10 tapi ini tak buat 5000 (Petunjuk Penggunaan Produk kesehatan K-Link)



inipun di stockist harganya 5000 berarti pas 200rb kan, la ini ada marketing plan-nya ini

umpama kita cetak berapa ya kan? berarti ini nanti kelebihannya ini tak bikin 5000, trus ini

masih banyak buku lainnya ya kan? Trus map ini kalo kita beli di gramedia 25 belum tentu

boleh kan? Berarti bener-bener di K-Link itu pendaftaran 200rb 100% buat lebih dari 100%

buat konsumen ini kalo dikalkulasi 380rb jadi tidak ada yang namanya perekrutan tidak ada

yang namanya memperkejakan yang dibawah jadi bener-bener 200 dikembalikan 100% buat

konsumen atau pendaftar awal. Nah dari sini tidak memaksa umpama sampean mau sini kan

menawarkan kesehatan jasmani dan rohani dan ekonomi.

7. Bagaimana kode etik MLM K-Link?

Bu Elis Wulandari:

Yang melanggar etika pun langsung dikenai sanksi, misalnya saya stockiest ya

menyalahi etika langsung dicabut. Jadi K-Link itu bener-bener tidak memandang sodara apa

pokoknya sudah melanggar etika makanya disini kalo yang menyadari ini bisnis masa depan

nggak berani melanggar etika ini. Contohnya menjual klorofil dibawah standart umpama saya

stockiest ka nada wilayahnya sendiri-sendiri umpama saya mengirim barang ke Blitar

padahal di Blitar ada stockiest setiap kabupaten kan ada berarti saya kan mengambil hak-nya

orang Blitar itu ada laporan langsung di cut.

8. Bagaimana Marketing plan dalam K-Link?

Bu Elis Wulandari:

Nah untuk marketing plannya disini tidak main generi kalo generi itu kan main dua

orang jadi ada penyeimbang memang berbasis syariah tapi ndak tau saya melihat syariahnya

dari mana, nah trus kalo begini kita peringkat umpama saya dengan sampean, sampean join

dari saya tapi yang kerja mbaknya saya tidak dapat apa-apa tapi yang dapat mbaknya itu satu

perbedaanya dengan multi level lain trus saya dengan sampean ibaratnya saya sebagai orang



tua sampean sebagai anak, anak bisa jadi dokter anak bisa jadi tentara tapi yang namanya

orang tua tetap orang tua kadang penghasilan dikasih tidak tergantung dari anaknya disini

sama tetep siapa yang bekerja akan memperoleh hasil, yang kedua sampean dengan saya

untuk peringkat atau penghasilan bisa melebihi saya, perusahaan boleh sama tapi kalo

managemennya berantakan pasti akan misalnya saya mempunyai pabrik sepatu saya pabrik

sepatu tetapi kalo managemennya saya berbeda banyak multi level yang berbasis syariah tapi

managemennya berbeda contohnya Ahad Net itu sudah berbasis syariah atau oriflamme

belum berbasis syari’ah karena dia menyuruh orang berjualan tetapi yang disini cuma duduk-

duduk dapat uang disini tidak nah ini yang membedakan  trus juga ada kaki imbang

umpamanya sampean sudah bekerja keras tetapi disini nggak imbang trus sampean ini lo

nggak dapet bonus adil nggak? Kalo di K-Link perbedaanya sampean bekerja satu saat untuk

mencapai peringkat, peringkat disini ndak turun akumulasi nah jadi peringkat itu gini untuk

mencapai manager itu kan 15000BV, BV sama poin lain lo ya kalo BV itu nilai suatu barang

kalo poin nilai suatu uang jadi sampean belanja 3 juta dikasih poin 200 kalo sampean belanja

semakin banyak 5 juta poin sampean semakin tinggi itu bedanya poin sama BV kalo BV itu

adalah nilai suatu barang, contohnya ini (klorofil) kalo ini BV-nya 29 trus kan produknya

macam-macam, jadi disini bukan siapa yang berbelanja banyak akan mendapatkan bonus

tidak karena disini dinilai dengan BV bukan poin.

Salah satu keuntungan join adalah mendapatakan keuntungan 20% bukan 50%, jadi

mendapatkan keuntungan 20% harganya sudah dipatok dari situ sudah keliatan berbasis

syariah mengambil keuntungan 20% mendapatkan BV bukan poin ya ini (klorofil) harganya

117rb kita jual 140rb berarti kita mendapatkan keuntungan 23rb plus BV 29. Kalo diitung-

itung bukan tergantung dari harga kan? Nah dia tergantung dari nilai suatu barang, nah itu

perbedaannya.



9. Bagaimana pembagian bonusnya?

Bu Elis Wulandari:

Masalah bonus, disini bonus berapapun itu dikasihkan dan reng-rengannya pun jelas,

bonus lebihnya pun itu dimasukkan ke panti asuhan, K-Link mempunyai panti asuhan sendiri

trus mempunyai pondok pesantren, masjid ada sendiri, jadi disini tidak semata-mata untuk

materi. Nah contohnya ini dia mendapatkan 17rb ini boro-boro 17rb yang 8rb itu ada yang

7rb itu ada jadi 17rb itu didapatkan dari mana? Kalo di multi level lain biasanya diambil dari

uplinenya kalo disini harus yang ngambil yang mempunyai nama, nah jadi 17rb itu diperinci

dari mana uang 17rb itu, padahal kalo diitung-itung nggak sumbut sama perinciannya kan?

Trus ini didapatkan darimana? Didapatkan dari BV, la BV-nya berapa? Nah setiap

pembelanjaan kan online, online itu yang bisa buka stockiest juga, nah ini ada kode

pembelanjaannya nomer TTP itu harus ada itu bener-bener nggak bisa dibohongin jadi

seumpama sampean belanja ini kok nggak dimasukkan begini begini keliatan nanti dari sini.

Dan minimal untuk mendapatkan penghasilan itu 100BV jadi 100BV biasanya kalo di

uangkan umpama klorofil 2 berarti 234rb, omega 2 224rb itu sudah mendapatkan BV sudah

mendapatkan gaji tetapi ternyata disini mendapatkan gaji la disini tidak bekerja ataupun tidak

melaksanakan repeat order dia ya nggak gajian kalo dilainnya kan dia duduk-duduk dapat

uang kalo disini tidak trus untuk peringkat pun akumulasi manager dia bisa posisinya

manager tapi dia tidak bekerja ya status aja dia manager tapi uang dia ndak dapet yang dapet

ya yang bekerja itu perbedaannya sama multi level lainnya tapi disaat dia berkembang dia

akan mendapat gaji itu perbedaannya. Jadi disini tidak memanfaatkan yang dibawah. Bonus

disini diatas 100rb masuk kerekening kalo belum ada rekening itu giro nanti dituker di

stockiest terdekat.



Bapak Hendrika:

Kita masalah penghasilan kita transparan bonusnya, di K-Link ini saya bilang enak

saya punya banyak teman saya banyak silaturrahmi saya bisa bantu banyak orang, jadi sodara

banyak pahala banyak. Kita juga punya panti asuhan lo di masayarakat lo di Jogja yang

mendirikan itu Yusuf Mansur sama A. Habsi merekapun join di K-Link jadi istilahnya bukan

hanya bisnis yang kita kejar tapi kita juga perlu syariahnya, kita perlu penghasilan, produk

halal, jadi kita bukan piur di bisnis tapi kita juga peduli dengan yang lain dan sifatnya kita

membantu. Di K-Link ini saya bilang jujur dan transparan. Istilahnya kalo kita pengen bantu

orang ya disini tempatnya. Nggak ada unsur manipulasi ataupun menipu jadi kita sifatnya

murni membantu.
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