
 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) 
 MOBILE CENTRE (MC) ABE  

 

  

Syarat umum: 

1. Menjadi member di ABE dengan peringkat Supervisor. 

2. Melakukan aktivasi FAST REWARD PLAN 10 POIN. 

3. Mengisi Aplikasi Pendaftaran menjadi Mobile Centre (terlampir). 

4. Mempunyai buku Nota penjualan untuk melayani member. 

5. Bersedia menaati peraturan yang dikeluarkan oleh  PT ABE  baik yang dituangkan dalam Surat 

Perjanjian maupun dalam Surat Keputusan. 

 

Keuntungan menjadi Mobile Centre: 

1. Mendapatkan fee entry (RV) 

a. Paket Rp.    900.000 s/d 1.250.000  = Rp.  20.000 

b. Paket Rp. 2.500.000 s/d 2.600.000 = Rp.  50.000 

c. Paket Rp. 7.000.0000   = Rp.100.000 

2. Mendapatkan fee sebesar 6% BV dari omzet Mobile Centre.  

3. Fee FAST REWARD PLAN sebagai berikut  : 

a. Paket Rp1.200.000,00 = Rp.20.000,00 

b. Paket Rp1.300.000,00 = Rp.20.000,00 

c. Paket Rp1.500.000,00 = Rp.25.000,00 

4. Sebagai perpanjangan tangan dari perusahaan sehingga akan mendapatkan segala informasi 

mengenai perusahaan lebih awal. 

5. Mendapatkan free 1 dari pembelian 10 Starter Kit dan Brosur untuk Mobile Centre berlaku 

kelipatannya untuk di luar pulau jawa harga Starter Kit Rp100.000,00 per pcs. 

6. Menjadi pusat bisnis atau informasi bagi perkembangan jaringan di wilayah yang 

bersangkutan. 

7. Rincian target Mobile Centre sebagai berikut:  

 0 - 3 bulan adalah Rp6.000.000,00 (Akumulasi) 

 4 - 9 bulan adalah Rp9.000.000,00 (Akumulasi) 

 Di atas 10 bulan adalah Rp3.000.000,00 per bulan 

*Keterangan: Ketentuan di atas berlaku untuk semua Mobile Centre baru dan lama (existing) 



 
 

8. Mobile Centre harus mempunyai buffer stock minimal 25% dari target per bulan 

9. Mobile Centre akan dievaluasi dari segi target, pelayanan tentang produk dan penginputan 

atau pelaporan inputan ke Service Centre, dan lain - lain. 

10. Perusahaan akan membuat email pengaduan tentang Mobile Centre marketing@abe-

global.com dengan subject Pengaduan MC 

11. Mobile Centre yang sudah melewati 3 bulan (mencapai target) akan dibuatkan web inputan 

untuk Mobile Centre agar dapat melakukan input sendiri. 

12. Akan diadakan Training (lewat Video Tutorial) untuk web inputan Mobile Centre 

13. Mobile Centre dapat melayani seluruh Distributor ABE. 

 

Cara pembelian dan pengiriman Mobile Centre: 

1. Melakukan pembelian paket Mobile Centre minimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta 

rupiah) dan mengisi form aplikasi Mobile Centre. 

2. Setiap melakukan Repeat Order Mobile Centre wajib menyebutkan kode Mobile Centre 

kepada Service Centre agar dicantumkan dalam invoice. 

3. Melakukan Repeat Order minimal Rp2.000.000,00 setiap bulannya atau minimal 

Rp6.000.000,00 akumulasi 3 bulan, jika tidak sesuai dengan perjanjian Mobile Centre maka 

data Mobile Centre tersebut akan dinonaktifkan. 

4. Untuk Mobile Centre wilayah Jawa pembelian minimal Rp2.000.000,00 dan di luar pulau Jawa 

minimal pembelian Rp5.000.000,00 maka dikenakan ongkos kirim 50% baik di kantor pusat 

maupun Service Centre. 

5. Untuk orderan produk sebelum pukul 12.00 WIB maka akan dikirim pada hari itu juga dan jika 

melewati pukul 12.00 WIB maka produk akan dikirim keesokan harinya. 

6. Pembelanjaan Mobile Centre hanya dikirim ke alamat Mobile Centre tersebut dan bukan ke 

alamat lain. 

7. Perusahaan hanya menyediakan jasa ekspedisi JNE dan yang ditunjuk oleh perusahaan. 

8. Setiap Service Centre, Mobile Centre dan Distributor boleh memakai jasa GRAB, GO-JEK, dan 

lain-lain, akan tetapi apabila ada kekurangan, kerusakan dan kehilangan produk bukan 

merupakan tanggung jawab dari perusahaan 

 

 

 

 

 



 
 
Cara pelaporan penginputan Mobile Centre: 

1. Setiap pembelian di Service Centre, Mobile Centre harus segera melaporkan pembeliannya 

setiap minggu paling lambat hari jum’at di minggu tersebut jika memang produk tersebut 

sudah laku terjual. 

2. Untuk Mobile Centre dapat melakukan pendingan inputan maksimal 1 bulan dan harus segera 

melaporkan inputan di Kantor Pusat atau Service Centre. Jika sudah di-follow up tetapi tidak 

memberikan data inputan maka pembelanjaan tersebut akan diinput ke MID MC tersebut. 

3. Fee Mobile Centre akan diberikan jika pembelian Mobile Centre sudah diinput oleh Service 

Centre dan akan dibayarkan di bulan berikutnya setiap tanggal 25 

 

Sanksi – sanksi yang dikenakan untuk Mobile Centre: 

1. Akan diberikan peringatan tertulis (SP1/SP2/SP3) dapat diberikan bertahap atau langsung 

tergantung berat ringannya kasus. 

2. Akan diberlakukan pencabutan status Mobile Centre, apabila yang bersangkutan mendapat 

SP3. 

3. Keanggotaan dan bonus member atau MC tersebut akan dibekukan, sesuai dengan kode etik 

PT.ABE apabila telah dilakukan pencabutan atas status Mobile Centre tersebut. 

4. Setiap perselisihan yang terdiri akibat kelalaian Mobile Centre secara sengaja ataupun tidak 

akan diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu dan jika tidak mencapai penyelesaian 

atau kata sepakat, maka dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

5. Apabila Mobile Centre melakukan kesalahan dalam penginputan atau pelaporan penginputan, 

maka kesalahan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Mobile Centre. 

 

Hal – hal yang dianggap melanggar tugas dari Mobile Centre : 

1. Apabila tidak melaporkan penginputan omzet (Pendaftaran Member, Fast Reward, Promo dan 

Upgrade Silver ke Gold) member kepada Service Centre dalam waktu 1 minggu. 

2. Tidak diperbolehkan menawarkan, menjual produk-produk ABE di bawah harga yang sudah 

ditentukan oleh perusahaan. 

3. Tidak diperbolehkan menjual produk ABE dicampur dengan produk di luar PT ABE. 

4. Tidak diperbolehkan membuat promo sendiri di luar promo PT ABE. 

 

 

 



 
 
KETENTUAN DROPSHIP SERVICE CENTRE 

 Jika Mobile Centre yang melakukan pembelanjaan maka statusnya sebagai Distributor (Tidak 

mendapatkan fee MC). 

 Distributor dapat melakukan dropship di Service Centre yang menyediakan fasilitas dropship. 

 Distributor harus segera melaporkan inputannya (tidak boleh pending). 

 Untuk dropship dikenakan biaya administrasi sebesar Rp2000,00 per transaksi kirim. 

 Sehubungan dengan adanya permintaan MC untuk dropship di perusahaan maka perusahaan 

telah mempertimbangkan bahwa tidak ada fasilitas dropship. 

 

 

Jakarta…..,……,………..         

Hormat kami, 

 

 

 

 Menyetujui 

 

 

 

 

  (PT ABE) 

   

MID : ……………………………….         

Nama : …................................                                     

 


