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1 PENDAHULUAN
Berbelanja di abaca-mydcard.com bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan login dan tanpa login. Untuk
yang login maka diharuskan melakukan pendaftaran dulu di halaman pendaftaran :
http://www.abaca-mydcard.com/pendaftaran.php.
Kelebihan berbelanja dengan menggunakan akun atau dengan cara login antara lain :
1.

Pembeli dapat melihat daftar belanjanya dan statusnya. Misalnya apakah sudah dikirim atau belum,
mengetahui nomor resi pengiriman jika ada.

2.

Bagi pembeli yang sudah mendaftar, dia bisa menjadi marketer dengan membeli katalog (Abaca
Marketer Toolkit) sehingga nantinya bisa mendapatkan bonus penjualan sebagaimana dijelaskan pada
bagian 6 BONUS DAN JENJANG KARIR.

Bagi pembeli yang berbelanja langsung tanpa login maka bisa melihat informasi belanja yang dikirimkan ke
email. Oleh karena itu pembeli harus memiliki alamat email dan memasukkan data alamat email saat
belanja.

1.1 Tipe-Tipe Pembeli
Ada 3 tipe pembeli :
1. Marketer yaitu pembeli yang mendaftar sebagai marketer dan sudah beli katalog.
2. Baru yaitu pembeli yang mendaftar sebagai marketer tapi belum beli katalog.
3. Pembeli tanpa login.
Pembeli baru (yang sudah mendaftar), jika belum menjadi Marketer maka bisa menggunakan kode voucher
dari marketer yang ada agar mendapatkan diskon ketika membeli produk. Kode voucher mulai berlaku jika
sudah ada produk selain produk katalog.

1.2 Diskon
Diskon hanya diberikan kepada produk selain katalog (Abaca Marketer Toolkit).
1. Diskon marketer : 5%.
2. Diskon voucher : 5%.
3. Diskon katalog (Abaca Marketer Toolkit) : tidak ada.
Tidak ada diskon untuk Abaca Marketer Toolkit (katalog) dan diskon voucher tidak berlaku untuk Abaca
Marketer Toolkit.
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2 PENDAFTARAN
Pendaftaran diperlukan bila Anda ingin menjadi Marketer. Berikut ini langkah-langkah melakukan
pendaftaran.

Halaman pendaftaran

1. Kunjungi website di http://www.abaca-mydcard.com/pendaftaran.php.

Anda juga bisa masuk ke halaman pendaftaran dengan klik tombol Buat Akun / Daftar atau memilih
menu Pendaftaran yang berada di sebelah kanan.
2. Mengisi data-data pribadi di tempat yang telah disediakan.
Setelah masuk ke halaman Pendaftaran, Anda diminta untuk mengisikan data-data pribadi sbb. :



Username : nama yang dipakai ketika login.



Nama Lengkap : nama lengkap Anda.



Password : password atau kata kunci yang dimasukkan ketika login.



Recruiter : marketer yang merekrut Anda. Bisa dikosongi (pilih tidak ada) jika memang tidak ada yang
merekrut Anda.



No KTP : nomor KTP Anda.



No Telepon : nomor telepon atau HP.



Email : alamat email. Data username dan password saat mendaftarkan dikirimkan ke email Anda.
Demikian juga data pembelian/belanja ketika Anda berbelanja di abaca-mydcard.com akan dikirim ke
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email Anda.


No Rekening : rekening bank yang nanti digunakan untuk pembayaran bonus.



Atas Nama : terkait dengan nomor rekening di atas.



Bank : nama bank untuk nomor rekening di atas.



Alamat : alamat rumah Anda



Alamat Pengiriman : alamat pengiriman ketika Anda berbelanja. Alamat pengiriman bisa dikosongi
jika sama dengan alamat rumah Anda.



Kabupaten/Kota : kabupaten atau kota untuk alamat pengiriman.



Provinsi : provinsi untuk alamat pengiriman



Kodepos : kodepos untuk alamat pengiriman

Catatan :
Jika alamat rumah dan alamat pengiriman berbeda kota maka alamat rumah bisa diabaikan. Alamat
pengiriman lebih penting karena dipakai untuk pengiriman barang belanja.

Contoh cara mengisi pendaftaran
3. Tekan tombol Daftar setelah Anda selesai mengisi data.
4. Muncul halaman pemberitahuan jika proses pendaftaran berhasil. Pada halaman tersebut terdapat
pesan sebagai berikut :
Anda telah terdaftar di www.abaca-mydcard.com. Untuk informasi lebih lanjut silahkan pilih menu My
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Account di sebelah kanan.
Catatan tambahan
1.

Anda bisa masuk ke halaman My Account dengan menekan tombol My Account (setelah berhasil
login). Setelah itu Anda bisa melengkapi data pribadi yang dimasukkan ketika pendaftaran atau
memperbaikinya jika ada data yang salah. Anda juga bisa mengubah password pada halaman My
Account jika diperlukan.

2.

Untuk menjadi Marketer dan bisa melakukan perekrutan maka Anda harus belanja katalog (Abaca
Marketer Toolkit) kemudian melakukan konfirmasi transfer jika telah mentransfer uang pembayaran.
Setelah status order (belanjaan) Anda berubah menjadi Sedang Proses maka bisa mulai merekrut.

4

3 LOGIN
Setelah Anda terdaftar di abaca-mydcard.com, Anda bisa melakukan Login untuk berbelanja, melihat daftar
pesanan yang pernah dibeli sebelumnya, melihat bonus dan mengubah data akun pada halaman My
Account yang dijelaskan pada bagian berikutnya.
Untuk melakukan login, masukkan data username dan password Anda. Jika Anda belum tahu maka bisa
menanyakan ke pengelola abaca-mydcard.com. Pada saat pendaftaran, data-data username dan password
juga dikirimkan ke email Anda.

Contoh memasukkan username dan password pada halaman Login
Setelah berhasil melakukan login maka akan muncul halaman seperti di bawah ini.

Perhatikan ada tombol My Account dan Logout di sebelah kanan.
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4 BELANJA
Setelah Anda berhasil Login maka akan ditampilkan menu di sebelah kanan yang bisa membantu Anda
untuk menuju ke halaman tertentu selama berbelanja.

Menu Logout digunakan untuk keluar dari status Marketer setelah Login. Anda akan dianggap sebagai
pengunjung biasa setelah Logout. Lakukanlah Logout jika ingin menutup abaca-mydcard.com.
Menu Tas Belanja digunakan untuk melihat produk yang sudah Anda pilih untuk dibeli.
Menu Daftar Pesanan digunakan untuk melihat produk-produk yang pernah Anda beli.
Menu Konfirmasi Transfer digunakan untuk melakukan konfirmasi transfer atau pembayaran. Anda perlu
untuk melakukan konfirmasi setelah membeli sebuah produk dan membayarnya.
Untuk membeli sebuah produk, Anda memilih dahulu produk yang ingin dibeli dengan meng-klik link
produk atau gambar produk yang ada. Selanjutnya Anda akan menuju ke halaman detail dari produk yang
berisi keterangan dan spesifikasi produk. Contohnya seperti gambar berikut.

Selanjutnya klik tombol Beli yang ada di bawah gambar produk untuk melakukan pembelian. Setelah itu
Anda akan menuju halaman Tas Belanja.
Saat ini produk ABACA My D Math Card masih dalam proses pembuatan dan belum dijual. Untuk
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sementara Anda, bisa membeli produk Abaca Marketer Toolkit seperti pada gambar di atas.

4.1 Tas Belanja
Setelah membeli sebuah produk, Anda akan dibawa menuju halaman Tas Belanja. Pada halaman ini Anda
bisa mengubah jumlah produk yang ingin dibeli. Anda juga bisa melakukan pembelian dengan langsung
menuju halaman Tas Belanja.

Untuk mengubah jumlah produk yang ingin dibeli, ubahlah angka yang terdapat pada isian jumlah yang
pada gambar di atas dilingkari warna merah. Setelah itu klik tombol edit pesanan untuk menyimpan
perubahan. Informasi harga sub total nantinya juga akan berubah ketika jumlah produk diubah.
Tombol lanjut belanja digunakan untuk mengantarkan Anda ke halaman produk atau untuk memilih lagi
produk-produk yang ingin dibeli.
Saat ini kode voucher masih belum bisa digunakan karena tidak berlaku untuk produk Abaca Marketer
Toolkit.
Jika produk yang ingin Anda beli sudah cukup maka Anda bisa menyelesaikan proses belanja dengan
meng-klik tombol SELESAI BELANJA yang akan mengantarkan Anda ke halaman INFO PENGIRIMAN.

4.2 INFO PENGIRIMAN
Pada halaman INFO PENGIRIMAN isikan data-data yang diperlukan dalam proses pengiriman produk yang
Anda beli. Kesalahan pengiriman merupakan tanggung jawab Anda jika ada kesalahan data yang Anda
masukkan.
Jangan lupa melengkapi data alamat pengiriman dengan data kecamatan dan kodepos. Nomor telepon
atau HP biasanya dibutuhkan ketika terdapat kesulitan dalam pengiriman barang.
Apabila Anda berbelanja dengan Login lebih dulu maka data-data info pengiriman akan diisi otomatis
dengan data-data yang Anda masukkan ketika melakukan pendaftaran. Anda bisa membetulkan data-data
yang salah jika diperlukan.
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Pada langkah terakhir, tekan tombol simpan untuk menyimpan data-data pada info pengiriman.
Selanjutnya Anda akan diarahkan ke halaman CARA PENGIRIMAN.

Contoh pengisian info pengiriman, biaya pengiriman masih belum ada.

4.3 CARA PENGIRIMAN
Pada halaman CARA PENGIRIMAN pilihlah daerah kecamatan tujuan pengiriman untuk mendapatkan biaya
pengiriman. Isilah lebih dulu daerah kecamatan kirim Anda dan kemudian klik tombol Cari. Setelah hasil
pencarian ditampilkan, Anda bisa memilih ekspedisi (jasa pengiriman) yang diinginkan dengan klik tombol
Pilih.

Contoh hasil pencarian daerah tujuan pengiriman
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Setelah Anda memilih daerah pengiriman maka biaya pengiriman akan ditampilkan sesuai dengan pilihan
Anda.

Info dan cara pengiriman telah lengkap.
Anda bisa mengganti ekspedisi atau biaya pengiriman dengan menghapus lebih dulu biaya pengiriman yang
ada dengan meng-klik link Hapus Biaya Pengiriman yang berwana merah di sebelah kanan.
Periksa kembali data-data info pengiriman sebelum klik tombol BAYAR. Dengan menekan / klik tombol
BAYAR maka proses belanja akan diakhiri dan data-data belanja termasuk info pengiriman akan disimpan.

Setelah klik tombol BAYAR akan keluar pemberitahuan nomor order dari produk yang Anda beli seperti
pada gambar di atas. Selanjutnya Anda bisa melakukan transfer pembayaran jika benar-benar ingin membeli
produk yang Anda pilih dan mengisi konfirmasi transfer. Anda juga bisa melakukan belanja ulang dan
mengganti pilihan produk yang ingin dibeli. Jangan melakukan transfer pembayaran untuk produk yang
Anda batalkan pembeliannya.
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4.4 Konfirmasi Transfer
Setelah Anda selesai berbelanja dan telah mentransfer pembayaran untuk produk yang Anda beli dan juga
biaya pengiriman maka Anda harus melakukan konfirmasi transfer pembayaran dengan meng-klik menu
Konfirmasi Transfer di sebelah kanan.

Menu Konfirmasi Transfer
Pilihlah dengan benar nomor order yang ingin Anda bayar dengan biaya yang telah Anda transfer. Anda bisa
mengecek nomor order pada Daftar Pesanan.

Contoh pengisian data pada Konfirmasi Transfer.
Klik tombol Kirim. Jika konfirmasi transfer berhasil maka akan keluar pesan seperti gambar di bawah.
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4.5 Daftar Pesanan
Daftar pesanan berisi data-data pembelian (pemesanan) produk abaca yang pernah dibeli sebelumnya.
Data-data ini dapat bermanfaat bagi Anda ketika akan melakukan konfirmasi transfer pembayaran,
memeriksa status orderan Anda dan untuk mendapatkan nomor resi pengiriman.

Contoh data-data pada Daftar Pesanan
Pada saat melakukan konfirmasi transfer pembayaran Anda harus mengisi sesuai dengan nomor order dan
jumlah total seperti yang terdapat pada daftar pemesanan dilingkari merah (gambar di atas). Dengan kata
lain Anda sebelumnya harus mentransfer sebanyak jumlah total.
Data Status Order menunjukkan produk pesanan dalam 3 status yaitu Baru, Sedang Proses dan Sudah
Dikirim. Setelah Anda melakukan konfirmasi transfer pembayaran maka Kami akan mengubah status
pesanan dari Baru menjadi Sedang Proses. Status Order akan Kami ubah menjadi Sudah Dikirim setelah
pesanan dikirim.
Data Nomor Resi akan diberikan setelah pesanan dikirim atau statusnya Sudah Dikirim.
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5 MY ACCOUNT
Halaman My Account menampilkan data-data pribadi Anda yang diisikan pada saat pendaftaran. Pada
halaman ini Anda bisa melihat kembali data-data pribadi, mengubah password dan mengubah atau
melengkapi data-data pribadi yang sudah ada.

Contoh halaman My Account

5.1 Ganti Password
Anda bisa mengubah password yang digunakan untuk Login. Langkah-langkahnya sebagai berikut.
1. Klik tombol Ganti Password pada halaman My Account hingga muncul halaman Ganti Password.
2. Pada pengisian data-data untuk Ganti Password, masukkan data password yang lama dan masukkan
password baru. Data password baru dimasukkan dua kali.
3. Langkah terakhir, klik tombol Update. Setelah itu Anda akan melihat pesan bahwa “Password Anda telah
berhasil diubah”. Data perubahan password juga dikirim ke email Anda.

Contoh pengisian data pada proses Ganti Password.
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5.2 Ubah Akun
Untuk mengubah data akun Anda, klik pada tombol Ubah Akun untuk menampilkah halaman Edit User.
Selanjutnya Anda bisa mengubah dan melengkapi data-data akun. Untuk menyimpan perubahan data akun,
klik Update.

Contoh halaman Edit User
Ada beberapa data yang tidak bisa diubah :
1. Username. Data username hanya ditetapkan saat pendaftaran dan tidak bisa diganti lagi.
2. Recruiter. Data recruiter hanya ditetapkan saat pendaftaraan dan tidak bisa diubah kecuali dengan
mengajukan permintaan ke bagian admin abaca-mydcard.
3. Status. Data status diubah oleh sistem atau aplikasi web secara otomatis. Ada dua status yaitu Baru dan
Marketer. Status Marketer diberikan kepada Anda jika sudah membeli katalog.

5.3 Dompet Saya
Pada halaman My Account juga terdapat bagian Dompet Saya yang berisi data-data jumlah pal dan bonus.
Pal adalah Marketer yang berhasil Anda rekrut.
Poin dihitung dari omzet penjualan dibagi 30000 dan hanya berlaku untuk produk selain katalog. Misalnya
Anda membeli produk matematika 3 paket dengan harga perpaket 300ribu sehingga total omzet penjualan
(pembelian) adalah 3 x 300000 = 900000. Ini berarti Anda mendapatkan poin 30 dari pembelian 3 paket
tersebut.
Marketer bisa mendapat 4 jenis bonus yaitu bonus bulanan, bonus group, bonus rekruitmen dan bonus
tahunan. Penjelasan tentang bonus beserta jenjang karir bisa dilihat pada bagian 6 BONUS DAN JENJANG
KARIR.
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6 BONUS DAN JENJANG KARIR
6.1 Jenjang Karir
Jenjang karir hanya diberikan kepada Marketer dan ditentukan oleh jumlah penjualan (poin) yang dievaluasi
setiap 3 bulan berturut-turut. Syarat Marketer adalah dengan membeli katalog sebagaimana dijelaskan di
atas. Jumlah poin disini hanya berlaku untuk penjualan produk selain katalog. Berikut ini jenjang karir yang
dapat dicapai oleh seorang Marketer.
1.

Marketer, mendapat bonus 5%, tidak ada minimal poin.

2.

Marketer, mendapat bonus 7%, minimal poin 120.

3.

Fun Learning Advisor, mendapat bonus 9%, minimal poin 300.

4.

Fun Learning Advisor, mendapat bonus 10%, minimal poin 450.

5.

Senior Fun Learning Advisor, mendapat bonus 11%, minimal poin 900.

6.

Supervisor, mendapat bonus 12%, minimal poin 1500.

Misalnya, marketer yang sudah mencapai jenjang karir Supervisor akan mendapatkan bonus bulanan
sebesar 12% dari omzet.

6.2 Bonus
Bonus hanya diberikan kepada kepada marketer. Bonus ini hanya berlaku untuk penjualan produk selain
katalog kecuali bonus rekruitmen yang diambil 10% dari harga katalog yang dibeli pal.

6.2.1 Bonus Bulanan
Bonus bulanan diberikan setiap bulan sesuai jumlah penjualan dan bisa dicairkan dibulan berikutnya.
1. Bonus bulanan. Bonus ini didapatkan sesuai jenjang karir. Jika jenjangnya Marketer awal maka mendapat
bonus bulanan 5% dari omzet. Setiap Marketer pada awalnya mendapatkan bonus 5%.
2. Bonus group. Bonus group besarnya 0.5% yang didapatkan dari penjualan pal selain katalog. Mulai Juni
2019 besar bonus group tidak lebih dari 0.5%. Parent hanya mendapatkan bonus pembinaan bila dia
belanja produk mydcard pada bulan bonus tersebut.
3. Bonus rekruitmen. Bonus ini didapatkan dari pal ketika membeli katalog. Besar bonus adalah 10%.

6.2.2 Bonus Tahunan
Bonus tahunan diberikan berdasarkan penjualan pribadi selama 1 tahun, tidak termasuk penjualan pal.
1. Penjualan sebesar 720 poin mendapatkan bonus 700.000 + 2% omzet.
2. Penjualan sebesar 1500 poin mendapatkan bonus 1.5 juta + 2% omzet.
3. Penjualan sebesar 2500 poin mendapatkan bonus 2.5 juta + 2% omzet.
4. Penjualan sebesar 5000 poin mendapatkan bonus 5 juta + 3% omzet.
5. Penjualan sebesar 10000 poin mendapatkan bonus 10 juta + 4% omzet atau umroh gratis.
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