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Reseller & Referral Program 

Reseller & Referral program adalah program kerjasama Hrdpintar untuk memperluas jangkauan 
pemasaran produk dan layanan dengan kesepakatan yang telah disepakati antara Partner dan Tim 
Hrdpintar. 

 

1. Reseller Program 
Bertindak proaktif dalam menjual produk atau layanan Hrdpintar untuk mendapatkan komisi 
dengan catatan perusahaan calon pengguna sepakat menggunakan Hrdpintar. 
 
1.1. Komisi reseller 

Reseller akan mendapatkan komisi apabila telah melewati step-step berikut : 
Step 1. Reseller merekomendasikan Hrdpintar kepada calon pengguna 
Step 2. Reseller melakukan presentasi produk Hrdpintar ke calon pengguna 
Step 3. Calon pengguna sepakat menggunaan Hrdpintar 
Step 4. Keuntungan berupa komisi untuk Reseller hingga 100% 

 
1.2. Simulasi Komisi Reseller 

Bulan pertama - Reseller akan mendapatkan komisi 100% untuk costomer yang sepakat 
menggunakan Hrdpintar setelah customer melakukan pembayaran invoice pertama  

Bulan berikutnya - Apabila reseller mampu mendapatkan customer baru, Reseller mendapat 
komisi 100% dari costomer baru + 10% dari komisi bulan sebelumnya (akumulasi). Jika tidak 
mendapat pengguna, tidak mendapatkan komisi. 

Tabel simulasi komisi Reseller   
Bulan Nilai customer baru Komisi yang didapat 

1 3.000.000 3.000.000 
2 1.000.000 1.300.000 
3 - - 
4 1.000.000 1.400.000 
5 2.000.000 2.500.000 
6 - - 
7 - - 
8 1.500.000 2.200.000 
9 - - 

10 2.000.000 2.850.000 
11 - - 
12 3.000.000 4.050.000 

*Akumulasi komisi bulan sebelumnya terhitung jika customer tetap menggunakan Hrdpintar 
**Komisi diberikan jika customer telah melakukan pembayaran 
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2. Referral Program 
Bentuk kerjasama partnership yang bertindak menawarkan produk secara langsung kepada calon 
pengguna secara relational sebagai jembatan penghubung antara Hrdpintar dengan perusahaan 
calon pengguna. Referral akan mendapatkan komisi apabila perusahaan calon pengguna sepakat 
menggunakan Hrdpintar. 
 
2.1. Komisi referral 

Referrer akan mendapatkan komisi apabila telah melewati step-step berikut : 
Step 1. Referrer merekomendasikan Hrdpintar kepada calon pengguna 
Step 2. Proses verifikasi calon pengguna yang direferensikan 
Step 3. Hrdpintar melakukan presentasi produk ke calon pengguna 
Step 4. Calon pengguna sepakat menggunaan Hrdpintar 
Step 5. Keuntungan berupa komisi untuk Reseller hingga 50% 

 
2.2. Simulasi Komisi Referral 

Bulan pertama - Referrer akan mendapatkan komisi 50% (One Time) untuk costomer yang 
sepakat menggunakan Hrdpintar setelah customer melakukan pembayaran invoice pertama. 

Bulan berikutnya -  Apabila referrer mampu mendapatkan customer baru, Referrer 
mendapat komisi 50% dari costomer baru. 

Tabel simulasi komisi Referral   
Bulan Nilai customer baru Komisi yang didapat 

1 3.000.000 1.500.000 
2 1.000.000 500.000 
3 - - 
4 1.000.000 500.000 
5 2.000.000 1.000.000 
6 - - 
7 - - 
8 1.500.000 750.000 
9 - - 

10 2.000.000 1.000.000 
11 - - 
12 3.000.000 1.500.000 

*Komisi diberikan jika customer telah melakukan pembayaran 
 


