PROPOSAL

PT Multi Kurir Digital

DISCLAIMER
Investasi bisnis merupakan aktivitas berisiko tinggi. Anda
berinvestasi pada bisnis yang mungkin saja mengalami
kenaikan dan penurunan kinerja bahkan mengalami
kegagalan. Harap menggunakan pertimbangan ekstra
dalam membuat keputusan untuk berinvestasi menjadi
member MULTI KURIR. Ada kemungkinan Anda tidak
mencapai proyeksi B.EP sesuai proyeksi. Semua
tergantung kepada kecakapan anda dalam mengelola
merchant dari PT MULTI KURIR DIGITAL tidak menjamin
keberhasilan dalam menjalankan usaha, namun PT MULTI
KURIR DIGITAL memberikan banyak potensi income
kepada member dalam menjalankan kegiatan usaha multi
kurir. Semua keputusan pembelian merupakan keputusan
independent, Harap membaca kembali syarat dan
ketentuan. Dengan membeli paket merchant multi kurir
berarti Anda sudah menyetujui seluruh syarat dan
ketentuan serta memahami semua risiko investasi
termasuk risiko kerugian usaha.

HIGHLIGHT BISNIS
Maraknya platform marketplace dan e-commerce telah
menjadikan bisnis logistik menjadi backbone utama sebagai
sarana pendukung kesuksesan marketplace atau e-commerce
tersebut. Melihat peluang ini, PT MULTI KURIR DIGITAL
mendevelop sebuah platform logistik digital dengan target
menciptakan efisiensi bisnis bagi pelaku usaha logistik.
PT MULTI KURIR DIGITAL juga mencoba menerapkan sebuah
konsep penggabungan layanan-layanan logistik kedalam satu
platform. Tentunya hal ini tidak akan berjalan dengan mudah
melihat pola bisnis perusahaan eksisting yang menerapkan
konsep zonasi untuk system keagenannya. Apa yang akan
digadang PT MULTI KURIR DIGITAL pastinya akan menimbulkan
disrupsi dikalangan pelaku usaha logistik, terutama bagi mereka
yang sudah memiliki jaringan di tingkat nasional.
Namun demikian, PT MULTI KURIR DIGITAL melihat perusahaan
dengan cover area setingkat nasional mayoritas masih di
dominasi sebagian kecil dari total sekitar 30.000 perusahaan
logistik yang ada di Indonesia. Masih banyak perusahaan
logistik yang belum memanfaatkan teknologi digital sebagai
sarana menjalankan operasional bisnis mereka. Faktor investasi
yang tidak murah menjadi masalah utama rekan-rekan pelaku
industri logistik untuk belum bisa menerapkannya.
Dengan kondisi yang ada dilapangan, PT MULTI KURIR DIGITAL
mencoba menjawab tantangan tersebut untuk menghadirkan
sebuah platform digital bersama sebagai standar perusahaan
logistik di indonesia.

Dengan cara ini diharapkan tercipta peluang bisnis yang murah
bagi masyarakat tanpa harus terhalangi oleh metode zonasi.
Siapapun bisa membuka bisnis logistik. Dan bagi kami ini
menjadi sebuah cara yang efektif dan efisien bagi perusahaan –
perusahaan dengan skala lokal kota untuk dapat menscale-up
bisnisnya dengan area layanan nasional.
Mereka tidak perlu lagi repot dan mengeluarkan biaya besar
untuk dapat membuka jaringan cash counter di wilayah
indonesia, karena saat ini jumlah agen/sales counter MULTI
KURIR sendiri telah mencapai angka kurang lebih 2000 gerai di
seluruh wilayah indonesia dan akan terus bertambah seiring
bertambahnya jumlah HUB – HUB PT MULTI KURIR DIGITAL.
Situasi pandemi ini merubah pola pergerakan fisik secara
signifikan sehingga sektor ekonomi mendapat efek penurunan
yang sangat signifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS)
menyebutkan, pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama
2020 di sejumlah negara mitra dagang Indonesia tumbuh
negatif: Singapura -2,2%, Uni Eropa -2,7%, Cina -6,8%, dan
Hongkong mengalami penurunan sampai-8,9%. Beberapa
negara masih tumbuh positif namun tetap menurun bila
dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.
Tetapi kondisi keterbatasan pergerakan fisik ini justru
meningkatkan transaksi e-commerce. Melihat data dari
RedSeer, bahwa penggunaan layanan digital selama pandemi
Covid-19 didominasi oleh e-commerce yang meningkat
sebanyak 69%.

Kondisi dan pengalaman berdiam di rumah dan menjaga jarak
sosial selama masa pandemi berpengaruh kepada perilaku
belanja yang semakin bergantung kepada e-commerce. Perilaku
ini akan terus bertahan ketika memasuki aktivitas kehidupan
baru yang tengah popular disebut sebagai New Normal.
New Normal ditengah pandemi tidak menghentikan pergerakan
barang. Dengan demikian proses logistik akan tetap diperlukan,
meski e-commerce menjadi salah satu sektor bisnis yang paling
dibutuhkan saat ini. Apalagi diperkuat oleh kebijakan
pemerintah yang menetapkan logistik termasuk kedalam sektor
bisnis yang tetap diizinkan beroperasi selama pandemi. Hal
yang menjadikan dunia logistik tetap berpeluang menatap
model bisnis baru berbasis e-commerce ini.
Salah satunya adalah Last Mile Delivery. Provider logistik harus
bersinergi dengan pelaku-pelaku e-commerce B2C untuk
menyediakan layanan penyimpanan dan pengiriman langsung
ke tangan konsumen. Jika pada awal-awal menggeliatnya ecommerce pengiriman barang hanya didominasi oleh jasa
logistik kurir, saat ini jasa logistik 3PL berpeluang untuk
memberikan solusi yang lebih baik dengan mengembangkan
konektifitas platform manajemen pergudangan dan transport
yang sudah terintegrasi B2B dengan platform rekanan penyedia
e-commerce B2C.
Hal lain yang menjadi senjata dari model bisnis ini adalah
adanya layanan bayar di tempat atau Cash On Delivery (COD)
yang mumpuni. Perilaku konsumen berbelanja online belumlah
sama untuk setiap individu.

Ada sebagian konsumen yang masih khawatir dengan kualitas
barang dan keamanan barang yang di-order sehingga mereka
menunda pembayaran sampai barang diterima.
Berdasarkan publikasi Statistik E-Commerce 2019 BPS, metode
pembayaran yang paling banyak disediakan pada proses
penjualan online adalah COD, sebanyak 83,73%. Hal ini
menunjukkan COD menjadi layanan yang harus mendapatkan
perhatian dan manajemen tersendiri agar model bisnis ini bisa
powerful.
Berdasarkan data diatas, PT MULTI KURIR DIGITAL yang
merupakan syster company dari PT VERSA TECHNOLOGY sudah
membentuk ekosistem bisnisnya sendiri. Dimana pengiriman
dari MULTI KURIR akan hadir secara ekslusif di marketplace
tokoabunawas.com milik dari PT ABUNAWAS NIAGA INDONESIA
dimana perusahaan marketplace ini juga merupakan syster
company dari VERSA HOLDING COMPANY. Strategi ini akan
menciptakan funneling pemasaran yang bagus dan powerfull
bagi seluruh agen/gerai multi kurir yang juga ingin melakukan
aktifitas penjualan online, karena mereka akan mendapatkan
benefit tambahan selain dari keuntungan menjual barang di
tokoabunawas.com, mereka juga mendapatkan komisi
pengiriman sebagai agen/gerai multi kurir.
Tidak berhenti sampai disitu, PT MULTI KURIR DIGITAL juga akan
mengintegrasikan pembayaran digital dari salah satu mitra
strategis kami melalui QRIS yang merupakan salah satu sub unit
bisnis PT TELKOM INDONESIA. Sehingga akan memudahkan
seluruh gerai dan customer multi kurir dalam memilih metode
pembayaran menggunakan uang digital.

Sejarah
Usaha

2018

2019

2020

PT VERSA TECHNOLOGY mendevelop platform
agregator ATRIS EXPRESS yang menjadi menu
produk tambahan di platform multi produk ATRIS
dibawah management PT VERSA TIKET ABADI. Ini
adalah kolaborasi bersama dengan platform
PORTER. Dimana PORTER bertanggungjawab di
sisi operasional lapangan
Melihat antusiasme masyarakat akan kehadiran
layanan ini, maka ATRIS EXPRESS memisahkan diri
secara platform menjadi aplikasi WAKU dibawah
management PT VERSA TECHNOLOGY.
Menilai arti pentingnya layanan logistik untuk
menunjang bisnis marketplace, maka pada bulan
februari 2020, WAKU diproyeksikan sebagai
platform logistik untuk mendukung marketplace
tokoabunawas.com dan dalam waktu singkat
dapat merekrut lebih dari 1000 agen/gerai
Pada akhir bulan may 2020, terjadi disrupsi
dimana seluruh vendor menarik diri dari
kerjasama dengan WAKU.ID dan
WAKU.ID
diminta untuk membekukan usahanya oleh
vendor.
Dipertengahan bulan juni 2020,
bertransformasi menjadi multikurir.id

WAKU.ID

2020

NOW

Dan juga mengubah strategi bisnis yang semula
hanya sebagai 3PL company menjadi perusahaan
yang bergerak sebagai operator jasa pengiriman
barang dibawah perijinan KEMKOMINFO dan
POSTEL.
Sejak akhir juni 2020 - saat ini PT MULTI KURIR
DIGITAL melakukan ekspansi pembukaan kantorkantor HUB OPERASIONAL dan sudah mencapai
15 KOTA besar di pulau jawa.
Untuk mempercepat skala penguasaan pasar,
maka PT MULTI KURIR DIGITAL melakukan
penawaran paket merchant di kota-kota yang
sudah tercover HUB

EKSISTING HUB

Lokasi HUB Operation
MultiKurir.id
Head Quarter
Multi Kurir Pusat
Jl. Ternate no 12 Cideng, Gambir Jakarta Pusat
Indonesia 10150 , Telp: +62 21 2982 8391

Eksisting HUB
HUB Tangerang Utara
Jl.kp Pondok Indah Rt003/002
Ds Tegal Angus Kec.teluk Naga Kab Tangerang
HUB Tangerang Kota
Jalan Cibodas Raya No 22
Karawaci Baru, Kota Tangerang
HUB Tangerang Selatan
Jl.aria Putra Rt003 /002 No.26 Kedaung
Pamulang
HUB Depok
Perum Bukit Savanna Residence Blok C1/14b
Rt. 013/016 Tugu Cimanggis Depok
HUB Bogor
Perumahan Nusa Indah Ciomas
B ok C3 24 Bogor

Lokasi HUB Operation
MultiKurir.id
Eksisting HUB
HUB Bekasi
Kp Rawasapi RT3 RW10 No.336 Kel.jatimulya
Kec.tambun Selatan Bekasi
HUB Bandung
Kp. Rancamalang RT.01 Rw. 10 Desa/Kec.
Margaasih Kab. Bandung
HUB Pasuruan
Ruko Patiunus No.03 Jalan Patiunus,
Krampyangan, Bugulkidul ( Seberang SD
Krampyangan ) Kota Pasuruan, Jawa Timur
67127
HUB Surabaya
Jl. Abdul Rahman No.55A, Dalas Tipis,
Pabean, Kec. Sedati, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur
HUB Yogyakarta
Janti Gang Johar No 121 Rt 03 Rw 02
Caturtunggal Depok Sleman YOGYAKARTA

Lokasi HUB Operation
MultiKurir.id
Progress HUB

HUB Medan

HUB Semarang

HUB Lamongan

HUB Malang

HUB Jember
Segera Opening dan Terus di Kembangkan….

Point of View

Point of View

Paket Merchant
MULTI KURIR

AGEN

DISTRIBUTOR

BRANCH



System Multi Kurir

o

System Multi Kurir



System Multi Kurir



Profit Share 65%

o

Profit Share 75%



Profit Share 85%



Komisi Referal 30%

o

Komisi Referal 30%



Komisi Referal 50%



Training System

o

Training System



Training System



Tidak Ada Passive
Income

o

Passive Income
10% Dari Agen



Passive Income 20%
dari Agen



Passive Income 10%
dari Distributor
Pengembangan
Branch 50%



3 JT

6 JT

15 JT

Paket HUB
MULTI KURIR

CITY HUB 200 JT
 Profit Share 90%
 Profit Transaksi Up to 40% Dari Tarif
 10% Hak Passive Register di Area HUB


Komisi Referal 50% + 10% di Area HUB

 Fee Inbound
 Fee Biaya Angkut
 Fee Handling Gudang
 Training Langsung dari Kantor Pusat

Rp. 100.000.000

Syarat dan Ketentuan HUB
1. Memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membiayai
jalannya operasional usaha
2. Menyediakan kendaraan sesuai traffic dan kebutuhan operasional
3. Memiliki/Sewa Ruko sesuai standart perusahaan
4. Menyediakan kurir dan staff sesuai kebutuhan traffic
6. Mampu menyediakan kebutuhan penunjang operational
7. Cakupan wilayah operational adalah perkabupaten/ kota.
8. Kerjasama HUB di sahkan Notaris
9. Dikenakan biaya system dan management sebesar 5% yang diambil
dari setiap transaksi(AWB ) yang terjadi secara realtime
10. Mampu memenuhi target pengiriman yang di tetapkan
oleh Perusahaan
12. Mampu memenuhi target perkembangan keagenan yang
di tetapkan oleh Perusahaan
13. Kantor Pusat akan mengirim surat teguran sebanyak 3(tiga) kali
dan memutus Kerjasama selama tidak ada perbaikan,
dan juga jika terbukti melanggar butir butir dari isi surat
perjanjian kerjasama.
14. CITY HUB OPERATION wajib melakukan kegiatan operasional
paling lambat 2 (dua) bulan Sejak kontrak Kerjasama ditandatangani
15. Management CITY HUB OPERATION wajib menyerahkan seluruh
data pegawai berikut besaran salarynya ke kantor pusat
16. Perijinan menjadi kewajiban masing-masing CITI HUB Operation
sesuai ketentuan daerahnya

SERVICE LIST
REGULER

DAKOTA

PAKET REGULER dengan jenis
reguler service, dengan cover
area mencakup seluruh wilayah
indonesia dengan ETA 2-4 Hari
Kerja (kota besar)

Kiriman Dalam Kota
dengan ETA 2-4 hari kerja
(kota besar)

Barang Besar, kiriman
dengan jenis paket besar
min 5Kg dengan ETA 5-8
hari kerja (kota besar)
dikirim melalui jalur darat
menggunakan truck.

BEST

PUAS
Pengiriman Untung
Antar Sekarang,
kiriman Local City
dengan ETA Maks tiba
pada jam 24.00 waktu
lokal

BABE

Barang Esok Tiba, adalah
jenis layanan sehari
sampai, dengan ETA 1 hari
(kota besar)

PAHE
PAKET ANTARAN
HEMAT, kiriman
dengan tarif berbiaya
murah dengan ETA 4-7
hari kerja (kota besar)

Facebook Official

@multikurir.id

Instagram Official

@multikurir.id

Multikurir.id Official Website

www.multikurir.id

System Transaksi

Client.multikurir.id

Board Of Director
PT MULTI KURIR DIGITAL

Syahpril
Direktur Utama

Rahmat Ibrahim
Direktur Operasional

Putut Wintono
Direktur Perencanaan Bisnis

Ardans Dachlan
Komisaris

Sumber Traffic
Integrasi API
Multi kurir akan menyediakan
dokumentasi API untuk di integrasikan
dengan marketplace, e-commerce,
online store dan platform pihak ketiga
yang membutuhkan layanan
pengiriman

Frontstore
Multi kurir menyediakan online store
yang sudah terintegrasi dengan fitur
ONGKIR Multi Kurir dan payment
gateway.

Marketplace
tokoabunawas.com
Seiring pembukaan HUB di seluruh
kota di Indonesia. Maka marketplace
tokoabunawas.com akan diproyeksikan
hanya akan menjadi sumber traffic dari
multikurir.id

Sumber Traffic
Direct Customer
bisa melayani direct customer yang
ingin melakukan pengiriman barang.

Coorporate Service
memiliki keleluasaan dengan
fleksibilitas tinggi untuk mencari dan
melayani customer korporasi

Keunggulan Multi Kurir
1

Hemat,Cepat, Tepat

2

Modal Terjangkau

3

Barang di pick up gratis

4

Bisa buka di rumah

5

Tekhnologi Canggih dan Mudah Di Gunakan

6

Tidak Ada Zonasi

7

Bisa di Gabungin Dengan Usaha Yang Ada

8

Tanpa Target dan Jaminan

9

Bisa Melayani Multi Produk digital spt tiket
pesawat, voucher hotel, tiket bus, tiket KAI,
paket tour, Pulsa, PPOB dll

Proyeksi B.E.P
Proyeksi Break Event Point
Proyeksi BEP terhadap biaya registrasi (direct closing)
Branch

Rp 15.000.000

Distributor Rp 6.000.000

Agen Rp 3.000.000

Untuk mencapai B.E.P maka Branch dapat membuat proyeksi pencapaian revenue
dari registrasi dimana rate komisinya adalah sebesar 50% maka Branch harus
mendapat omset atas direct closing registrasi sebesar Rp 30.000.000. dengan uraian
sebagai berikut :

2 Branch

= Rp 30.000.000 atau

5 Distributor

= Rp 30.000.000 atau

10 Agen

= Rp 30.000.000 atau

Jadi cukup dengan merekrut 2 Branch, atau 5 Distributor, atau 10 Agen maka
Branch sudah bisa mencapai BEP karena komisi dari 50% omsetnya yaitu
Rp. 30.000.000 x 50% = Rp. 15.00.000,-

Proyeksi B.E.P
Proyeksi Break Event Point
Proyeksi BEP terhadap pengiriman.
Contoh Transaksi Rp. 100.000

PAKET PUAS = 15%
DAKO ( DALAM KOTA ) = 11%
PAHE ( PAKET HEMAT ) 11%
REGULER = 11%

Perhitungan Komisi
Jika Paket Puas 15% x Tarif Rp. 100.000 x Profit Share Branch 85%
= 15% x 100.000 x 85%
= 12.750
Rp. 15.000.000 : Rp. 12.750 = Di Butuhkan 1.176 transaksi dengan nominal Rp.100.000.
BEP bisa lebih cepat jika transaksi lebih dari Rp. 100.000 atau bisa juga memaximalkan
passive income dari transaksi agen dan distributor, karena branch mendapatkan passive
income 20% profit dari agen dan 10% dari distributor

Bagaimana mekanisme
Kerjasamanya?
1. Membayar biaya sesuai paket lisensi yang di pilih untuk
mendapatkan user id dan password
2. Verifikasi Akun di client.multikurir.id
3. Ikut Pelatihan System Secara Online Maupun di
Kantor HUB terdekat ( Gratis )
4. Ikut Pelatihan Marketing untuk Pengembangan
Bisnis ( Gratis )

Resiko Kelangsungan Usaha
Bisnis Multi Kurir adalah bisnis yang di desain memiliki pintupintu pendapatan yang banyak. Namun terdapat risiko
keberlangsungan usaha ketika pemilik merchant tidak
menjalankan tata administrasi perusahaan dengan baik.
Sehingga hal ini berakibat pada tidak tercapainya BEP untuk
menjalankan roda perusahaan.

Resiko Persaingan Usaha
Persaingan usaha tentunya hal yang akan terjadi pada bisnis
apapun termasuk dalam bisnis Logistik. Namun dari sekian
banyak bisnis yang berjalan pada akhirnya akan “terseleksi oleh
alam”, hanya bisnis yang memiliki komitmen dan strategi
mumpuni yang mampu bertahan. Tarif kiriman merupakan satu
dari sekian banyak upaya untuk dapat memenangkan
persaingan. Selain itu multikurir sudah menyiapkan ekosistem
bisnis yang akan menunjang trafic kiriman, diantaranya melalui
marketplace tokoabunawas.com, melalui frontstore, dan
menyediakan platform logistik untuk menghadirkan kembali
layanan multi vendor

SEMOGA BERMANFAAT
SALAM DAHSYAT

TERIMA KASIH

TOURTRAVELREVOLUTION.ID

021 – 29066861
0813-65-999-425

