Manual Guide
Arisan Mandira (AMAN)
Penjelasan Umum
Arisan Mandira adalah salah satu bentuk penjualan produk mandira dengan sistem
kelompok arisan yang dimana pemenang arisan dalam setiap bulannya akan mendapatkan
produk mandira dari uang yang telah mereka kumpulkan. Pengelolaan arisan mandira
dilakukan melalui website https://arisan.mandira.id/. Cara beserta langkah-langkahnya
akan dipaparkan melalui bahasan berikut ini :
1. Registrasi
Untuk bergabung dengan program Arisan Mandira, Anda diharuskan untuk melakukan
registrasi terlebih dahulu. Jika Anda telah terdaftar sebagai Book Advisor Mandira,
Anda tidak perlu melakukan registrasi dan bisa langsung login Arisan Mandira (Lihat
Poin 2).
Untuk melakukan registrasi ikuti langkah berikut ini :
Buka aplikasi browser yang ada pada komputer Anda, contohnya : Firefox, Internet
Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, dll.
Ketikkan alamat url https://arisan.mandira.id/ pada address box.

Gambar URL yang diketikkan pada address box aplikasi browser

Tekan tombol Enter, maka akan muncul halaman utama dengan tampilan seperti
gambar di bawah ini lalu klik menu REGISTRASI :

Setelah itu akan tampil form registrasi seperti gambar berikut, kemudian input semua
data yang diminta lalu klik kotak pernyataan “Saya telah membaca dan menyetujui
syarat maupun ketentuan yang berlaku sebagai member arisan.mandira.id”
kemudian klik REGISTRASI

Setelah berhasil melakukan registrasi, akan muncul notifikasi pesan untuk verifikasi
akun arisan Anda ke nomor WhatsApp dan alamat email yang telah Anda cantumkan
saat proses registrasi seperti gambar berikut.

Notifikasi melalui email

Notifikasi melalui WhatsApp

Dalam pesan tersebut berisi kode dan password akun arisan Anda untuk melakukan
login. Kemudian klik link yang tertera dalam pesan tersebut untuk masuk kedalam
menu login.
Link akan otomatis expired dalam jangka waktu 4x24 jam.

2. Login
Buka aplikasi browser yang ada pada komputer Anda, contohnya : Firefox, Internet
Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, dll.
Ketikkan alamat url https://arisan.mandira.id/ pada address box.

Gambar URL yang diketikkan pada address box aplikasi browser

Tekan tombol Enter, maka akan muncul halaman utama dengan tampilan seperti
gambar di bawah ini lalu klik menu LOGIN :

Setelah itu akan tampil form login seperti gambar berikut, kemudian untuk Book
Advisor masukan kode Book Advisor atau alamat email yang terdaftar sebagai Book
Advisor dan masukan pasword akun Book Advisor Anda lalu klik LOGIN.
Bagi Anda yang bukan merupakan Book Advisor, masukan kode dan password akun
yang Anda terima saat melakukan registrasi kemudian klik LOGIN.

Untuk Book Advisor maka akan tampil form validasi terlebih dahulu seperti gambar
berikut, kemudian input semua data yang diminta lalu klik VALIDASI DATA BOOK
ADVISOR

Setelah itu, akan muncul notifikasi pesan untuk verifikasi akun arisan Anda ke nomor
WhatsApp dan alamat email yang telah Anda cantumkan saat proses validasi akun
seperti gambar berikut.

Notifikasi melalui email

Notifikasi melalui WhatsApp

Klik link yang tertera dalam pesan tersebut untuk masuk kedalam menu login. Lalu
login kembali dengan memasukan kode dan password akun Book Advisor Anda.
Link akan otomatis expired dalam jangka waktu 4x24 jam.

3. Buat Arisan
Menu Buat Arisan hanya tersedia bagi Anda yang login sebagai Book Advisor
Mandira. Dengan memilih menu Buat Arisan maka secara otomatis Anda akan
menjadi Penanggung Jawab Arisan (PJ Arisan). PJ Arisan adalah Rekan Usaha
Mandira yang bertanggung jawab akan kelompok arisan yang didaftarkannya di
https://arisan.mandira.id/. PJ Arisan bertanggung jawab mulai dari mendaftarkan
kelompok arisannya, mengumpulkan setoran dari anggotanya dari awal arisan hingga
selesai dan memastikan arisan berjalan sesuai prosedur.
Jika Anda adalah member arisan yang bukan berstatus sebagai Book Advisor tetapi
ingin membuat arisan dan menjadi Penanggung Jawab Arisan (PJ Arisan), maka Anda
harus menjadi Book Advisor terlebih dahulu dan sudah memiliki minimal 1 Surat
Pesanan (SP) dengan poin minimal 14 poin sebagai syarat awal menjadi Book Advisor
dengan mendaftar secara online di website https://member.mandira.id/.
Langkah-langkah membuat arisan adalah sebagai berikut :
Setelah melakukan login sebagai Book Advisor, maka akan tampil halaman seperti
gambar berikut, kemudian klik menu BUAT ARISAN

Kemudian akan tampil halaman seperti gambar di bawah ini :

Anda dapat memilih program arisan yang akan dibuat, yaitu Arisan Homogen atau
Arisan Heterogen.
Arisan Homogen adalah arisan yang dimana seluruh anggota arisan memilih satu
produk yang sama dalam satu kelompok arisan
Arisan Heterogen adalah arisan yang dimana setiap anggota arisan dapat memilih
produk yang berbeda dengan anggota lainnya dalam satu kelompok arisan



Arisan Homogen
Klik menu Arisan Homogen kemudian akan tampil halaman paket arisan seperti
gambar berikut.

Pilih salah satu produk arisan yang tersedia, kemudian akan tampil halaman buat arisan
seperti gambar berikut.

Pada halaman tersebut tersedia informasi paket produk arisan yang dipilih serta form
pendaftaran kelompok arisan (form buat arisan). Input semua data yang diminta dalam
form buat arisan.
Masukkan nama Anda
sebagai Penanggung
Jawab Arisan

Masukkan jumlah anggota arisan
(minimal 5 orang anggota,
maksimal 10 orang anggota)

Masukkan nama BA dari
konsumen/anggota arisan yang
belum terdafatar dalam
dashboard atau langsung
masukan nama konsumen non
BA yang sudah terdaftar dalam
dashboard

Untuk mendaftarkan anggota
non BA yang belum melakukan
registrasi di dashboard
arisan.mandira.id

Klik icon
untuk melengkapi data konsumen/anggota arisan dari BA yang telah
Anda cantumkan namanya pada form tersebut. Kemudian akan muncul pop up seperti
gambar berikut lalu input semua data konsumen yang diminta dan klik Simpan.

Setelah itu klik kotak pernyataan “Saya telah membaca dan menyetujui syarat &
ketentuan yang berlaku” kemudian klik menu Checkout Arisan lalu akan muncul
pop up ‘Preview Data Buat Arisan’ seperti gambar berikut, untuk memastikan kembali
kelompok arisan yang akan anda buat.

Jika Anda sudah yakin dengan kelompok arisan yang akan anda buat, klik menu Buat
Arisan. Kemudian akan tampil keterangan ‘Success Page’ pada halaman web arisan
seperti gambar berikut ini.

Setelah itu, akan muncul notifikasi pesan ‘Undangan Gabung Arisan’ ke nomor
WhatsApp dan alamat email setiap anggota arisan yang telah Anda cantumkan saat
proses Buat Arisan. Jika konsumen/anggota arisan dari BA lain maka pesan notifikasi
akan masuk ke nomor WhatsApp dan alamat email BA tersebut.

Notifikasi melalui WhatsApp

Notifikasi melalui email

Setiap anggota harus mengklik link dalam pesan tersebut untuk dapat memulai arisan.
Link akan otomatis expired dalam jangka waktu 4x24 jam. Untuk melihat anggota mana
saja yang telah menyetujui ‘Undangan Gabung Arisan’ klik menu Lihat Arisan
kemudian klik menu Lihat Detail. Selanjutnya Anda akan masuk kedalam halaman
‘Data Arisan’ seperti gambar berikut.

Jika jumlah anggota arisan dalam kelompok Anda masih kurang dari jumlah skema
arisan yang Anda pilih, maka Anda tetap dapat membuat arisan namun Anda belum
dapat memulai arisan. Arisan yang Anda buat akan masuk kedalam fitur ‘Gabung
Arisan’ dimana member Arisan Mandira dapat mendaftar untuk bergabung dengan
kelompok arisan Anda (Lihat Poin 4). Kemudian jika Anda ingin menambahkan anggota
arisan dalam kelompok arisan Anda yang belum memenuhi jumlah skema anggota
arisan, maka Anda dapat mengklik menu Arisan Saya pada halaman home lalu klik
Penanggung Jawab Arisan dan pilih kelompok arisan yang Anda buat kemudian akan
tampil halaman seperti gambar berikut dan klik icon Tambah Anggota.

Untuk menambah
anggota arisan

Jika sudah muncul tulisan ‘Lihat Data’ berwarna
hijau dalam kolom edit maka anggota telah
menyetujui ‘Undangan Gabung Arisan’

Icon Tambah Anggota tidak akan tersedia jika jumlah anggota kelompok arisan Anda
telah memenuhi skema arisan yang Anda ajukan.
Anda baru bisa memulai arisan jika jumlah seluruh angota arisan telah sesuai dengan
skema arisan yang anda ajukan dan seluruh anggota arisan telah menyetujui ‘Undangan
Gabung Arisan’ yang Anda buat.
Setelah seluruh anggota arisan telah menyetujui ‘Undangan Gabung Arisan’ klik menu
Ajukan Arisan untuk memulai arisan, maka selanjutnya akan tampil halaman sebagai
berikut.

Selanjutnya klik Lihat Arisan kemudian tunggu admin Mandira memberikan approval
kelompok arisan Anda hingga muncul icon ‘Mulai Arisan’ berwarna hijau seperti
gambar dibawah ini. Anda dapat mengklik icon ‘Mulai Arisan’ tersebut untuk memulai
arisan.



Arisan Heterogen
Klik menu Arisan Heterogen kemudian akan tampil halaman ‘Buat Arisan’ seperti
gambar dibawah ini. Halaman tersebut berisi form pendaftaran kelompok arisan (form
buat arisan). Kemudian input semua data yang diminta dalam form tersebut

.

Masukkan nama Anda
sebagai Penanggung
Jawab Arisan
Masukkan jumlah anggota arisan
(minimal 5 orang anggota,
maksimal 10 orang anggota)

Masukkan nama BA dari
konsumen/anggota arisan yang
belum terdafatar dalam
dashboard atau langsung
masukan nama konsumen non
BA yang sudah terdaftar dalam
dashboard

Untuk mendaftarkan anggota
non BA yang belum melakukan
registrasi di dashboard
arisan.mandira.id

Klik icon
untuk melengkapi data konsumen/anggota arisan dari BA yang telah
Anda cantumkan namanya pada form tersebut. Kemudian akan muncul pop up seperti
gambar berikut lalu input semua data konsumen yang diminta dan klik Simpan.

Klik icon
untuk memilih produk arisan yang diinginkan konsumen tersebut.
Kemudian akan muncul pop up seperti gambar berikut lalu pilih salah satu produk
yang diinginkan dengan menklik Pilih Paket.

Setelah itu klik kotak pernyataan “Saya telah membaca dan menyetujui syarat &
ketentuan yang berlaku” kemudian klik menu Checkout Arisan lalu akan muncul
pop up ‘Preview Data Buat Arisan’ seperti gambar berikut, untuk memastikan kembali
kelompok arisan yang akan anda buat.

Jika Anda sudah yakin dengan kelompok arisan yang akan anda buat, klik menu Buat
Arisan. Kemudian akan tampil keterangan ‘Success Page’ pada halaman web arisan
seperti gambar berikut ini.

Setelah itu, akan muncul notifikasi pesan ‘Undangan Gabung Arisan’ ke nomor
WhatsApp dan alamat email setiap anggota arisan yang telah Anda cantumkan saat
proses Buat Arisan. Jika konsumen/anggota arisan dari BA lain maka pesan notifikasi
akan masuk ke nomor WhatsApp dan alamat email BA tersebut.

Notifikasi melalui WhatsApp

Notifikasi melalui email

Setiap anggota harus mengklik link dalam pesan tersebut untuk dapat memulai arisan.
Link akan otomatis expired dalam jangka waktu 4x24 jam. Untuk melihat anggota mana

saja yang telah menyetujui ‘Undangan Gabung Arisan’ klik menu Lihat Arisan
kemudian klik menu Lihat Detail. Selanjutnya Anda akan masuk kedalam halaman
‘Data Arisan’ seperti gambar berikut.

Jika sudah muncul tulisan ‘Lihat Data’ berwarna
hijau dalam kolom edit maka anggota telah
menyetujui ‘Undangan Gabung Arisan’

Jika jumlah anggota arisan dalam kelompok Anda masih kurang dari jumlah skema
arisan yang Anda pilih, maka Anda tetap dapat membuat arisan namun Anda belum
dapat memulai arisan. Arisan yang Anda buat akan masuk kedalam fitur ‘Gabung
Arisan’ dimana member Arisan Mandira dapat mendaftar untuk bergabung dengan
kelompok arisan Anda (Lihat Poin 4). Kemudian jika Anda ingin menambahkan
anggota arisan dalam kelompok arisan Anda yang belum memenuhi jumlah skema
anggota arisan, maka Anda dapat mengklik menu Arisan Saya pada halaman home lalu
klik Penanggung Jawab Arisan dan pilih kelompok arisan yang Anda buat kemudian
akan tampil halaman Data Arisan seperti gambar diatas dan klik icon Tambah
Anggota. Icon Tambah Anggota tidak akan tersedia jika jumlah anggota kelompok
arisan Anda telah memenuhi skema arisan yang Anda ajukan.
Anda baru bisa memulai arisan jika jumlah seluruh angota arisan telah sesuai dengan
skema arisan yang anda ajukan dan seluruh anggota arisan telah menyetujui ‘Undangan
Gabung Arisan’ yang Anda buat.
Setelah seluruh anggota arisan telah menyetujui ‘Undangan Gabung Arisan’ klik menu
Ajukan Arisan untuk memulai arisan, maka selanjutnya akan tampil halaman sebagai
berikut.

Selanjutnya klik Lihat Arisan kemudian tunggu admin Mandira memberikan approval
kelompok arisan Anda hingga muncul icon ‘Mulai Arisan’ berwarna hijau seperti
gambar dibawah ini. Anda dapat mengklik icon ‘Mulai Arisan’ tersebut untuk memulai
arisan.

4. Gabung Arisan
Jika Anda hanya ingin mengikuti Arisan yang sudah tersedia, Anda dapat mengklik
icon Gabung Sekarang pada halaman home seperti gambar berikut

Kemudian pilih jenis arisan yang akan Anda ikuti yaitu Arisan Homogen atau
Heterogen.


Arisan Homogen
Pilih arisan yang tersedia yaitu arisan dengan icon Gabung Arisan masih berwarna
biru seperti gambar berikut.

Kemudian akan tampil halaman ‘Buat Arisan’ seperti gambar dibawah ini. Halaman
tersebut berisi form pendaftaran kelompok arisan (form buat arisan). Daftarkan diri
Anda pada kolom anggota yang tersedia lalu klik Checkout Arisan.

Jika Anda sebagai
BA, masukan data
diri konsumen
Anda yang
mengikuti arisan

Masukan nama Anda

Setelah itu akan tampil pop up ‘Preview Data Gabung Arisan’ seperti gambar berikut.
Periksa kembali data yang telah Anda masukan, jika sudah benar klik Buat Arisan.

Kemudian akan tampil halaman ‘Success Page’ seperti gambar berikut.

Setelah itu, akan muncul notifikasi pesan ‘Undangan Gabung Arisan’ ke nomor
WhatsApp dan alamat email yang Anda cantumkan saat proses Buat Arisan, kemudian
klik link yang ada dalam pesan tersebut sebagai tanda anda menyetujui untuk bergabung
dalam arisan tersebut.

Notifikasi melalui WhatsApp



Notifikasi melalui email

Arisan Heterogen
Pilih arisan yang tersedia yaitu arisan dengan icon Gabung Arisan masih berwarna
biru seperti gambar berikut.

Kemudian akan tampil halaman ‘Buat Arisan’ seperti gambar dibawah ini. Halaman
tersebut berisi form pendaftaran kelompok arisan (form buat arisan). Daftarkan diri
Anda pada kolom anggota yang tersedia lalu klik Checkout Arisan.

Jika Anda sebagai
BA, masukan data
diri konsumen Anda
yang mengikuti
arisan

Masukan nama Anda

Pilih produk
arisan yang
diingginkan

Setelah itu akan tampil pop up ‘Preview Data Gabung Arisan’ seperti gambar berikut.
Periksa kembali data yang telah Anda masukan, jika sudah benar klik Buat Arisan.

Kemudian akan tampil halaman ‘Success Page’ seperti gambar berikut.

Setelah itu, akan muncul notifikasi pesan ‘Undangan Gabung Arisan’ ke nomor
WhatsApp dan alamat email yang Anda cantumkan saat proses Buat Arisan, kemudian
klik link yang ada dalam pesan tersebut sebagai tanda anda menyetujui untuk bergabung
dalam arisan tersebut.

Notifikasi melalui WhatsApp

Notifikasi melalui email

5. Mulai Arisan
Klik Mulai Arisan seperti gambar dibawah ini.

Kemudian sistem akan memproses kelompok arisan Anda hingga tampil keterangan
‘Success Page’ pada halaman web seperti gambar berikut.

Selanjutnya klik Lihat Arisan kemudian klik Lihat Detail lalu akan muncul halaman
dengan keterangan pemenang arisan periode 1 seperti gambar berikut ini.

Pemenang arisan akan mendapatkan pesan pemberitahuan ‘menang arisan’ melalui
email secara otomatis dan juga pesan ‘notifikasi mulai arisan’ untuk tagihan arisan
yang harus dibayarkan pada bulan tersebut.

Notifikasi menang arisan

Notifikasi mulai arisan

Selanjutnya dilakukan pembayaran arisan dan Anda selaku PJ Arisan harus
memastikan seluruh anggota arisan melakukan pembayaran untuk periode 1 sebagai
syarat untuk memulai arisan periode selanjutnya. Untuk mengecek anggota mana saja
yang sudah melakukan pembayaran, Anda dapat mengklik icon
lalu akan
muncul pop up seperti gambar berikut.

Setelah seluruh anggota melakukan pembayaran maka icon
akan berubah
menjadi
. Dan Anda dapat memulai arisan periode selanjutnya dengan mengklik
icon Kocok Pemenang seperti gambar berikut ini.

6. Bayar Arisan
Setiap member arisan rutin membayar uang setoran setiap periode kepada PJ Arisan,
selambat-lambatnya setiap tanggal 25.
Jika terdapat Anggota Arisan yang tidak membayar uang setoran, maka kelompok
arisan tersebut tidak bisa klaim. Maka dari itu, PJ Arisan harus memastikan Anggota
Arisan yang tergabung dalam kelompok mempunyai komitmen untuk rutin membayar
uang setoran
Jika pada Tanggal Setoran (tanggal 25), setoran kelompok belum dibayar, maka status
kelompok tersebut menjadi Pending klaim.
Untuk kelompok arisan Pending klaim, pengiriman barang di periode tersebut dan
periode selanjutnya akan dihentikan sampai pembayarannya selesai.
Jika pada tanggal setoran (tanggal 25) masih terdapat yang belum membayar arisan
maka sistem akan menunggu selambat-lambatnya selama 2 bulan hingga arisan
tersebut dinyatakan hangus.
Jumlah uang yang disetorkan oleh Anggota Arisan kepada PJ Arisan adalah sejumlah
nominal angka dan intruksi pembayaran yang diinfokan dalam notifikasi mulai arisan
melalui email seperti gambar berikut.

Pembayaran arisan dapat dilakukan via transfer ke rekening mandira.id yaitu :
Nama Rekening
Nama Bank
Nomor Rekening

: PT. MANDIRA DIAN SEMESTA
: BCA
: 4373807888

Setelah melakukan pembayaran, anda akan mendapatkan konfirmasi pembayaran
melalui email seperti gambar dibawah ini.

Jika Anda tidak menerima konfirmasi pembayaran melalui email, maka kemungkinan
terjadi kesalahan dalam proses transaksi pembayaran arisan dan dimohon untuk segera
menghubungi admin terkait.

