
PERINGATAN
Menanggapi beberapa isu yang berkembang belakangan ini, khususnya hal-hal yang terkait
dengan adanya usaha-usaha/tindakan-tindakan dari pihak yang tidak bertanggung jawab
dan berpotensi merugikan Perusahaan serta Mitra Usaha, maka bersama ini kami,
PT Infiny Niaga Abadi (“Perusahaan”) menyampaikan Himbauan dan Peringatan
sebagai berikut :

1. Dalam rangka menjaga kelangsungan usaha yang selama ini telah terjalin baik antara
   Perusahaan dengan setiap Mitra Usaha, juga untuk melindungi setiap kepentingan
  Mitra Usaha dalam menjalankan usahanya dan pihak manapun yang beritikad baik,
  serta untuk menjunjung tinggi etika usaha yang baik dalam suatu kerja sama, maka
  kami menghimbau kepada seluruh Mitra Usaha dan pihak manapun, untuk tidak
  melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan Perusahaan, Mitra Usaha,
   pihak-pihak terkait yang beritikad baik dan jalannya usaha bersama di antara
  Perusahaan dan Mitra Usaha  yang selama ini telah berjalan.

2. Perusahaan dengan ini mengingatkan, bahwasanya:
  a. Setiap Mitra Usaha, baik yang masih terdaftar maupun yang telah mengundurkan diri,
     DILARANG melakukan pencemaran nama baik Perusahaan dan/atau sesama Mitra
     Usaha, dalam bentuk dan cara bagaimanapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada
       publisitas dalam bentuk apapun melalui Jejaring Media Sosial ataupun forum-forum 
      lainnya;
  b. Seluruh Mitra Usaha DILARANG menyebarkan fitnah, berita yang tidak benar dan/atau
    rahasia milik Perusahaan, pribadi Pengurus, pribadi karyawan, pribadi Mitra Usaha
    lainnya atau yang secara hukum dilarang atau dapat merugikan pihak manapun;
  c. Perusahaan juga mewajibkan kepada seluruh Mitra Usaha untuk menegakkan dan
    tunduk terhadap ketentuan Kode Etik Perusahaan, peraturan perundangan yang
    berlaku, menjunjung tinggi etika usaha yang baik, serta saling menghormati kepada
      sesama Mitra Usaha, Perusahaan dan seluruh pihak lainnya yang terkait.

3. Himbauan juga kami sampaikan kepada setiap Mitra Usaha yang hendak mengundurkan
  diri, dimana perlu kami ingatkan bahwa tindakan Mitra Usaha yang mengundurkan diri
  melalui atau dipublikasikan pada jejaring media sosial merupakan tindakan yang dapat
  berpotensi pada pelanggaran Kode Etik dan/atau peraturan perundang-undangan yang
  berlaku, oleh karenanya bagi seluruh Mitra Usaha yang hendak mengundurkan diri kami
  himbau untuk dapat melakukan tindakan sesuai Kode Etik guna terjaganya etika dalam
   berusaha.
  Dalam hal Mitra Usaha akan melakukan pengunduran diri kiranya dapat melakukan
  tindakan-tindakan sebagai berikut:
  a. Menghubungi Perusahaan melalui kontak resmi Perusahaan untuk meminta formulir
    pengunduran diri;
  b. Menandatangani formulir pengunduran diri yang disediakan Perusahaan;
  c. Mengirimkan kembali formulir pengunduran diri dalam butir b diatas ke alamat resmi
      Perusahaan; terhadap hak-hak Mitra Usaha yang mengundurkan diri tunduk pada
    ketentuan Kode Etik yang berlaku.

4. Pelanggaran terhadap Kode Etik dan/atau peraturan perundangan merupakan salah satu
  dasar untuk terjadinya pemutusan/pengakhiran keanggotaan Mitra Usaha berserta
  seluruh hak-hak Mitra Usaha dimaksud (bonus, insentif, reward, dsb.) dan juga potensi
  timbulnya pertanggung jawaban hukum bagi Mitra Usaha atas setiap kerugian akibat
  pelanggaran yang dilakukannya.
  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka:
a. Perusahaan akan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan Kode Etik guna melindungi
  Perusahaan dan Mitra Usaha yang beritikad baik, termasuk tetapi tidak terbatas upaya
  hukum dalam ranah pidana maupun perdata; dan
b. Berdasar bukti-bukti awal yang cukup, Perusahaan juga dapat melakukan tindakan
  penghentian/penonaktifan sementara keanggotaan Mitra Usaha yang diduga melakukan
   pelanggaran sampai dengan dilakukannya proses klarifikasi atau diselesaikannya
  pelanggaran dimaksud dengan baik berserta kerugian yang ditimbulkannya.

  Demikian Himbauan dan Peringatan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan
  penuh tanggung jawab oleh seluruh Mitra Usaha dan pihak manapun yang terkait.
 
Hormat Kami,
PT Infiny Niaga Abadi


