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Pernyataan IR pada 10 Maret 2020 

Pertanyaan Umum (Frequently Asked Question - FAQ) 

Diperbarui 27 Feb 2020 

 

1. Apa itu Formulir Pernyataan IR?  

Ini adalah formulir pengakuan wajib dari Perwakilan Independen (Independent Representative - 

IR) tentang nilai-nilai kebijakan Tidak Ada Toleransi QNET. 

 

2. Mengapa hal itu diterapkan? 

Formulir pengakuan itu diterapkan untuk mengonfirmasi kesadaran di antara IR baru dan yang 

sudah ada tentang alasan mereka mendaftarkan diri, serta pedoman perilaku saat mereka 

berafiliasi dengan QNET. 

Ini adalah bagian dari serangkaian inisiatif untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan paling 

mendesak yang dihadapi oleh perusahaan dan IR. Sasaran keseluruhan inisiatif itu adalah untuk 

menjaga reputasi perusahaan dan memperkuat pertumbuhan bisnis. 

3. Kapan hal itu akan diterapkan? 

Ini akan diluncurkan pada 10 Maret 2020 sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan Perusahaan 

untuk menjalankan bisnis yang etis dan berkelanjutan.  

 

 

4. Bagaimana hal itu akan diterapkan? Pasar mana dan platform mana? 

Ini akan diimplementasikan dalam dua cara:  

 

(1) Untuk IR baru yang akan mendaftar pada atau setelah 10 Maret 2020, Formulir Pernyataan IR 

akan muncul sebelum halaman pembayaran selama proses pendaftaran;  

 

 

 

(2) Untuk IR yang sudah ada yang mendaftar sebelum 10 Maret 2020, Formulir Pernyataan IR 

akan muncul sebelum halaman pembayaran produk mereka.  

 

 

Semua IR harus meninjau dan memahami isi pernyataan dan mengonfirmasi secara elektronik 

sebelum mereka melanjutkan pendaftaran dan/atau pembelian produk. IR akan menerima salinan 

Formulir Pernyataan IR melalui email setidaknya satu (1) minggu setelah mereka mengonfirmasi 

Formulir Pernyataan IR. 

 

IR yang tidak akan mengonfirmasi pernyataan dalam Formulir Pernyataan IR tidak akan dapat 

mendaftarkan diri atau membeli produk dari e-Store QNET.  

 

Ini adalah persyaratan satu kali yang akan diterapkan ke semua pasar tempat QNET beroperasi. 

Ini akan berlaku penuh di semua saluran dan aplikasi QNET (web dan Aplikasi Seluler QNET).  

 

 

5. Mengapa sekarang? QNET tidak melakukan apa pun sebelumnya.  

QNET memiliki serangkaian Kebijakan dan Prosedur serta Kode Etik yang terperinci yang harus 

disetujui oleh semua IR ketika mereka mendaftarkan diri sebagai Perwakilan Independen QNET. 
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Persyaratan ini telah berlaku sejak QNET memulai bisnis pada tahun 1998. Meskipun persyaratan 

ini ada, jumlah dan sifat pengaduan yang diterima divisi kepatuhan kami selama bertahun-tahun 

telah menyebabkan kerugian terhadap nama dan reputasi perusahaan. Ini membuat kami 

memutuskan untuk memperkuat proses tentang bagaimana kami mengirimkan pesan serius 

kepada semua orang bahwa QNET memiliki kebijakan tidak ada toleransi terhadap praktik bisnis 

yang tidak profesional dan tidak etis.   

 

6. Bagaimana pengaruhnya terhadap saya? 

Terlepas dari hal-hal yang ditentukan dalam butir 4 dokumen ini, inisiatif ini mengingatkan semua 

IR QNET untuk selalu mematuhi Kebijakan dan Prosedur serta Pedoman Perilaku Perusahaan. Yang 

terpenting, ini adalah pesan kami bahwa kami serius dalam membangun bisnis profesional jangka 

panjang.  

 

7. Siapa yang dapat kami hubungi jika kami memiliki pertanyaan lebih lanjut tentang 

Formulir Pernyataan IR ini? 

Silakan kirim email ke global.support@qnet.net untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut.  

 

- SELESAI  - 
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