
1. KODE ETIK DAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN 

PT. Healthy Way Worldwide adalah nama Badan Usaha yang telah dilegalkan sesuai peraturan Indonesia. 
 

Kode etik dan peraturan ini terdiri dari bab-bab, pasal-pasal yang berisi tentang kode etik, peraturan dan 
ketentuan dasar yang harus disetujui dan ditaati pada saat calon Mitra Usaha menandatangani formulir 
keanggotaan PT. Healthy Way Worldwide. 

 
Sebagai Mitra Usaha PT. Healthy Way Worldwide, mempunyai tanggung jawab untuk mematuhi seluruh kode etik 
dan kebijakan peraturan yang sudah ditetapkan oleh PT. Healthy Way Worldwide. 

 
Tujuan kode etik dan peraturan ini adalah untuk meningkatkan promosi, mempertahankan keuntungan, hak-
hak Mitra Usaha dalam menjalankan usahanya serta mempertegas hubungan hak dan kewajiban antara 
perusahaan dengan Mitra Usaha, agar terjalin kerja sama yang baik. Isi dari kode etik dan kebijakan peraturan 
ini mengikat seluruh Mitra Usaha tanpa terkecuali. Mitra Usaha disarankan agar membaca dengan teliti dan 
memahami secara baik semua ketentuan yang dibuat, agar dapat mengerti kewajiban dan mengetahui hak-
haknya sebagai Mitra Usaha PT. Healthy Way Worldwide. 

 
Jika Mitra Usaha melanggar atau tidak melaksanakan kode etik dan kebijakan perusahaan, maka pihak 
perusahaan berhak memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

2. SYARAT DAN KETENTUAN 

Untuk menyamakan pengertian dan persepsi di dalam memahami kode etik dan kebijakan peraturan Mitra 
Usaha PT. Healthy Way Worldwide, maka perlu diberikan penjelasan tentang istilah dan pengertian yang 
dipergunakan sbb : 

 PT. Healthy Way Worldwide : Adalah perusahaan yang telah terdaftar secara resmi dan terikat pada 
peraturan serta perundang-undangan Negara Republik Indonesia. 

 
 Mitra Usaha : Adalah seseorang / badan usaha yang telah memenuhi syarat- syarat keanggotaan yang 

ditetapkan oleh perusahaan dan telah terdaftar resmi dalam sistem administrasi perusahaan. 
 

 Downline : Adalah Mitra Usaha yang disponsori oleh Mitra Usaha lain di dalam jaringannya. 
 

 Upline : Adalah jalur dengan urutan di atasnya seorang Mitra Usaha. 

 Sponsor : Adalah Mitra Usaha yang mensponsori Mitra Usaha lain secara langsung. 

 Crossline : Adalah Mitra Usaha lainnya yang tidak berada dalam jaringan yang sama. 
 

 Prospek : Adalah setiap individu / badan usaha yang belum bergabung menjadi Mitra Usaha atau 
konsumen . 

 
 Konsumen: Adalah pemakai produk dan pembeli akhir dari Produk PT Healthy Way Worldwide dengan 

tujuan dipakai sendiri. 
 

 ID anggota : Adalah nomor keanggotaan Mitra Usaha yang dberikan oleh PT. Healthy Way Worldwide 
kepada setiap Mitra Usaha yang terdaftar dan memenuhi seluruh persyaratan resmi sebagai Mitra 
Usaha PT. Healthy Way Worldwide. 

 
 Produk PT. Healthy Way Worldwide: Adalah produk-produk yang dipasarkan oleh perusahaan . 

 
 Starter Kit: Merupakan alat bantu yang diberikan perusahaan terdiri dari Profil Perusahaan, Kode Etik 

usaha, pengetahuan produk, marketing plan, daftar Harga dan support system. 
 



 Marketing Plan: Adalah sistem rencana pemasaran yang ditetapkan oleh perusahaan yang 
merupakan aturan cara menjalankan usaha perusahaan. 

 
 Kode etik dan kebijakan peraturan PT. Healthy Way Worldwide berlaku di wilayah hukum 

Indonesia. 
 
 

3. KEANGGOTAAN MITRA USAHA 

Syarat menjadi Mitra Usaha PT. Healthy Way Worldwide, seseorang harus mengajukan permohonan menjadi 
anggota dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan perusahaan yaitu : 

1. Mengajukan dan mengisi formulir pendaftaran secara lengkap dan benar serta menandatanganinya dan 
membayar uang keanggotaan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). 

 
2. Setelah mengajukan dan mengisi formulir pendaftaran serta membayar uang keanggotaan, calon Mitra 

Usaha akan mendapatkan 1 (satu) Stater Kit Pack berupa tas yang berisi : Profil Perusahaan, Marketing 
Plan, Kode Etik, brosur, daftar harga dan support system. 

 
3. Calon Mitra Usaha adalah WNI dan telah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah yang dibuktikan 

dengan fotokopi kartu tanda pengenal (KTP) yang masih berlaku. 
 

4. Satu identitas Mitra Usaha hanya diperbolehkan memiliki 1 keanggotaan, suami- istri dan anak yang 
memiliki identitas diperbolehkan memiliki keanggotaannya masing-masing. 

5. Masa berlaku keanggotaan: Masa keanggotaan berlaku selama 1 tahun dan masih aktif melakukan 
pembelanjaan dalam kurun waktu 1 tahun tersebut. 

 
6. Pasangan suami istri yang sah diizinkan menjadi Mitra Usaha dengan syarat bahwa salah satu dari mereka 

harus dan wajib disponsori oleh salah satu orang dari antara mereka. Dalam hal, ini jika terjadi 
pelanggaran, maka keduanya akan dikenakan sanksi secara bersama atau penghentian keanggotaan 
secara bersama juga. 

 

4. HUBUNGAN ANTARA PERUSAHAAN DENGAN MITRA USAHA 

Mitra Usaha tidak termasuk karyawan atau staf manajemen perusahaan, Mitra Usaha tidak diperbolehkan 
menyebut dirinya sebagai pihak perwakilan perusahaan dan tidak berhak mewakili kepentingan perusahaan 
dalam hal penandatanganan kontrak atau perjanjian dalam bentuk apapun dengan pihak lain. 

 

5. HAK DAN KEWAJIBAN MITRA USAHA 

5.1 Hak Mitra Usaha 

1. Mitra Usaha memperoleh kesempatan untuk mengembangkan jaringan usaha yang seluas-luasnya di 
seluruh wilayah baik Indonesia maupun mancanegara baik dalam bentuk pensponsoran Mitra Usaha baru 
maupun pemasaran yang ditetapkan oleh perusahaan. 

 
2. Mitra Usaha berhak atas fasilitas pelayanan kesempatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan 

perusahaan dan program perusahaan seperti seminar, pelatihan dan berhak mendapatkan 
informasi yang berkaitan dengan keanggotaannya sebagai Mitra Usaha perusahaan. 

 
3. Mitra Usaha berhak membeli dengan daftar harga khusus untuk Mitra Usaha, diluar Mitra Usaha membeli 

dengan harga yang lebih tinggi 20% dari daftar harga yang berlaku. 
 

 
 



 
5.2 Kewajiban Mitra Usaha 

1. Mitra Usaha berkewajiban memahami dan mematuhi kode etik dan peraturan perusahaan, sistem 
marketing plan, buku panduan usaha dan informasi lain yang diberikan oleh perusahaan. 

 
2. Mitra Usaha berkewajiban mengembangkan hubungan kemitraan kerja yang baik, jujur, 

bertanggungjawab dan harmonis dengan perusahaan, upline, downline maupun crosslinenya 
 

3. Mitra Usaha berkewajiban membina, mendidik dan membimbing dengan baik dan benar seluruh 
downlinenya agar bisa mandiri.Mitra Usaha wajib menjaga nama baik perusahaan. 

 
4. Mitra Usaha wajib memberikan keterangan kepada konsumen dan atau calon Mitra Usaha dengan 

informasi yang sejelas-jelasnya dan benar tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang usaha 
perusahaan, sistem marketing plan dan manfaat produk. 

 
5. Mitra Usaha harus menjelaskan program perusahaan PT. Healthy Way Worldwide adalah didasarkan 

penjualan produk-produk perusahaan, bahwa keuntungan hanya bisa didapatkan melalui usaha yang 
tekun, mau kerja keras dan memiliki komitmen yang tinggi. 

 
6. Mitra Usaha dalam memberikan presentasi produk harus mengikuti panduan dan literatur serta tata cara 

yang tertulis dari perusahaan. 
 

5.3 Larangan bagi Mitra Usaha 

1. Mitra Usaha dilarang memanipulasi informasi perusahaan serta tidak memberikan jaminan dalam 
bentuk apapun kepada konsumen dan atau calon Mitra Usaha di luar dari yang telah ditetapkan oleh 
perusahaan. 

 
2. Mitra Usaha tidak diperbolehkan mempengaruhi dengan cara apapun merebut atau merekrut calon 

Mitra Usaha yang sudah dipresentasikan oleh Mitra Usaha lainnya kecuali dalam 1 minggu calon Mitra 
Usaha yang bersangkutan tetap belum bergabung, maka keputusan akhir berada pada calon Mitra Usaha 
untuk memilih sponsornya. 

 
3. Mitra Usaha dilarang mendaftarkan kembali / memindahkan Mitra Usaha yang sudah pernah terdaftar di 

dalam sistem jaringan perusahaan dan masih aktif keanggotaannya ke dalam jaringan Anda dan dilarang 
menghasut Mitra Usaha lain untuk bergabung kembali dalam jaringan Anda. 

 
4. Mitra Usaha tidak diperbolehkan menjual produk-produk PT. Healthy Way Worldwide di luar sistem 

penjualan langsung seperti di : marketplace, supermarket, toko, apotik, kios maupun secara online. 
 

5. Mitra Usaha dilarang menjual harga produk PT. Healthy Way Worldwide di bawah harga yang sudah 
ditentukan oleh perusahaan. 

 
6. Mitra Usaha dilarang mengubah, mengganti label produk, mengemas kembali, membungkus ulang, 

membongkar segel produk, menjual produk dalam keadaan rusak atau mengubah produk perusahaan 
atau menjual produk apapun selain yang diizinkan oleh PT. Healthy Way Worldwide. 

 
7. Mitra Usaha dilarang promosi dengan brosur sendiri, flyer pribadi tanpa mendapatkan 

persetujuan terlebih dahulu dari perusahaan. 
8. Mitra Usaha dilarang menjual kembali produknya kepada mitra usahanya sendiri, kepada crossline dan 

grup lain mereka tanpa melaporkan penjualannya kepada perusahaan. 
 

 
 



9. Produk yang dibeli / diperoleh selama ada promo atau ada promo penawaran pembelian khusus dari 
perusahaan, maka Mitra Usaha dilarang menjual produk tersebut di bawah harga eceran yang sudah 
ditentukan perusahaan. 

 
10. Mitra Usaha dilarang membeli / menjual kepada staff perusahaan atau Mitra Usaha sebaliknya. 

 
11. Mitra Usaha tidak boleh mengiklankan produk perusahaan atau Rencana Pemasarannya tanpa 

persetujuan tertulis sebelumnya dari perusahaan kecuali dengan menggunakan bahasa yang sama persis 
dengan yang digunakan dalam materi cetak resmi perusahaan. 

 
 

6. HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN 

6.1 Hak Perusahaan 

1. Perusahaan berhak mengubah peraturan kode etik dan harga produk jika diperlukan dengan 
persetujuan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 

 
2. Perusahaan berhak memberikan sanksi kepada Mitra Usaha yang melanggar peraturan dan Kode Etik 

Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran peraturan ini bisa mengakibatkan 
sanksi pemberhentian keanggotaan Mitra Usaha. 

 

6.2 Kewajiban Perusahaan 

1. Perusahaan berkewajiban membayarkan bonus Mitra Usaha sesuai dengan marketing plan yang 
berlaku dan sesuai waktu yang ditentukan. 

 
2. Perusahaan berkewajiban memberikan informasi tentang perusahaan, produk dan lainnya yang 

diperlukan untuk keperluan Mitra Usaha dalam melakukan kegiatannya. 
 

3. Perusahaan akan menyediakan semua pendukung dalam menjalankan penjualan produk dan bisnis 
jaringannya berupa : profile company, brosur produk, literatur tertulis, slide presentasi resmi, video 
pendukung, demo produk. 

 
4. Perusahaan akan berusaha menjalin hubungan yang harmonis dengan Mitra Usaha, agar Mitra Usaha 

merasa nyaman dan perusahaan akan mendukung sepenuhnya, agar Mitra Usaha memiliki komitmen 
yang tinggi untuk menjadi usahawan yang sukses di PT. Healthy Way Worldwide. 

 
5. Jika ada terjadi kelalaian hak oleh perusahaan, maka perusahaan akan mengeluarkan surat 

resmi perusahaan. 
6. Kegagalan penegakan salah satu peraturan di sini tidak akan menyebabkan hilangnya seluruh 

peraturan yang berlaku dan tidak berarti perusahaan melepaskan haknya. 
 
 

6.3 Memberikan Pelatihan 

Perusahaan akan memberikan pelatihan kepada Mitra Usaha, agar mengetahui dengan jelas mengenai produk 
yang dipasarkan dan cara menjalankan usaha dengan baik, benar, jujur dan bertanggung jawab. 

 Perusahaan menyediakan Customer Service untuk penjelasan produk setiap saat di kantor pada jam kerja 
 

 Perusahaan menyelenggarakan pelatihan pengetahuan produk seminggu sekali 

 Setiap Mitra Usaha diwajibkan mampu menjelaskan manfaat produk sesuai dengan arahan 
perusahaan dan tidak melakukan overclaim 

 



 Memberikan penjelasan marketing plan seminggu sekali 

 Memberikan orientasi Mitra Usaha baru sebulan sekali 

 
6.4 Memberikan Pembinaan 

Perusahaan akan melakukan pembinaan dalam membangun karakter Mitra Usaha yang tangguh, berperilaku 
baik, jujur, bertanggung jawab dan memiliki komitment yang tinggi untuk membangun usaha bersama dengan 
cara menyelenggarakan : 

 Seminar Pembentukan Karakter 3 bulan sekali 

 Acara Pemberian Penghargaan 4 bulan sekali 

 Leadership Seminar 6 bulan sekali 

 
7. PENSPONSORAN MITRA USAHA 

1. Pensponsoran Mitra Usaha diakui secara sah, apabila formulir pendaftaran anggota telah diisi secara 
lengkap dan benar, syarat-syarat dipenuhi dan formulir ditandatangani oleh calon Mitra Usaha yang 
bersangkutan (tidak diwakilkan) dan mendapat persetujuan dari perusahaan. 

 
2. Mitra Usaha yang menjadi pengundang atau upline berkewajiban menjelaskan dengan sejelas-jelasnya 

dan sebenar-benarnya kepada Mitra Usaha baru yang menjadi downline, sistem rencana pemasaran 
perusahaan dan pengetahuan produk-produk perusahaan. 

 
3. Mitra Usaha tidak diperbolehkan untuk pindah ke sponsor atau jaringan lain atau mengambil Mitra Usaha 

yang terdaftar baik didalam grupnya maupun grup lain 
kecuali Mitra Usaha tersebut harus mengundurkan diri dulu dan setelah 6 bulan (masa 
tenggang)kemudian bisa mendaftar ulang sebagai Mitra Usaha baru dan telah disetujui oleh perusahaan 
dan apabila Mitra Usaha tersebut diketahui mendaftar menjadi Mitra Usaha atas nama orang lain di group 
lain, tetapi yang bersangkutan sendiri yang aktif, maka seluruh jaringannya akan dikembalikan ke upline 
sebelumnya (termasuk jika terjadi hal serupa dalam masa tenggang 6 bulan tersebut diatas). 

 
4. Jika suami yang memiliki istri lebih dari satu orang istri, maka jika semua istrinya mau menjadi mitra usaha 

perusahaan, maka semua istrinya harus disponsori langsung oleh suaminya. 
 

5. Jika Mitra Utama melanggar Aturan Pensponsoran diatas, maka perusahaan berhak menghentikan 
keanggotaannya dan berhak menahan semua bonus yang ada. 

 
6. Jika 2 Mitra Usaha menikah satu sama lain ( setelah terdaftar sebagai Mitra Usaha ), keduanya boleh 

mempertahankan keanggotaannya masing-masing atau boleh mengajukan untuk mengakhiri salah satu 
keanggotaan mereka. 

 
 

8. MASA KADALUARSA KEANGGOTAAN 

 Keanggotaan berlaku 12 bulan, jika dalam kurun waktu 12 bulan, tidak ada pembelian produk, maka 
keanggotaan akan kadaluarsa. 

 
 Jika dalam kurun waktu 12 bulan terjadi pembelian minimal 1 produk ( min.1SV ), maka keanggotaan 

otomatis berlaku 12 bulan sejak terhitung waktu terakhir pembelian tersebut. 
 

 



 Keanggotaan Mitra Usaha yang sudah kadaluarsa bisa mengajukan Kembali permohonan untuk 
menjadi Mitra Usaha setelah 30 hari ( masa kadaluarsa ). Statusnya akan menjadi Mitra Usaha baru 
dari awal. 

 

9. PENGUNDURAN DIRI KEANGGOTAAN 

1. Mitra Usaha berhak mengundurkan diri dengan membuat surat pengunduran diri dengan materai cukup 
dan ditandatangani oleh sponsor/upline serta ditujukan kepada perusahaan untuk dapat mendapatkan 
pengesahan. 

 
2. Mitra Usaha yang telah menyatakan mengundurkan diri dan telah dinyatakan sah pengunduran dirinya 

oleh perusahaan, maka secara otomatis seluruh downlinenya akan tetap berada pada struktur jaringan 
awal (sponsor atau upline awal). 

 
3. Mitra Usaha yang telah sah mengundurkan diri dari Healthy Way dapat mengajukan kembali 

keanggotaannya dengan menempuh prosedur Mitra Usaha baru setelah 6 (enam) bulan dari sejak tanggal 
mengundurkan diri. 

4. Mitra Usaha yang telah mengundurkan diri dan masih dalam masa tenggang waktu 6 bulan tersebut 
dilarang membuka jaringan dengan menggunakan atas nama siapapun untuk melakukan aktivitas 
pensponsoran atau bisnis PT. Healthy Way Worldwide. 

 
5. Setelah mengundurkan diri , setiap orang yang mengajukan kembali menjadi Mitra Usaha baru tidak 

berhak lagi mengklaim kembali posisi atau jabatan yang pernah mereka duduki atau nikmati. 
 

6. Jika terjadi hal yang merugikan perusahaan dari sisi keuangan akibat yang ditimbulkan oleh Mitra 
Usaha yang mengundurkan diri, perusahaan berhak mengadakan klaim kerugian tersebut kepada 
Mitra Usaha. 

 
 

10. COOLING OF PERIOD UNTUK MITRA USAHA BARU 

Cooling of Period : memberikan tenggang waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja kepada calon Mitra Usaha 
untuk memutuskan menjadi Mitra Usaha atau membatalkan pendaftaran dengan mengembalikan alat bantu 
penjualan (starter kit) yang telah diperoleh dalam keadaan utuh seperti semula( layak untuk dijual 
kembali ) dan perusahaan akan mengembalikan biaya pendaftaran yang telah dikeluarkan oleh calon Mitra 
Usaha. 

 

11. SANKSI DAN PENCABUTAN KEANGGOTAAN 

Apabila seorang Mitra Usaha melanggar kode etik yang telah ditetapkan perusahaan, maka perusahaan berhak 
memberikan sanksi berupa: 

1. Teguran lisan. 
 

2. Teguran tertulis (peringatan ke I dan II). 
 

3. Pembekuan atau penghentian pembayaran bonus. 
 

4. Pencabutan keanggotaan. 
 
 
 
 
 

 



Dalam hal pencabutan keanggotaan Mitra Usaha dapat dilakukan oleh perusahaan apabila seorang Mitra 
Usaha melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a) Tidak mengindahkan peringatan ke I dan II yang diberikan oleh perusahaan. 
 

b) Terbukti melakukan pemalsuan identitas diri dan memberikan informasi yang tidak sebenarnya pada 
saat pengisian formulir pendaftaran keanggotaan penjualan langsung. 

 
c) Terbukti melakukan pelanggaran secara serius terhadap ketetapan-ketetapan yang tercantum pada 

kode etik / peraturan PT. Healthy Way Worldwide. 
 

d) Mencemarkan nama baik perusahaan, direksi dan staff serta Mitra Usaha lainnya beserta produk-produk 
PT. Healthy Way Worldwide. 

e) Perbuatan dalam bentuk lain yang dapat merugikan nama perusahaan dan nama produk perusahaan 
dalam arti luas. 

 
f) Telah divonis oleh pengadilan melakukan perbuatan melawan hukum. 

 
 

12. PERCERAIAN 

a) Jika terjadi perceraian pasangan Mitra Usaha, perceraiaan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga 
tidak berdampak negatif terhadap kepentingan Mitra Usaha lain dalam jalur sponsor yang sama. 

 
b) Selama periode di mana proses perceraian tertunda, tidak ada pihak yang diizinkan untuk beroperasi 

atau berpartisipasi dalam bisnis penjualan langsung dan lainnya. Kalau tidak, itu akan dianggap sebagai 
pelanggaran. 

 
c) Kedua pihak berkewajiban untuk menyerahkan perjanjian perceraian kepada perusahaan. 

 
d) Jika ada kekurangan dari metode ini harus ditangani sesuai dengan hukum dan peraturan negara 

Indonesia. 
 
 

13. PEWARISAN KEANGGOTAAN MITRA USAHA 

a) Bila Mitra Usaha meninggal dunia, maka keanggotaannya dapat diwariskan. 
 

b) Kematian Mitra Usaha harus diberitakan secara tertulis kepada perusahaan langsung ke kantor pusat 
maupun kantor cabang di daerah dalam waktu paling lama 30 hari sejak kematian. Bila dalam waktu 
tersebut tidak dilakukan pemberitahuan, maka perusahaan berhak menentukan putusan apapun 
terhadap keanggotaan yang bersangkutan. 

 
c) Jika Penerima warisan ternyata berusia dibawah 17 tahun, maka akan ditunjuk seseorang sebagai 

walinya berdasarkan usulan keluarga terdekat sampai penerima warisan tersebut berumur 17 tahun. 
 

d) Ahli waris yang akan menggantikan posisi anggota yang meninggal, maka dirinya harus memenuhi 
persyaratan yang telah ditetapkan perusahaan antara lain : 

 
 Ahli Waris tidak terdaftar sebagai Mitra Usaha di PT. Healthy Way Worldwide. 

 
 Mengisi Formulir yang disediakan perusahaan. 

 Melampirkan Akta Kematian dan Kartu Keluarga. 

 Melampirkan Surat Keterangan dari ahli waris dari kelurahan setempat. 



 Melampirkan pernyataan dari ahli waris yang lain bila ada, yang isi nya berupa persetujuan 
pewarisan keanggotaan tersebut. 

 
 

14. HIBAH KEANGGOTAAN : 

 Mitra Usaha diperbolehkan menghibahkan keanggotaan Mitra Usaha kepada orang lain yang belum 
menjadi Mitra Usaha di perusahaan Healthy Way Worldwide. 

 
 Di PT. Healthy Way Worldwide tidak diperbolehkan Mitra Usaha memiliki lebih dari 1 keanggotaan. 

 
 Mitra Usaha harus membuat surat hibah yang ditandatangani oleh Mitra Usaha dan calon Mitra Usaha 

yang akan menerima hibah. 
 

 Mitra Usaha wajib mengajukan surat hibah kepada perusahaan untuk mendapatkan 
persetujuan. 

 
 Setelah surat Hibah disetujui oleh perusahaan, Mitra Usaha tersebut tidak boleh menuntut hak atas 

bonusnya lagi. 
 

 Mitra Usaha yang telah sah menghibahkan keanggotaannya dapat mengajukan kembali menjadi Mitra 
Usaha baru dengan menempuh prosedur sebagai Mitra Usaha baru setelah 6 (enam) bulan dari sejak 
tanggal penghibahan. 

 
 Mitra Usaha yang telah menghibahkan keanggotaanya dan masih dalam masa tenggang waktu 6 bulan 

tersebut, dilarang membuka jaringan dengan menggunakan atas nama siapapun untuk melakukan aktifitas 
pensponsoran atau bisnis PT. Healthy Way Worldwide. 

 
 

15. KETENTUAN PRODUK DAN KETENTUAN HARGA PRODUK 

1. Mitra Usaha dilarang menjual harga produk dibawah harga yang ditentukan oleh perusahaan. 
 

2. Apabila ada bukti yang cukup bahwa Mitra Usaha menjual produk dibawah harga yang telah ditentukan 
oleh perusahaan (Cutting Price), maka Mitra Usaha akan dikenakan sanksi sesuai aturan perusahaan. 

 
3. Perusahaan berhak merubah harga produk sewaktu-waktu disesuaikan dengan waktu dan kondisi yang 

berkembang. 
 

16. JAMINAN MUTU PRODUK 

PT. Healthy Way Worldwide memberikan Jaminan Mutu dengan memberikan tenggang waktu selama 7 (tujuh) 
hari kerja kepada Mitra Usaha dan konsumen untuk 
mengembalikan barang / produk, apabila ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan yang disampaikan/ 
dijanjikan. 

 
 

17. PENUKARAN PRODUK 

1. Apabila terjadi penukaran barang yang berbeda diperbolehkan dengan syarat ditukar produk yang 
harganya sama dengan yang dibeli dan jika ditukar produk dengan harga yang lebih mahal, maka Mitra 
Usaha akan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan kelebihan harganya. 

 
2. Mitra Usaha harus mengisi formulir penukaran produk dan mengisi keterangan alasan penukaran dan 

melampirkan kwitansi pembelian sebelumnya untuk dapat diproses dan perusahaan berhak menolak 



penukaran produk apabila di anggap tidak memuaskan (seperti kemasan rusak, segel terbuka dll atau data 
yang diserahkan tidak lengkap). 

 

18. PERSELISIHAN ANTARA PT. HEALTHY WAY WORLDWIDE DENGAN MITRA USAHA 

Bilamana terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara Mitra Usaha dengan perusahaan, maka 
diupayakan dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan untuk mencapai mufakat. 

 

1. Bilamana upaya penyelesaian tersebut tidak membuahkan hasil, maka perusahaan dan Mitra Usaha 
sepakat untuk menempuh jalur hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Pengadilan Negeri di Provinsi DKI 
Jakarta. 
 

19. KETENTUAN PEMASARAN 

1. Mitra Usaha adalah penyalur produk yang dipasarkan oleh perusahaan PT. Healthy Way Worldwide 
dilakukan menurut sistem pemasaran dan harga yang telah ditentukan oleh perusahaan. 

 
2. Mitra Usaha tidak diperbolehkan menggunakan dan atau mengijinkan pihak lain untuk menggunakan 

nama perusahaan PT. Healthy Way Worldwide , nama dagang, merk dagang, logo, simbol milik 
perusahaan tanpa persetujuan dari perusahaan. 

 
 

20. PROSEDUR ADMINISTRASI 

Ketentuan Perhitungan dan Pembayaran Bonus. 

1. Formula perhitungan bonus didasarkan kepada marketing plan perusahaan dan akan dibayarkan sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

 
2. Mitra Usaha dengan alasan dan cara apapun tidak dapat menuntut perusahaan untuk memberikan hak 

bonusnya, apabila Mitra Usaha belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bonus. 
 

3. Bila ada biaya transfer dan biaya lainnya yang berhubungan dengan transfer bonus, maka ditanggung 
oleh Mitra Usaha yang bersangkutan. 

 
4. Pembayaran bonus Mitra Usaha akan dilakukan secara bulanan, dibayarkan pada tanggal 15 di setiap 

bulannya. 
 

21. PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN 

Biaya pajak penghasilan akan dipotong dari bonus Mitra Usaha yang dihitung sesuai dengan undang-undang 
perpajakan yang berlaku saat ini. 

 

22. PENUTUP 

1. Kode Etik ini berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia. 
 

2. Bila perusahaan melakukan perubahan/ perbaikan/ pembaharuan Kode Etik, maka yang dinyatakan sah 
dan berlaku adalah Kode Etik yang paling terakhir yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh perusahaan dan 
berlaku sejak ditetapkannya perubahan tersebut. 

 
3. Perubahan Kode Etik, marketing plan, penambahan, pengurangan produk, perubahan harga dan 

lain-lain harus melalui persetujuan Kementerian Perdagangan dan disosialisasikan pada Mitra Usaha 
30 hari sebelum diberlakukan. 


