SURAT EDARAN
Nomor: 15/BRG/SE-HCV/III/2020
Tentang
Himbauan Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Wabah Covid-19 (Virus Corona)
Jakarta, 15 Maret 2020
Kepada Yth. Seluruh Mitra Usaha Bebas
Di tempat.
Sehubungan dengan perkembangan keadaan di Indonesia terkait penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) yang semakin meluas, dengan mengacu kepada himbauan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta
melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi kepada seluruh perusahaan atau instansi di Ibu Kota dan surat
himbauan Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia (AP2LI) terkait dengan Covid-19 dengan tertuang
dalam surat Nomor: 18/AP2LI/III/2020.
Pimpinan perusahaan PT. Bitrexgo Solusi Prima menetapkan langkah-langkah lebih lanjut untuk mencegah
penyebaran infeksi Covid-19 di lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan PT. Bitrexgo Solusi Prima dan
mengantisipasi berbagai keadaan yang mungkin terjadi. Langkah-langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen
PT. Bitrexgo Solusi Prima dalam upaya pencegahan penyebaran wabah Covid-19 maka dengan ini kami
menghimbau segenap Mitra Usaha Bebas terlebih khusus bagi yang berada di daerah endemis atau daerah yang
telah dinyatakan terpapar Covid-19 untuk:
1. Meningkatkan kewaspadaan diri dengan berperilaku hidup bersih dan sehat di berbagai tempat
2. Secara konsisten menerapkan berbagai tindakan pencegahan penularan penyakit. khususnya infeksi
Covid-19 dan menerapkan Protokol Kewaspadaan Pencegahan Corona Virus.
3. Menunda sementara atau melakukan penjadwalan ulang penyelenggaraan Business Presentation dan
Grand Home Meeting serta berbagai kegiatan semacamnya khususnya di daerah epidemis Covid-19,
yang diadakan oleh perusahaan dan/atau oleh Mitra Usaha Bebas yang memobilisasi dan melibatkan
massa dalam jumlah besar dalam kurun waktu hingga akhir Bulan Maret 2020.
4. Kegiatan yang terkait dengan Business Presentation, Grand Home Meeting dan pertemuan lain
semacamnya dapat dilakukan melalui media daring (online) dan disesuaikan dengan perkembangan
keadaan di area masing-masing Mitra Usaha Bebas karena melalui metode online, akselerasi bisnis sangat
bisa terjadi dan dieksplorasi.
5. Menganjurkan segenap Mitra Usaha Bebas untuk menghindari tempat umum/ruang publik/pusat
keramaian apabila tidak ada kepentingan yang mendesak.
Dengan surat ini pula, PT. Bitrexgo Solusi Prima menyatakan menerapkan kebijakan sebagai berikut:
1. Menunda sementara atau melakukan penjadwalan ulang penyelenggaraan acara skala nasional, Bitrexgo
Camp - April 2020, sampai pemberitahuan lebih lanjut dengan mengikuti kebijakan dari pemerintah dan
disesuaikan dengan perkembangan keadaan selanjutnya.
2. Hal – hal yang berhubungan dengan Mitra Usaha Bebas terkait penundaan sementara atau penjadwalan
ulang penyelenggaraan acara tersebut dalam point 1 akan diinformasikan kembali dalam waktu dekat
oleh PT. Bitrexgo Solusi Prima.
3. Seluruh pelayanan PT. Bitrexgo Solusi Prima tetap beroperasi seperti biasa dalam melayani hal-hal yang
terkait dengan kepentingan Mitra Usaha Bebas, dengan tetap memperhatikan upaya-upaya pencegahan
penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19).

4. Dalam hal penyelenggaraan pertemuan Business Presentation, Grand Home Meeting dan pertemuan
offline yang telah sebelumnya direncanakan oleh Mitra Usaha Bebas dan telah dijadwalkan, maka sebagai
bentuk komitmen dari PT. Bitrexgo Solusi Prima akan melakukan kordinasi untuk menggantikan dengan
metode pertemuan online menggunakan sarana aplikasi Zoom Meeting. Untuk jadwal hari dan jam akan
diinfokan kemudian.
5. Kegiatan lain sehubungan dengan ruang lingkup Bitrexgo yang dianggap perlu untuk dilakukan
berdasarkan pertimbangan oleh Mitra Usaha Bebas maka penyelenggaraan harus disertai dengan
tindakan kewaspadaan dan pencegahan penularan infeksi Covid-19 yang sebaik mungkin.
6. Segala kegiatan yang dilakukan oleh Mitra Usaha Bebas sehubungan dengan ruang lingkup usaha dan
pekerjaan Bitrexgo, yang berada diluar dari daerah endemis atau daerah yang belum terpapar Covid-19
maka kegiatan tetap berlangsung sesuai jadwal yang telah ditentukan namun dengan tetap
memperhatikan dan menyesuaikan perkembangan keadaan di daerah tersebut.
Demikianlah surat himbauan ini kami buat dan apabila Bapak/Ibu memerlukan informasi dan penjelasan lebih
lanjut dapat menghubungi layanan Customer Service kami yang senantiasa siap melayani Bapak/Ibu.
Atas perhatian serta kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih. Semoga Tuhan YME melimpahkan
rahmatNya kepada kita semua.
Hormat Kami,

Dicky Suryajaya
Chief Executive Office

