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PENDAHULUAN 
 

 

 
Pesan dari 
Anggrsih.S.Irliani 

 
 

Sebagai satu Perusahaan di bidang jasa makanan dan sektor layanan dukungan 

yang terkemuka di Indonesia, Perusahaan telah menetapkan standar tertinggi 

untuk kualitas layanan yang diberikan dan cara Perusahaan menjalankan 

bisnisnya. Dengan PT Prasmanindo Boga Utama (PTPBU), tindakan Anda dapat 

mempengaruhi bagaimana pandangan pihak lain terhadap Perusahaan. 

Kesuksesan dan masa depan Perusahaan  bergantung  pada  setiap  karyawan  

yang  berperilaku  secara  profesional,  bertanggung  jawab  dan  selaras dengan 

standar yang dijelaskan dalam Kode Etik Bisnis. 

 
Kode Etik Bisnis menjelaskan komitmen Perusahaan mengenai cara Perusahaan melakukan bisnis secara adil: 

memberlakukan setiap orang – pelanggan, kolega, investor, pemasok dan sub-kontraktor, serta masyarakat luas – dengan 

kejujuran, integritas dan rasa hormat. 

 
Setiap karyawan PT PBU bertanggung jawab menegakkan standar serta menjalankan bisnis secara profesional, aman, 

beretika, dan bertanggung jawab. Tidak ada pengecualian dan kompromi dalam hal ini. Kode Etik Bisnis menyatukan 

kebijakan Perusahaan yang harus dipatuhi dan isu etika yang harus ditaati oleh semua karyawan di seluruh Grup. Anda 

harus memastikan bahwa Anda memahami Kode Etik Bisnis ini dan kebijakan yang dirujuk di dalamnya dengan baik. 

 
Kode  Etik Bisnis  ini  berdasarkan  pada  keyakinan  dan  nilai  Perusahaan  serta  menunjukkan  komitmen  Perusahaan 

untuk menghidupkan nilai-nilai itu dalam cara Perusahaan melaksanakan bisnis. Kode Etik Bisnis juga merujuk pada 

program  Speak  Up  PTPBU  yang  memungkinkan  karyawan  dalam  bisnis  ini  untuk  berbicara  kepada  orang  lain 

secara independen dan rahasia jika mereka tidak yakin dengan apa yang harus dilakukan dalam keadaan tertentu atau 

peduli dengan adanya pelanggaran Kode Etik Bisnis. Kita semua bertanggung jawab untuk “berbicara terus terang”. 

 
Kode Etik Bisnis ini didukung penuh oleh Direksi PT Prasmanindo Boga Utama dan tim kepemimpinan senior. 

 
 
      Tertanda 
 

Anggarsih S Irliani 

Direktur 
 

Juli  2020 
 

 
T:  Mengapa   kita   memerlukan   Kode   Etik 

Bisnis? 

 
J:  Kode Etik Bisnis adalah perwujudan komitmen 

kita untuk memeroleh dan memertahankan 

level standar etika tertinggi di mana pun kita 

beroperasi. Kode Etik Bisnis menjelaskan apa 

yang diharapkan PTPBU dari para karyawan, 

mitra bisnis dan pemasoknya serta memberi 

pedoman tentang bagaimana karyawan harus 

menghidupkan nilai-nilai PTPBU dalam 

pekerjaan mereka sehari-hari di seluruh dunia. 

 
T: Bagaimana Kode Etik Bisnis berlaku di 

negara-negara yang berbeda di seluruh 

dunia? 

J:  Sebagai sebuah bisnis global yang beroperasi 

di banyak negara di seluruh dunia, PTPBU 

mengakui bahwa     undang-undang     dan 

peraturan adalah berbeda dari satu negara 

dengan negara lainnya, atau bahkan dari satu 

negara bagian dengan satu negara bagian 

lainnya. Setiap kita harus memikul tanggung 

jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap 

undang-undang di negara di mana kita bekerja. 

Apabila ada pertentangan antara prinsip arahan 

yang dijelaskan dalam Kode Etik Bisnis ini 

dengan undang-undang setempat di negara di 

mana Anda bekerja, Anda harus mengikuti dan 

menerapkan yang mana saja yang menerapkan 

standar perilaku yang lebih tinggi. 
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Kode Etik Bisnis 

 
 
Kode Etik Bisnis ini berlaku bagi setiap karyawan yang bekerja untuk PTPBU, tanpa 

terkecuali. Ini termasuk karyawan kontrak dan harian tanpa memandang lokasi, tugas 

atau level kesenioran karyawan yang bersangkutan. Setiap kita berkewajiban untuk 

mengetahui isi Kode Etik Bisnis dan apabila ada yang kurang Anda pahami, Anda 

harus berbicara dengan Manajer Lini Anda. Setiap kita harus memastikan bahwa 

kita benar-benar memahami apa yang diharapkan dari kita dan bagaimana kebijakan 

yang tercantum dalam Kode Etik Bisnis ini berlaku pada kita. 

 
Di samping karyawan PTPBU, kita tidak boleh melibatkan setiap kontraktor, agen, konsultan, pemasok, klien, pelanggan, 

mitra bisnis atau pihak ketiga mana saja yang praktik bisnisnya bertentangan dengan Kode Etik Bisnis ini. 

 
Jika Anda melibatkan pihak ketiga mana saja untuk bertindak atas nama PTPBU, Anda bertanggung jawab untuk 

memastikan bahwa mereka sadar akan Kode Etik Bisnis dan bahwa mereka setuju untuk bertindak sesuai dengan 

Kode Etik Bisnis ini. Apabila mungkin, Anda hendaknya mengupayakan kewajiban kontraktual dari mereka untuk mematuhi 

Kode Etik Bisnis ini dan Anda harus melakukan pengawasan secara aktif terhadap pihak ketiga terkait guna memastikan 

bahwa mereka terus bertindak sesuai dengan Kode Etik Bisnis ini. Setiap pelanggaran Kode Etik Bisnis yang dilakukan oleh 

pihak ketiga atau contoh perilaku yang tidak sejalan dengan Nilai-nilai PTPBU (sebagaimana yang akan dijelaskan nanti) 

harus dilaporkan kepada Manajer Lini Anda. Anda harus berusaha menghilangkan perilaku seperti itu dan apabila 

perlu, memertimbangkan untuk menghentikan hubungan. 

 
Harap diingat pula bahwa penunjukan penasihat profesional atau konsultan harus disetujui terlebih dulu sesuai dengan 

Panduan Persetujuan Manajemen. Tidak boleh ada konsultan atau penasihat profesional yang ditunjuk tanpa persetujuan 

sebelumnya. 

 
Di negara di mana perusahaan beroperasi dalam perusahaan patungan (joint venture), perusahaan akan berusaha 

keras menerapkan Kode Etik Bisnis kita seakan-akan perusahaan menggerakkan bisnis tersebut secara keseluruhan dan 

secara proaktif akan memengaruhi mitra bisnis perusahaan untuk mengadopsi prinsip-prinsip serupa. 

 
Semua  karyawan  diharuskan  untuk  mematuhi  Kode  Etik  Bisnis  ini  dan  kebijakan-kebijakan  yang  tercantum 

di  dalamnya  (termasuk  karyawan  baru  yang  bergabung  dengan  PT  PBU  melalui  akuisisi  atau  kemenangan 

kontrak). Kegagalan untuk mematuhi Kode Etik Bisnis ini dapat mengakibatkan pemberian tindakan disipliner hingga, 

dan termasuk, pemecatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Jika Anda bertanggung jawab untuk melakukan 

pengawasan  terhadap  atau  mengelola  para 

kolega di PTPBU, Anda memunyai tanggung 

jawab tambahan untuk memastikan bahwa: 

•   Anda adalah teladan yang baik bagi bawahan 

langsung Anda dan menunjukkan contoh 

perilaku dengan etika yang baik; 

•   Semua bawahan langsung Anda memahami 

Kode Etik Bisnis ini dan mempunyai kesempatan 

untuk membicarakan penerapan Kode Etik 

Bisnis  ini  pada  tugas  mereka  –  dan  tentu 

saja kesempatan untuk menyampaikan setiap 

permasalahan yang mungkin mereka miliki – 

Anda mungkin dapat mempertimbangkan hal ini 

sebagai bagian dari penilaian tahunan; dan 

•  Kode  Etik  Bisnis  ini  benar-benar dipatuhi 

oleh mereka yang menjadi bawahan 

Anda – pertimbangkan hal ini ketika 

menetapkan tujuan dan proyek kerja  

serta  langsung  ambil  tindakan jika   

Anda   mengetahui   pelanggaran apa 

pun terhadap Kode Etik Bisnis ini 

dengan segera menyampaikan perkara 

tersebut kepada Manajer Lini Anda atau 

departemen hukum setempat. 
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Mendapatkan Bantuan dan Nasihat 

 

 

Barangkali tetap diam atau mengabaikan perilaku tidak beretika terasa lebih mudah namun komitmen kita terhadap 

integritas berarti bahwa di antara kita tidak boleh ada yang mengabaikan isu hukum atau etika yang seharusnya ditangani. 

 
Setiap kita mempunyai kewajiban untuk melaporkan setiap kemungkinan pelanggaran atau pelanggaran yang 

sesungguhnya terhadap Kode Etik Bisnis atau setiap perilaku yang bertentangan dengan Nilai-nilai dan prinsip bisnis 

PTPBU. Kewajiban ini berlaku apakah Anda secara langsung mengetahui atau jika Anda menemukan sebuah isu 

yang melibatkan kolega atau pihak ketiga yang terkait dengan PTPBU. 

 
Apabila mungkin, pertama-tama Anda harus mempertimbangkan untuk berbicara dengan Manajer Lini Anda tentang 

setiap isu hukum atau perilaku bisnis. 

 
Apabila Anda  meresa  tidak  enak  berbicara  dengan  Manajer  Lini Anda  atau  dalam  situasi  tersebut Anda  merasa 

kurang tepat untuk berbicara dengannya, Anda juga dapat mendapatkan nasihat dan bimbingan dari: 

 
•  tim hukum setempat; 

•  bagian Hukum; 

•  tim SDM Anda; 

•  Audit Internal; 

•  atau Tim manajemen senior setempat. 

 
Bagian Referensi yang akan Anda temukan di halaman 34 di bagian akhir Kode Etik Bisnis ini berisi informasi kontak 

yang berguna. 

 
Anda juga dapat memanfaatkan fasilitas Speak Up yang secara terperinci diuraikan di halaman 6. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

T: Apakah Kode Etik Bisnis berisi segala 
sesuatu yang harus saya ketahui? 

 
J: Di seluruh Kode Etik Bisnis ini Anda akan 

menemui contoh-contoh situasi yang mungkin 
timbul selama Anda menjadi karyawan, 
bersama dengan     pedoman     mengenai 
tindakan   apa   yang   diharapkan   PTPBU 
untuk Anda lakukan dalam situasi tersebut. 
Namun, tidaklah mungkin untuk mencakup 
setiap kemungkinan skenario yang mungkin 
timbul dan sebagai perusahaan profesional 
terkemuka di Indonesia , PTPBU 
mengharapkan masing-masing  dan  setiap  
karyawannya untuk memikul tanggung jawab 
profesional dalam bertindak sesuai dengan 
prinsip-prinsip 

“Tanya Jawab” dimaksudkan untuk menjawab 
baik pertanyaan spesifik yang mungkin timbul 
dan  juga  mengilustrasikan  secara  lebih umum 
tindakan Anda yang diharapkan oleh 
perusahaan. 
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Speak Up 

 
 

“Speak Up” adalah fasilitas yang terdapat di seluruh PT PBU bagi karyawan untuk 
menyampaikan  kepedulian  mereka  secara  rahasia  atas  tindakan  dan  perilaku 
yang menurut mereka tidak tepat, tidak aman, tidak beretika atau bahkan ilegal; 
isu yang menurut mereka tidak dapat diajukan kepada Manajer Lini mereka atau 
melalui prosedur normal. Karyawan dapat melakukan hal ini melalui saluran bantuan 
(helpline) telepon rahasia dan situs web, yang dioperasikan oleh penyedia spesialis 
yang independen dan tersedia selama 7 hari seminggu, 24 jam sehari. 

 
Reputasi Perusahaan didasarkan pada standar yang ditetapkan Perusahaan untuk kualitas layanan yang diberikan; kontrol 
dan praktik operasi Perusahaan; serta etika dan integritas Perusahaan. Jika standar-standar ini diabaikan, kita merongrong 
reputasi Perusahaan dan mengancam keamanan dan kesuksesan masa depan bisnis. Kita tidak boleh membiarkan hal 
ini terjadi. Kita semua bertanggung jawab untuk menjalankan bisnis kita secara profesional, aman, beretika dan legal. 

 
Kunci untuk mencapai hal ini adalah memunyai budaya komunikasi yang terbuka dan jujur, di mana karyawan Perusahaan 
merasa dapat menyampaikan aktivitas atau perilaku yang menurut mereka dapat mengancam mereka sendiri, kolega 
mereka, klien dan pelanggan Perusahaan, bisnis serta reputasi Perusahaan kepada Manajer Lini atau penyelia mereka. 

 
Meskipun kita mempunyai budaya seperti itu, kami ingin memastikan bahwa setiap karyawan merasa diberdayakan untuk 
“berbicara terus terang” tentang isu-isu ini. Namun, hal itu tidak selalu sesederhana itu. Karena alasan apa saja, orang kadang-
kadang merasa mereka tidak dapat “berbicara terus terang”. 

 
Program Speak Up menyediakan cara rahasia bagi karyawan kita untuk menyampaikan isu di mana mereka merasa 
keselamatan mereka, keselamatan kolega mereka atau keselamatan klien, pelanggan dan mitra bisnis kita, standar kita 
atau reputasi kita terancam. 

 
Semua isu ditangani oleh para spesialis independen, yang bukan merupakan karyawan PT PBU. Kontak dengan Speak Up 
benar-benar rahasia dan tidak ada keharusan bagi Anda untuk memberi data pribadi Anda, kecuali jika Anda merasa nyaman 
untuk memberikannya, sekalipun jika Anda memberi data pribadi akan lebih membantu untuk memastikan investigasi yang 
lebih lengkap. Setiap laporan diteruskan kepada ‘manajer kasus’ yang terlatih secara khusus untuk melakukan investigasi 
rahasia pada isu yang dilaporkan. 

 
Di banyak negara, saluran bantuan Speak Up telah disediakan dalam lebih dari satu bahasa, misalnya Kazakhstan, 
di mana para operator yang ada dapat berbicara bahasa Kazakh, Rusia dan Inggris. 

 
Jika Anda ingin memperoleh umpan balik atau pembaruan informasi, Anda dapat menghubungi Speak Up lagi 
menggunakan nomor identifikasi unik sekitar 14 hari setelah laporan Anda dibuat untuk pertama kalinya. PTPBU 
tidak akan mentolerir setiap balas dendam terhadap karyawan yang melaporkan masalah, mengajukan kepedulian atau 
membantu dalam investigasi. Siapa pun yang diketahui terlibat dalam tindakan balas dendam terhadap setiap individu yang 
mengajukan kepedulian dengan niat baik akan dikenai tindakan disipliner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T. Manajer    saya    telah    meminta    saya 

melakukan sesuatu yang menurut saya tidak 

benar. Saya berusaha membahasnya 

dengan  dia  tetapi  dia  hanya  menyuruh 

saya untuk     terus      melakukan     hal 

tersebut.  Saya  khawatir  manajer  saya akan 

mempersulit saya dan saya akan kehilangan 

pekerjaan jika saya menelepon Speak  Up  

untuk  membicarakan  hal  ini. 

 
J:  Kami selalu mendorong Anda untuk berbicara 

dengan   seseorang   jika   Anda   mengetahui 

suatu permasalahan yang menjadi kepedulian 

Anda. Jika Anda tidak dapat berbicara dengan 

Manajer Lini Anda atau dengan para kolega 

senior lainnya, kami menganjurkan Anda untuk 

yang Anda laporkan atau ajukan akan diselidiki 

dan Perusahaan tidak menolerir balas dendam 

dalam bentuk apa pun juga terhadap Anda 

karena melaporkan perkara terkait. Anda harus 

melakukan hal yang benar dan melaporkan 

perkara tersebut. 

Tautan ke informasi selengkapnya 

mengenai program Speak Up dapat 

ditemukan di bagian referensi Kode Etik 

Bisnis halaman 32. 
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Visi dan Nilai-Nilai Perusahaan dirumuskan dalam kata-kata semangat 

PTPBU dan apa yang didukung Perusahaan. Visi dan Nilai-Nilai  

tersebut  menjadi  pedoman  bagi  keputusan,  tindakan dan perilaku 

karyawan Perusahaan; dibuktikan dalam pengalaman pelanggan yang 

diberikan Perusahaan setiap harinya; dan mendorong kinerja serta 

pertumbuhan perusahaan. 
 

Visi Perusahaan – menggariskan keinginan kita. 

Untuk menjadi penyedia jasa makanan dan sektor layanan dukungan, yang terkenal dengan keunggulan karyawannya, 

keunggulan layanannya, dan keunggulan hasil akhirnya. 
 

Misi Perusahaan – menggariskan bagaimana kita akan mencapai hal ini. 

Setiap karyawan di PTPBU berkomitmen untuk memberi layanan superior secara konsisten dengan cara yang paling efisien, 

demi maslahat bersama bagi pelanggan, pemegang saham dan karyawan. 
 

Prinsip Arahan Perusahaan – prinsip ini menggariskan pedoman pembuatan keputusan Perusahaan. 

Utamakan Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan – jangan sekali-kali mengkompromikan Kesehatan dan Keselamatan 

pelanggan perusahaan serta karyawan, dan dampak yang ditimbulkan bisnis Perusahaan pada lingkungan harus dikelola 

secara bertanggung jawab; 

Memenuhi Harapan Klien dan Konsumen – untuk memperoleh kesetiaan terus menerus dari para pelanggan dengan 

menunjukkan secara konsisten mengapa Perusahaan menjadi pilihan pertama untuk masalah kualitas, layanan, nilai dan 

inovasi; 

Mengembangkan karyawan dan Menghargai Keragaman – untuk mengakui keragaman dan kontribusi karyawan. 

Perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang menantang dan memberi peluang serta dukungan bagi setiap karyawan 

untuk berkembang, belajar, dan berhasil; 

Pertumbuhan yang menguntungkan – untuk memberikan nilai kepada pemegang saham melalui pertumbuhan yang 

berkelanjutan dan ditopang oleh tata kelola yang kuat, yang memberikan kontribusi pada dan meningkatkan keuntungan 

skala global perusahaan; dan 

Fokus yang Konstan pada Kinerja dan Efisiensi – untuk memberi kualitas dan kinerja tertinggi, sambil benar-benar 

berusaha menjadi penyedia dengan biaya termurah dan paling efisien. 
 

Nilai Perusahaan – ini menggariskan keyakinan kita secara kolektif dan menjadi pedoman bagi perilaku kita. 

Keterbukaan, kepercayaan dan Integritas – Perusahaan senantiasa menetapkan standar etika dan profesional tertinggi. 

Perusahaan menghendaki semua hubungan Perusahaan berdasarkan pada kejujuran, rasa hormat, keadilan dan komitmen 

terhadap dialog terbuka dan transparansi; 

Antusiasme terhadap Kualitas – kita bersemangat untuk memberi layanan katering dan dukungan serta bangga dalam 

mencapai hal ini. Kita senantiasa berusaha mengulang sukses, belajar dari kesalahan dan mengembangkan ide, inovasi 

dan praktik yang membantu kita menjadi lebih baik dan menjadi pemimpin pasar; 

Menang Dengan Kerja Tim – Perusahaan mendorong kepemilikan individu, tetapi bekerja sebagai sebuah tim. Perusahaan 

menghargai keahlian, individualitas dan kontribusi semua kolega, yang bekerja dengan saling mendukung satu sama lain 

serta siap berbagi praktik yang baik, untuk mencapai tujuan bersama; 

Tanggung Jawab – kita bertanggung jawab atas tindakan kita, secara individu dan sebagai suatu Perusahaan. Kapan 

saja, di mana saja kita siap memberi kontribusi positif pada kesehatan dan kesejahteraan pelanggan perusahaan, 

masyarakat di mana kita bekerja dan tempat di mana kita tinggal; dan 

Selalu Sigap – kita menggunakan pendekatan “selalu sigap” yang positif dan tanggap dengan pasar pada tantangan 

yang kita hadapi. 
 

 
Jika   Anda   dihadapkan   pada   sebuah   situasi 
di  mana  Anda  merasa  tidak  yakin  tindakan 
mana   yang   benar   untuk   diambil,   mungkin 
akan membantu jika Anda mengajukan pertanyaan 
-pertanyaan    berikut    kepada    diri sendiri: 

 
1.  Apakah tindakan ini legal? 
2.  Apakah tindakan ini sejalan dengan Nilai-Nilai 

PTPBU? 
3.  Apakah  tindakan  ini  bertentangan  dengan 

Prinsip-Prinsip Arahan? 
4.  Bagaimana   menurut   pendapat   orang   lain 

mengenai hal ini? dan 
5.  Apakah Anda akan merasa nyaman jika hal ini 

dilaporkan ke surat kabar? 

Jika Anda masih kesulitan setelah 
memertimbangkan butir-butir tersebut, 
mintalah   bimbingan   dari   Manajer   Lini 
Anda, tim SDM setempat atau tim hukum 
setempat. 
 
Jangan lupa, Anda selalu dapat 
mendiskusikan setiap kepedulian atau 
permasalahan yang mungkin Anda miliki 
dengan menghubungi Speak Up. 
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  CARA PTPBU 
PTPBU bangga terhadap makanannya yang lezat dan pelayanannya yang luar biasa. 

 
Menu dan hidangan yang dibuat para juru masak kami memberikan pilihan makanan 

berkualitas tinggi, bergizi dan seimbang. Inovasi kamilah yang menjadikan kami 

sebagai pemimpin pasar. Kami tiada henti-hentinya berusaha memberi kualitas 

terbaik seefisien mungkin. 

 

Keamanan Makanan 
 
Perhatian utama kami adalah bahwa makanan yang kami sajikan disiapkan dengan standar amat tinggi menggunakan 

produk dan bahan berkualitas. Paling minimal kami akan mematuhi semua perundangan keamanan makanan yang relevan 

dan kode etik yang disetujui. 

 
Untuk memastikan praktik terbaik kami telah mengembangkan sebuah standar operasi minimal umum dan perangkat 

perilaku yang harus dipraktikkan di setiap lokasi operasi kami. Semua itu didasarkan pada pengetahuan yang baik, 

tata aturan, dan praktik terbaik industri. 

 
Secara berkala kami mengukur kepatuhan terhadap standar-standar tersebut dan menerapkan tujuan kinerja untuk 

memastikan bahwa klien dan pelanggan mendapatkan hidangan makanan yang aman dikonsumsi sekaligus memenuhi 

harapan kualitas mereka. 

 
Seluruh karyawan yang berurusan dengan makanan diharapkan untuk memastikan bahwa: 

 
•  Makanan selalu disiapkan dalam kondisi sehat dan tidak terpapar risiko kontaminasi; 

•  Mereka diberi informasi, pelatihan dan peralatan yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan mereka secara higienis 

dan sesuai ketentuan; dan 

•  Mereka memenuhi semua kebijakan dan prosedur keamanan makanan perusahaan. 

 
Manajemen  memiliki  tugas  pengawasan  para  karyawan  atas  kepatuhan  dan  kesesuaian  dengan  standar-standar 

tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T: Saya memperhatikan bahwa salah seorang 

rekan saya kadang lupa mencuci tangan 

sebelum menyiapkan makanan. Haruskah 

saya mengatakan sesuatu kepadanya? 

 
J: Kedua  tangan  kita  bisa  dengan  mudah 

menyebarkan bakteri di sekitar dapur dan 

makanan sehingga    adalah    benar-benar 

penting kalau kita harus selalu mencuci tangan 

sebelum dan sesudah penyajian makanan, 

sebagaimana   halnya   juga   sesudah   pergi 

ke kamar mandi atau menyentuh tempat/ 

keranjang sampah. Harap sampaikan hal ini 

kepada rekan Anda dan jika perlu sampaikan 

kepada Manajer Lini Anda. 

 
Tautan ke Pernyataan Kebijakan Keamanan 

Makanan bisa ditemukan pada bagian 

Referensi Kode Etik Bisnis ini. 

 
Jangan lupa, Anda selalu dapat 

mendiskusikan setiap kepedulian atau 

permasalahan yang mungkin Anda miliki 

dengan menghubungi Speak Up. 
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Mata Rantai Pasokan Yang Bertanggung Jawab 

 
PTPBU membeli barang dan jasa dari berbagai macam pemasok mulai dari perusahaan- 

perusahaan internasional berskala besar sampai pemasok setempat yang bersifat khusus. 
 
Apabila mungkin, perusahaan memperoleh langsung makanan dan bahan dari petani dan produsen dekat unit-unit 

perusahaan, membeli dari produsen organik dan berpartisipasi dalam inisiatif pemeran perdagangan. Perusahaan memberi 

penekanan sangat besar pada pembelian produk yang berkelanjutan. 
 

Perusahaan menyadari bahwa akan ada pemasok yang kesulitan memenuhi standar yang sangat teliti yang diharapkan 

dari  Perusahaan  internasional  berskala  besar.  Dalam  kasus  tersebut,  perusahaan  akan  mengharapkan  pemasok 

tersebut  memenuhi  persyaratan  Audit  Perusahaan  Kecil/Menengah  PTPBU  dan  untuk  menunjukkan  perbaikan yang 

berkelanjutan. 
 

Minimal,  aktivitas  pengadaan  Perusahaan  akan  mematuhi  standar  Keamanan  Makanan  dan  Keselamatan  dan 

Kesehatan Kerja, Kode Etik, peraturan Perusahaan, undang-undang dan standar-standar di negara di mana perusahaan 

beroperasi serta Perusahaan akan mempertimbangkan komitmen Perusahaan yang terus menerus pada pengadaan 

makanan yang berkelanjutan dan tanggung jawab korporat (corporate responsibility - “CR”). 
 

PTPBU senantiasa berusaha keras menemukan keseimbangan yang tepat antara membangun hubungan pasokan jangka 

panjang yang berdasarkan pada kesesuaian antara nilai dan perilaku, serta kualitas dan harga. 
 

Pemasok dipilih dan diikat melalui proses penawaran dan tender yang non-diskriminatif. Pemilihan positif perusahaan 

meliputi, apabila bisa dilaksanakan, tinjauan terhadap kebijakan dan aktivitas perusahaan terkait dengan praktik-praktik CR 

yang baik. Perusahaan mengharapkan para pemasok besar untuk Perusahaan memenuhi serangkaian kriteria yang 

sempurna dan P erusahaan mendorong serta membantu penggunaan praktik-praktik terbaik di antara semua pemasok 

dan mengharapkan semua pemasok perusahaan mematuhi hukum dan mengakui Kode Etik perusahaan. 
 

Jika tugas Anda melibatkan pemilihan atau bekerja dengan pemasok, Anda harus memastikan bahwa mulai dari saat 

pencarian dan pemilihan, hingga pemasokan dan pembayaran, hubungan Anda dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip 

arahan dan perdagangan yang beretika. 
 

Minimal, tindakan Perusahaan berada dalam Kode Etik Dasar Inisiatif Perdagangan Beretika (Base Code of the Ethical 

Trading Initiative) yang merupakan kode etik praktik perburuhan yang diakui secara internasional. Elemen-elemen penting 

kode etik tersebut adalah: 
 

•  Kebebasan berserikat dan hak tawar menawar secara kolektif dihormati; 

•  Situasi kerja aman dan sehat; 

•  Dilarang mempekerjakan tenaga kerja anak-anak; 

•  Upah untuk hidup layak dibayar; 

•  Jam kerja tidak berlebihan; 

•  Tidak ada praktik diskriminasi; 

•  Ketenagakerjaan reguler ditetapkan; dan 

•  Perlakuan kasar atau tidak manusiawi tidak diizinkan. 
 
Anda  dapat  menemukan  informasi  selengkapnya  tentang  pekerjaan  kita  dengan  pemasok  dengan  membaca 

Pernyataan Kebijakan Integritas Rantai Pemasokan dan Mata Rantai Pasokan perusahaan. Tautan ke hal ini terdapat di 

bagian Referensi Kode Etik Bisnis ini. 
 
 
 
 

T: Salah  satu  pemasok  yang  melakukan 

tender untuk bisnis dengan PTPBU 

mengindikasikan bahwa jika kita memberi 

tahu harga yang ditawarkan calon pemasok 

lainnya, dia akan menjamin untuk memberi 

harga yang jauh lebih murah. Mungkin ini 

adalah kabar bagus dari sisi perspektif 

finansial untuk PTPBU, tetapi saya merasa 

tidak enak dengan hal tersebut. Apa yang 

harus saya lakukan? 

 
J: Tindakan Anda tepat dengan merasa tidak 

khawatir dengan hal ini. Jika ada sesuatu yang 

sepertinya tidak tepat, hal itu kemungkinan 

besar memang tidak tepat. Sekalipun selalu 

PTPBU adalah penting, Anda tidak boleh sekali 

pun memberikan informasi satu pemasok 

kepada pemasok lainnya. Hal ini tidak saja 

melanggar kerahasiaan tetapi Anda mungkin 

juga melanggar hukum. Anda harus memberi 

penjelasan kepada Pemasok tersebut bahwa 

praktik yang disarankannya adalah tidak 

beretika dan tidak diizinkan oleh PTPBU. Anda 

harus melaporkan perkara tersebut kepada 

Manajer Lini Anda dan Anda mungkin ingin 

memertimbangkan apakah pemasok ini adalah 

salah satu pemasok yang akan terus Anda ajak 

berbisnis. 

Jika Anda memunyai kekhawatiran tentang 

perilaku pemasok perusahaan atau 

hubungan karyawan PTPBU dengan 

pemasok, harap bicarakan hal tersebut 

dengan Manajer Lini Anda atau manajer 

pengadaan Anda. 

 
Jangan lupa, Anda selalu dapat 

mendiskusikan setiap kepedulian atau 

permasalahan yang mungkin Anda miliki 

dengan menghubungi Speak Up. 
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Konflik Kepentingan 

 
 
Karyawan harus berhati-hati untuk memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan – 

baik yang benar-benar ada maupun yang dirasa ada – timbul antara kewajiban mereka 

sebagai karyawan PTPBU, dan kepentingan apapun di luar pekerjaan. 

 
Konflik kepentingan dapat timbul dalam banyak cara: 

 
Kepentingan dan afiliasi kerja lainnya: menjadi tenaga kerja di perusahaan lain 

selagi dipekerjakan oleh PTPBU atau berafiliasi dengan organisasi lain dapat 

menimbulkan konflik kepentingan. Misalnya: 

 
•  mempunyai kepentingan finansial di Perusahaan atau organisasi lain; 

•  menduduki posisi sebagai Direktur atau konsultan; 

•  menyediakan jasa di luar tugas Anda di PTPBU; atau 

•  mempunyai pekerjaan kedua. 

 
Jika salah satu atau beberapa dari yang tercantum di atas terkait dengan Perusahaan atau organisasi yang dapat dianggap 

sebagai pesaing PTPBU atau klien, kontraktor, atau pemasok PTPBU, maka mungkin akan timbul konflik kepentingan. 

 
Beberapa tatanan semacam ini tidak pernah dapat diizinkan – Anda tidak boleh bekerja atau memberi jasa kepada 

perusahaan  atau  organisasi  apapun  yang  berurusan  dengan Anda terkait dengan jabatan Anda di PTPBU. Jika 

Anda mempertimbangkan untuk memiliki pekerjaan di luar PTPBU yang mungkin berpotensi atau pasti menimbulkan konflik 

kepentingan, Anda harus mengungkapkan hal ini kepada Manajer Lini Anda dan mengupayakan persetujuan mereka untuk 

melanjutkan rencana Anda. 

 
Bekerja dengan kerabat dekat: jika Anda mengetahui bahwa ada kerabat dekat Anda yang bekerja di atau menyediakan 

jasa untuk pesaing, klien, kontraktor atau pemasok, Anda harus mendiskusikan perkara ini dengan Manajer Lini Anda. 

 
Pada umumnya, tidak boleh ada kerabat yang mempunyai bisnis terkait dengan Anda dan sebisa mungkin dengan siapa 

pun di unit bisnis Anda yang mungkin menjadi bawahan Anda. Untuk tujuan Kode Etik Bisnis ini, Perusahaan menganggap 

bahwa “kerabat dekat” meliputi suami/istri, pasangan, orangtua, orangtua angkat, anak, anak angkat, saudara kandung, 

saudara angkat, kemenakan laki-laki, kemenakan perempuan, bibi, paman, kakek, nenek atau ipar. 

 
Dewan Direksi 

Kami  mengakui  bahwa  sebuah  organisasi  profesional,  karyawan  perusahaan  mungkin  kadang-kadang  diminta 

atau diundang untuk menjadi anggota dewan direksi organisasi lain, dan hal ini dapat, dalam beberapa situasi, menimbulkan 

konflik kepentingan atau masalah hukum. Sebelum Anda menerima jabatan sebagai anggota dewan direksi organisasi 

lain (termasuk organisasi nirlaba), terlebih dulu Anda harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Direksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T: Perusahaan akan merekrut beberapa staf 

katering tambahan di unit tempat saya 

bekerja. Anak perempuan saya sedang 

mencari  pekerjaan  paruh  waktu  sebelum 

dia kembali kuliah dan saya bertanya-tanya 

apakah saya dapat mencantumkan namanya 

dalam lowongan kerja itu? 

 
J:  Apabila   menurut   Anda   anak   perempuan 

Anda  cocok  untuk  lowongan  tersebut  dan 

dia mempunyai sifat dan pengalaman pribadi 

yang tepat, maka perusahaan mendorong Anda 

untuk berbicara dengan Manajer Lini Anda

 dan    merekomendasikannya    untuk 

dipertimbangkan.  Anda   harus   menjelaskan 

tidak boleh terlibat dalam proses perekrutan 

serta lowongan tersebut bukan untuk pekerjaan 

yang akan berada di bawah pengawasan Anda 

langsung atau pekerjaan yang terkait erat 

dengan pekerjaan Anda. 

Anda dapat memeroleh nasihat dan 

dukungan lebih lanjut mengenai konflik 

kepentingan dari Manajer Lini Anda, tim 

hukum setempat, atau tim SDM setempat. 

 
Jangan lupa, Anda selalu dapat 

mendiskusikan setiap kepedulian atau 

permasalahan yang mungkin Anda miliki 

dengan menghubungi Speak Up. 
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Konflik Kepentingan (lanjutan) 

Investasi 

Konflik Kepentingan dapat terjadi jika ada investasi yang ditanam pada pihak pesaing, pemasok atau pelanggan. Setiap 

“kepentingan besar” pada pihak pesaing, pemasok, atau pelanggan memerlukan persetujuan tertulis sebelumnya dari 

Direksi. 

 
Banyak konflik kepentingan yang nyata maupun yang berupa potensi dapat diselesaikan dengan cara yang dapat 

diterima baik bagi PTPBU maupun bagi individu yang bersangkutan. Yang penting adalah memperhatikan kemungkinan 

konflik kepentingan sehingga dapat disepakati tindakan yang tepat. 

 
Anda khawatir bahwa Anda (atau seorang kolega) mungkin mempunyai konflik kepentingan, Anda harus mengungkapkan 

hal ini kepada Manajer Lini Anda. Kegagalan untuk mengungkapkan konflik kepentingan dapat menyebabkan tindakan 

disipliner. 

 
Detail kontak lengkap untuk departemen-departemen ini dapat ditemukan di bagian Referensi Kode Etik Bisnis ini. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T: Kami     sedang     berusaha     mencapai 

kesepakatan dalam sebuah persetujuan 

usaha patungan (joint venture) dengan 

sebuah mitra bisnis baru yang, jika berhasil, 

dapat menghasilkan pertumbuhan besar 

bagi kedua perusahaan. Saya sadar bahwa 

saudara/saudari ipar saya memunyai saham 

di perusahaan lain tersebut yang sedang 

mereka pertimbangkan untuk dijual. Saya 

ingin memastikan bahwa mereka menerima 

harga   terbaik   untuk   investasi   mereka 

dan memberi tahu mereka untuk menahan 

saham mereka hingga hubungan bisnis 

kedua perusahaan diumumkan. Apakah 

saya akan mendapatkan kesulitan karena 

melakukan hal ini? 

J:  Ya. Informasi yang Anda miliki tentang usaha 

patungan baru tersebut bersifat rahasia dan 

tidak boleh diungkapkan kepada pihak lain. 

Informasi itu mungkin akan dianggap penting 

karena para investor (dalam hal ini kerabat 

Anda) kemungkinan akan memertimbangkan 

informasi tersebut ketika membuat keputusan 

tentang saham mereka. Anda dilarang 

mengungkapkan informasi tersebut. 

Informasi penting adalah informasi yang 
kemungkinan akan memengaruhi harga 
saham   perusahaan,   setelah   informasi 
itu diketahui publik. Misalnya, informasi 
tentang restrukturisasi manajemen, 
informasi produk baru, kontrak besar baru, 
proses pengadilan penting atau laporan 
atau prakiraan laba. 
 
Anda dapat memeroleh nasihat dan 
dukungan lebih lanjut mengenai konflik 
kepentingan dan perdagangan orang dalam 
dari Manajer Lini Anda, tim hukum 
setempat, atau tim SDM setempat. 
 
Jangan lupa, Anda selalu dapat 
mendiskusikan   setiap   kepedulian   atau 
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Kami menghargai bahwa memberi dan menerima bingkisan atau keramahtamahan 

dapat membantu membina silaturahmi dalam hubungan bisnis namun bingkisan 

dan keramahtamahan tersebut hanya tepat pada situasi-situasi yang terbatas. 

 
Dalam keadaan apapun karyawan tidak boleh menawarkan, memberi atau 

menerima bingkisan atau keramahtamahan apapun, berapa pun nilainya, yang 

mungkin ditafsirkan akan memengaruhi keputusan bisnis. 

 
Pertimbangkan  poin-poin  berikut  ketika Anda  dihadapkan  pada  peluang  untuk  memberi  atau  menerima  bingkisan 

atau keramahtamahan: 

 
•  Apakah niat Anda ketika menawarkan sebuah bingkisan atau keramahtamahan atau menurut Anda apakah niat 

mitra bisnis ketika menawarkan hal yang sama kepada Anda? 

•  Apakah  niat  tersebut  untuk  membina  hubungan  bisnis  atau  untuk  mempengaruhi  keputusan  bisnis  seperti 

pemberian kontrak yang ditenderkan? 

•  Apakah  sifat  bingkisan  atau  keramahtamahan  itu  sederhana  atau  dapat  membuat  Anda  (sebagai  penerima) 

merasa berkewajiban untuk memberi imbal balik? 

• Sudahkah Anda memeriksa untuk mengetahui apakah bingkisan/keramahtamahan tersebut legal baik di negara 

penerima maupun di negara pihak yang menawarkan? Anda harus ekstra berhati-hati ketika mempertimbangkan 

bingkisan atau keramahtamahan untuk pejabat pemerintah karena beberapa negara tidak mengizinkan hal ini. 

•  Sudahkah Anda memeriksa apakah penerima bingkisan atau keramahtamahan diberi izin berdasarkan kebijakan 

bingkisan mereka untuk menerima ini? 

•  Apakah Anda  senang  untuk  membenarkan  memberi  atau  menerima  bingkisan  atau  keramahtamahan  tersebut? 

Jika rasanya tidak tepat, mungkin memang tidak tepat. 

 
Pentingkah jenis atau keramahtamahan apa yang saya tawarkan? 

 
Ada beberapa jenis bingkisan atau keramahtamahan yang sama sekali tidak boleh dianggap dapat diterima. Anda tidak 

boleh memberi, menawarkan, menerima, atau menyetujui: 

 
•  Bingkisan atau keramahtamahan yang melibatkan pihak ketiga dalam proses penawaran atau tender yang kompetitif 

di mana Anda – atau mungkin dianggap – terlibat di dalamnya; 

•  Bingkisan atau keramahtamahan yang ilegal berdasarkan undang-undang setempat seperti menawarkan bingkisan 

kepada pejabat setempat yang mungkin dianggap sebagai suap berdasarkan undang-undang setempat – pastikan bahwa 

Anda mengetahui dengan baik kewajiban hukum setempat; 

•  Pembayaran tunai (atau ekuivalen dengan tunai) atau membayar tagihan atau pengeluaran pribadi orang lain; 

•  Bingkisan atau keramahtamahan apapun yang mungkin merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Bisnis ini atau 

yang mungkin dianggap tidak patut atau tidak tepat sebagai bagian dari hubungan bisnis atau yang mungkin memunyai 

pengaruh negatif pada reputasi PTPBU; dan 

•  Bingkisan atau keramahtamahan yang tidak siap Anda laporkan atau carikan persetujuannya secara internal tak 

peduli apakah Anda menggunakan keramahtamahan pribadi atau perusahaan. 
 
 
 
 
 

T:  Saya sudah mengikuti pembahasan selama 

berbulan-bulan dengan lembaga pemerintah 

setempat  mengenai  layanan  dukungan alih

 daya.    Sekarang    saya    diundang 

ke pernikahan putri seorang pejabat 

pemerintah setempat. Dalam budaya saya 

para tamu diharapkan memberikan uang 

pada saat menghadiri acara pernikahan. 

Apakah ini bisa diterima? 

 
J: Kami menghargai bahwa perbedaan kultural 

kadang menghadapkan kita pada berbagai 

situasi sulit dan sekalipun kami peka terhadap 

hal  ini,  memberi  uang  dilarang  keras,  apa 

pun keadaannya. Mungkin memang pantas 

memberikan bingkisan bukan uang, tapi Anda 

harus membahas lebih dahulu bersama Manajer 

Lini Anda dan mendapatkan persetujuannya 

sebelum memberikan bingkisan. 
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Anda harus selalu berusaha mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Manajer Lini Anda sebelum menawarkan atau 

menerima bingkisan atau keramahtamahan. 

 
Anda harus selalu berusaha mendapat persetujuan dari Direksi  (atau yang ditunjuk oleh Direktur  sebelum menawarkan 

atau menerima bingkisan atau keramahtamahan yang tidak dianggarkan*,yang mungkin melebihi, untuk setiap penerima, 

batas-batas berikut dalam jangka waktu 12 bulan mulai 1 Oktober tiap tahunnya: 

 
• Keramahtamahan (termasuk hidangan) tidak melebihi batas antara Rp. 4,000,000,- sampai dengan Rp. 

20,000,000,- per orang per tahunnya; 

• Bingkisan tidak melampaui  Rp. 1,500,000,- sampai dengan Rp. 
4,000,000 per orang per tahunnya; atau 

• Biaya perjalanan atau akomodasi semalam yang diberikan atau ditawarkan sebagai bentuk 
keramahtamahan. 

 

Dan harap selalu mengacu kepada PBU “gift and hospitality policy” 
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Mohon diperhatikan bahwa nilai-nilai ini merupakan standar  Perusahaan, yang mungkin berubah dari waktu ke waktu. 

Kebijakan bingkisan dan keramahtamahan setempat di negara tempat Anda bekerja mungkin menetapkan ambang batas 

yang lebih ketat yang harus Anda patuhi. Anda bertanggung jawab untuk memahami ambang batas yang berlaku di negara 

setempat dan ambang batas yang dijelaskan dalam Panduan Persetujuan Grup. 

 

Menerima Bingkisan 
 
Kami  menghargai  bahwa  di  sejumlah  negara  dan  budaya,  mungkin  dianggap  penghinaan  jika  menolak  bingkisan 

yang  ditawarkan  kepada Anda  yang  berarti Anda  akan  melanggar  Kode  Etik  Bisnis.  Dalam  situasi  semacam  ini, 

Anda boleh menerima bingkisan tersebut tapi harus segera melaporkannya kepada Manajer Lini yang akan memberi saran 

apakah Anda bisa menyimpan bingkisan itu, dikembalikan kepada pihak pemberi atau dijual untuk disumbangkan ke 

lembaga amal. 

 
Dalam situasi apa pun Anda tidak boleh menerima bingkisan uang (atau yang sepadan dengan uang seperti cek bank, 

pos wesel, sekuritas investasi atau pembayaran tagihan atau pengeluaran pribadi). 

 
Kunjungan dari Pemerintah, Delegasi Usaha Patungan, Delegasi Badan Usaha Swasta 

dan Milik Negara 
 
Karena sifat bisnis kita, kadang kita menerima kunjungan dari pemerintah, delegasi usaha patungan, delegasi Badan 

Usaha Swasta dan Milik Negara ke kantor atau lokasi kita yang beroperasi di seluruh dunia. Meskipun bisa diterima 

jika hendak mempromosikan, menunjukkan dan menjelaskan kelebihan layanan yang diberikan PTPBU, tidak boleh 

ada usaha untuk mempengaruhi keputusan dengan cara menawarkan keuntungan pribadi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catatan   dan   Persetujuan   Bingkisan   dan 

Keramahtamahan 

 
Semua bingkisan, keramahtamahan dan hidangan 

bisnis yang diberikan kepada atau oleh para 

karyawan PTPBU (entah diterima atau ditolak) 

harus disetujui oleh Manajer Lini Anda. Anda harus 

menyimpan salinan semua klaim pengeluaran 

Anda yang secara efektif akan menjadi catatan 

bingkisan atau keramahtamahan yang Anda 

berikan. Selain itu, jika Anda sendiri yang ditawari 

bingkisan atau keramahtamahan, Anda harus 

memberi tahu Manajer Lini Anda sehingga bisa 

dicatat, baik Anda menerima atau tidak tawaran 

tersebut. Semua Manajer Lini harus membuat 

catatan  bingkisan  dan  keramahtamahan  yang 

kepada mereka. Contoh catatan semacam 

ini tersedia di Departemen Hukum Grup. 

 
Persetujuan dari Manajer Lini harus 

diusahakan dulu sebelum menyetujui untuk 

membayar biaya perjalanan, akomodasi 

atau pengeluaran untuk pejabat pemerintah 

atau negara yang berkunjung. 

 
Jangan lupa, Anda selalu dapat 

mendiskusikan setiap kepedulian atau 

permasalahan yang mungkin Anda miliki 

dengan menghubungi Speak Up. 
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Persaingan dan Anti-Trust 

 

 

PTPBU mematuhi undang-undang persaingan – kadang-kadang disebut sebagai undang- undang 

anti-trust – dengan sangat bersungguh-sungguh. Pelanggaran undang-undang anti persaingan 

tidak ditolerir. 

 
Undang-undang persaingan mungkin berbeda dari satu negara dengan negara lainnya dan 

beberapa undang-undang bahkan mungkin berlaku pada bisnis yang dilaksanakan di luar negara 

asal undang-undang tersebut. Konsekuensi terhadap pelanggaran undang-undang persaingan mungkin sangat keras 

baik bagi perusahaan maupun individu yang bersangkutan. Di UE, sebuah perusahaan dapat didenda hingga 10% dari 

pendapatan (turnover)  grup perusahaan yang bersangkutan karena terlibat dalam perilaku anti persaingan. Di beberapa 

negara, termasuk A.S., Brasil, dan Inggris, individu yang terbukti bersalah melakukan praktik anti-persaingan tertentu 

mungkin dijatuhi vonis hukuman kurungan penjara. 

 
Salah satu faktor yang sering dipertimbangkan oleh pihak berwenang ketika meninjau apakah sebuah perusahaan 

telah bertindak dalam cara yang anti-persaingan, adalah pangsa pasar yang dimiliki perusahaan terkait. Di banyak 

yurisdiksi,  menggunakan  cara-cara  anti-persaingan  untuk  memperoleh  atau  mempertahankan  monopoli  atau  posisi 

dominan adalah ilegal. Anda harus berhubungan dengan tim hukum setempat jika area bisnis di mana Anda beroperasi 

mempunyai pangsa pasar yang signifikan. 

 
Di  beberapa  negara,  mengenakan  biaya  berbeda  pada  pelanggan  yang  berbeda  dapat  dianggap  anti-persaingan. 

Jika Anda terlibat dalam penetapan harga untuk barang dan jasa di area bisnis Anda, Anda harus mengetahui dengan 

baik undang-undang setempat yang berlaku. Diskusikan dengan tim hukum setempat untuk memeroleh petunjuk. 

 
JANGAN SEKALI-KALI: 

•  setuju  (atau  bahkan  berdiskusi)  dengan  pesaing  tentang  harga  yang  akan  ditetapkan  PTPBU  untuk  menjual 

barang dan jasa; 

•  berusaha mendikte pelanggan tentang harga yang akan mereka tetapkan untuk menjual ulang barang dan jasa 

yang dipasok oleh PTPBU kepada mereka; 

•  secara otomatis memakai harga eceran yang direkomendasikan pemasok - buat keputusan harga sendiri dan catat 

harga tersebut; 

•  setuju untuk membagi-bagi pasar secara artifisial yaitu dengan menyetujui bagaimana pelanggan/kontrak dengan perusahaan 

non-PTPBU akan dibagi atau dengan mengotak-kotakkan wilayah eksklusif yang berbeda bagi satu sama lainnya; 

•  merekayasa penawaran atau tender atau berkomunikasi dengan pesaing terkait dengan penawaran atau tender 

(kecuali, misalnya, terkait dengan penawaran gabungan resmi atau usaha patungan yang sedang ditangani oleh tim 

hukum setempat); dan 

•  setuju dengan perusahaan lain untuk secara artifisial membatasi produksi barang atau pasokan jasa. 

 
JANGAN, TANPA BERKONSULTASI TERLEBIH DULU DENGAN TIM HUKUM SETEMPAT: 

•  mengenakan harga di bawah biaya total dengan maksud menyingkirkan pesaing dari pasar; 

•  menolak untuk memasok pelanggan yang ada (kecuali apabila pelanggan, misalnya, tidak mau membayar tagihan); 

•  setuju dengan kontrak eksklusif yang berlangsung lebih dari 5 tahun; dan 

•  menandatangani persetujuan yang memberi PTPBU “hak untuk menawar terlebih dulu (first refusal)” untuk peluang 

layanan katering dan dukungan di lokasi tertentu di kemudian hari. 

 
Perhatikan bahwa Anda harus berkonsultasi dengan B a g i a n  Hukum P e r u s a h a a n .  

 
 

T: Kami mendapat tekanan dari klien untuk 

meninjau kontrak kita setelah adanya 

kenaikan biaya makanan belakangan ini, 

terutama untuk gandum. Akan bermanfaat 

kiranya memahami apa yang tengah 

dilakukan para pesaing utama kita, karena 

kita harus tetap kompetitif sekaligus 

memastikan bahwa kita memberikan harga 

terbaik kepada klien. Tentunya merupakan 

kepentingan para klien kita jika kita bisa 

membahas hal ini dengan para pesaing dan 

mencapai semacam kesepakatan umum? 

 
J: Membahas rencana penetapan harga atau 

kemungkinan    penetapan    harga    bersama 

para  pesaing  kita  sekalipun  Anda  yakin  itu 

akan memberi manfaat bagi klien kita adalah 

tindakan ilegal. Anda akan membuat diri Anda 

dan perusahaan berada dalam risiko tuntutan 

serius jika Anda melakukannya, sekaligus juga 

akan merusak reputasi PTPBU. 

Undang-undang persaingan usaha 

mengatur urusan dengan para pesaing, 

pelanggan, distributor dan pihak ketiga 

lainnya di seluruh dunia. Undang-undang itu  

melarang  persetujuan,  pengaturan dan 

praktik bisnis yang direkayasa yang dapat 

dinilai mencegah, membatasi atau 

membelokkan persaingan (atau memunyai 

maksud untuk melakukannya). 
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Persaingan dan Anti-Trust (lanjutan) 

 

 

Asosiasi Perdagangan 
 
Karyawan PTPBU    harus    sangat    berhati-hati    ketika    berpikir    untuk 

bergabung dengan sebuah asosiasi perdagangan guna memastikan bahwa mereka 

tidak berisiko terlibat, atau dianggap terlibat, dalam perilaku anti persaingan. 

Anda tidak diperbolehkan bergabung dengan sebuah asosiasi perdagangan tanpa persetujuan Direksi. 

 
Asosiasi perdagangan tidak boleh dimanfaatkan sebagai sebuah forum untuk menyetujui sebuah pendekatan bersama 

terhadap isu dagang seperti diskon harga. Bahkan partisipasi pasif dalam berbagai rapat ketika terjadi pembahasan, 

misalnya, menyetujui harga pasar, bisa mengancam Anda maupun PTPBU secara serius. Anda harus menjelaskan 

bahwa Anda merasa tidak enak dengan pembahasan itu dan segera meninggalkan rapat. Selanjutnya Anda harus segera 

melaporkan masalah tersebut kepada tim hukum setempat. 

 
Jika Anda merasa ragu dengan keterlibatan Anda dalam rapat asosiasi perdagangan, Anda harus berkonsultasi dengan 

tim hukum setempat. 

 

Pencucian Uang 
 
Diharapkan agar kita semua mematuhi undang-undang pencegahan pencucian uang. 

 
PTPBU memiliki kebijakan untuk tidak menerima pembayaran atas barang atau jasa yang dilakukan berdasarkan kontrak 

dari klien perusahaan (bertolak belakang dengan pelanggan akhir) dalam bentuk tunai, cek perjalanan, pembayaran pihak 

ketiga atau pos wesel. Biasanya perusahaan mengharapkan pembayaran dari klien akan ditarik pada rekening bank sesuai 

nama klien yang tertera dalam faktur. 

 
Segala pembayaran yang dilakukan PTPBU kepada seorang pemasok atau pihak ketiga lain juga harus dilakukan ke 

rekening bank sesuai dengan nama pihak ketiga dalam kontrak. Segala pengecualian atas hal ini harus terlebih dahulu 

mendapat persetujuan tertulis dari tim hukum setempat atau Direktur Keuangan. 

 
Adalah tanggung jawab manajemen setempat untuk memastikan bahwa PTPBU menjalankan bisnisnya sesuai dengan 

semua ketentuan hukum setempat, termasuk memenuhi segala ketentuan pelaporan mata uang. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T: Salah satu klien kecil kita baru-baru ini 

menghubungi saya dan bertanya apakah 

klien tersebut bisa membayar faktur kita dari 

beberapa rekening yang berbeda. Apakah 

ini dapat diterima? 

 
J: Anda benar untuk memeriksa apakah hal ini 

dapat diterima. Kita harus sangat berhati-hati 

dengan permintaan semacam ini karena hal 

ini mungkin mengindikasikan pencucian uang 

(money laundering). Rujuk perkara ini ke 

Manajer Lini Anda atau tim hukum setempat 

sebelum merespons klien karena barangkali 

ada alasan wajar untuk permintaan klien 

tersebut. 

Pencucian uang adalah proses yang digunakan 

penjahat    ketika    berusaha    menyembunyikan 

dan menyamarkan asal dan kepemilikan yang 

sebenarnya dari uang yang diperoleh melalui 

kegiatan ilegal dan mungkin juga merujuk pada 

pendanaan terorisme. Uang dapat disaring melalui 

serangkaian transaksi untuk “membersihkan” uang 

tersebut sehingga tampak berasal dari sumber 

yang sah. 

 
Anda dapat memeroleh nasihat dan dukungan 

lebih lanjut tentang isu-isu persaingan, anti-trust 

dan pencucian uang dari tim hukum setempat atau 

Departemen Hukum Grup. Detail kontak lengkap 

dapat ditemukan di bagian Referensi Kode Etik 

Bisnis ini. 

Jangan lupa, Anda selalu dapat 

mendiskusikan setiap kepedulian atau 

permasalahan yang mungkin Anda miliki 

dengan menghubungi Speak Up. 
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Penyuapan dan Korupsi 

 
Penyuapan adalah memberi atau menerima bingkisan atau bayaran, atau pemberian lain untuk mendapatkan keuntungan 

komersial. Sebuah penyuapan tidak harus benar-benar dibayarkan – diminta atau ditawarkan sudah cukup disebut 

penyuapan. Sebuah penyuapan bisa menjadi masalah tak peduli apakah itu melibatkan industri swasta atau pemerintah. 

 
Penyuapan atau korupsi dalam bentuk apapun tidak bisa diterima dan Perusahaan memiliki komitmen terhadap transparansi 

dalam semua urusan bisnis perusahaan. Kebanyakan negara memiliki undang-undang yang melarang korupsi. 

Pelanggaran terhadap undang-undang tersebut merupakan pelanggaran serius yang bisa berakibat denda bagi PTPBU dan 

kurungan bagi individu. 

 
Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang di dalamnya semua orang menjunjung standar tertinggi 

integritas dan profesionalisme. Hal ini sangat penting dalam berbagai urusan perusahaan dengan pejabat pemerintah, 

federal, negara bagian, otoritas publik atau setempat di negara manapun. 

 
Anda harus selalu mengikuti aturan-aturan dasar berikut tak peduli apakah Anda berurusan dengan seseorang dalam 

industri swasta atau di pemerintahan: 

 
•  Jangan sekali-kali menawarkan atau melakukan pembayaran tanpa diotorisasi; 

 
•  Jangan sekali-kali membujuk seseorang melakukan sesuatu yang ilegal atau tidak pada tempatnya; 

 
•  Selalu laporkan segala kecurigaan atau pengetahuan mengenai pembayaran yang tidak semestinya yang ditawarkan 

atau diterima; dan 

 
•  Jangan sekali-kali menawarkan atau menerima uang (atau barang berharga lainnya), bingkisan atau imbalan ucapan 

terima kasih, demi mendapatkan kontrak atau bisnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T: Saat ini saya sedang mengikuti proses 

tender di antara para pemasok kentang. 

Salah satu calon pemasok menawari saya 

tiket pertandingan sepak bola akbar akhir 

pekan ini. Dia tidak bisa pergi menonton tapi 

katanya saya bisa mendapatkan dua tiket 

dan mengajak seorang kawan. Bolehkah 

saya menerima tiket itu? 

 
J:  Anda  harus  sangat  hati-hati  soal  menerima 

tiket itu. Karena Anda sedang berada di tengah 

proses tender, mungkin Anda akan terkesan 

menerima suap dan tawaran semacam itu 

harus ditolak secara halus sementara proses 

tender tengah berlangsung. Anda tidak boleh 

menawarkan atau menerima bingkisan atau 

keramahtamahan  yang  mungkin  dipandang 

memengaruhi sebuah keputusan bisnis. Silakan  

merujuk  pada  Kebijakan  Bingkisan dan 

Keramahan (tautan ke kebijakan ini bisa 

ditemukan pada bagian Referensi Kode Etik 

Bisnis) untuk informasi lebih lanjut. 

Kebijakan Penipuan PT PBU menegaskan 
pendekatan toleransi nol terhadap berbagai 
aktivitas atau perilaku penipuan, tidak jujur 
atau mengelabui dan tersedia di Mercury 
untuk seluruh karyawan agar merujuk jika 
dibutuhkan. Anda juga bisa menemukan 
tautan ke sana pada bagian Referensi. 
Kode Etik ini memerkuat pendekatan 
menyeluruh Grup dalam menjalankan bisnis   
secara   beretika.   Kode   Etik   ini juga 
tersedia bagi seluruh karyawan di Mercury 
dan sebuah tautan ke sana dapat 
ditemukan pada bagian Referensi Kode Etik 
Bisnis. 
 
Jangan lupa, Anda selalu dapat 
mendiskusikan setiap kepedulian atau 
permasalahan yang mungkin Anda miliki 
dengan menghubungi Speak Up. 
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Penyuapan dan Korupsi (lanjutan) 

 

 

Uang Pelicin 
 
Uang pelicin adalah pembayaran uang dalam jumlah tertentu kepada seorang pejabat publik (atau orang lain) sebagai suatu 

cara untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dengan tepat, atau tidak sama sekali. Sebagai contoh, untuk 

memperoleh percepatan pelepasan barang yang ditahan di bea cukai dengan cepat. 

 
Pemberian uang pelicin oleh karyawan PTPBU dilarang. Anda tidak boleh melakukan pembayaran semacam itu, bahkan 

andaikata untuk jumlah nominal yang wajar atau merupakan praktik “normal” di negara tempat Anda beroperasi. 
 

 
 
 

Wilayah Baru, Sektor Baru, Agen dan Konsultan 
 
Sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko kami, pendirian bisnis apa pun di sebuah negara atau kawasan baru yang 

di sana PTPBU saat ini tidak beroperasi, atau pengenalan sebuah sektor/lini usaha baru di negara yang sudah ada, 

pertama-tama harus mendapat persetujuan dari  Direksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T: Kami sudah menerima banyak kunjungan 
dari para    pejabat    pemerintah    yang 
bertanggung jawab mengeluarkan lisensi 
kesehatan dan keselamatan. Mereka ingin 
diajak makan malam dan meminta rokok, 
dan kadang uang kepada kami. Saya 
khawatir kalau menolak mereka, mereka 
tidak akan mengeluarkan lisensi sehingga 
kami tidak bisa menjalankan bisnis. Apa 
yang harus saya lakukan? 

 
J: Meskipun adalah suatu keharusan bagi kita 

menjalankan unit-unit usaha dengan lisensi dan 
persetujuan yang benar, pemberian bingkisan 
atau uang tunai untuk memermudah 
dikeluarkannya lisensi adalah dilarang keras. 
Anda harus segera melaporkan permasalahan 
ini kepada Manajer Lini Anda. 

Anda bisa mencari tahu lebih banyak 

tentang kebijakan kami berkenaan dengan 

penyuapan dan korupsi dengan cara 

memastikan bahwa Anda memahami Kode 

Etik (sebuah tautan ke bagian ini bisa 

ditemukan pada bagian Referensi dalam 

Kode Etik Bisnis ini) dan juga dengan 

mencari bimbingan lebih lanjut dari tim 

hukum setempat. 

 
Jangan lupa, Anda selalu dapat 

mendiskusikan setiap kepedulian atau 

permasalahan yang mungkin Anda miliki 

dengan menghubungi Speak Up. 
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Pelaporan dan Akuntansi 

 

 
Penting  kiranya  bagi  PTPBU  untuk  mencatat  informasi  finansial  maupun 

non-finansial secara akurat dan objektif. 

 

Pelaporan Keuangan 
 
Semua pembukuan, catatan dan rekening harus sesuai dengan Panduan Kebijakan dan Prosedur Pembukuan PTPBU. 

Panduan ini merupakan sumber rujukan tunggal yang memenuhi Standar Laporan Keuangan Internasional untuk semua 

bidang usaha dan memungkinkan semua bisnis PTPBU melaporkan berdasarkan seperangkat kebijakan yang jelas. 

 
Ingat aturan-aturan dasar berikut: 

 
•  Semua catatan harus akurat dan lengkap dan harus memberi pandangan akurat tentang bisnis pada waktu tertentu; 

•  Dokumentasi pendukung harus dikumpulkan pada saat transaksi; 

•  Catatan  dan  dokumentasi  pendukung  harus  disimpan  sesuai  dengan  persyaratan  hukum  dan  fiskal  setempat, 

tetapi dalam kasus apapun, selama setidaknya tidak kurang dari enam tahun; 

•  Laporan keuangan tahunan maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan akuisisi maupun berbagai transaksi 

penting lain harus disimpan secara permanen; dan 

•  Bekerjasama  sepenuhnya  dengan  badan  audit  internal  atau  eksternal,  memastikan  bahwa  Anda  memberikan 

informasi yang akurat kepada para auditor dan memberi mereka akses tak terbatas terhadap berbagai dokumen maupun 

kolega (selalu mematuhi aturan hukum). 

 
Anda tidak boleh: 

 
•  Memalsukan catatan – finansial atau non-finansial; 

•  Membuang atau mengalihkan aset PTPBU tanpa dokumentasi dan otorisasi yang memadai berdasarkan Panduan 

Persetujuan Grup; 

•  Memberikan entri akuntansi atau klaim pengeluaran yang salah atau menyesatkan; atau 

•  Memusnahkan informasi untuk mengungkap praktik-praktik jahat. 

 
Jika  Anda  memang  memerhatikan  bahwa  proses  keuangan  yang  tidak  diikuti  atau  bahwa  ada  entri  yang  keliru 

atau menyesatkan yang dibuat, maka Anda harus segera melaporkan permasalahan tersebut kepada Manajer Lini 

Anda. Jika Anda merasa tidak enak menyampaikan masalah tersebut kepada Manajer Lini Anda, pertimbangkan untuk 

berbicara kepada Direktur Keuangan setempat, Bagian SDM atau Speak Up. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T:  Kami   sudah   berhasil   selama   setengah 
tahun dan melebihi target. Kami tidak 
berharap beberapa bulan ke depan akan 
mudah dan saya bertanya-tanya haruskah 
saya  mencatat  pendapatan klien  baru kami 
dalam angka kuartal berikutnya agar 
melebihi kinerja kami. Saya kira ini tidak 
akan berdampak negatif terhadap klien dan 
saya tidak akan mengubah angka-angka 
sebenarnya. Apakah ini dapat diterima? 

 
J: Tidak. Segala aktivitas yang ditujukan untuk 

mengalihkan penjualan atau laba di antara 
berbagai periode pelaporan mungkin akan 
menimbulkan  salah  penafsiran  mengenai 
posisi keuangan kami dan tidak bisa diterima. 
Harap dipastikan bahwa semua laporan akurat 

Anda bisa mendapatkan nasihat dan 
dukungan lebih lanjut mengenai pelaporan 
dan akuntansi yang akurat dari Manajer Lini, 
tim keuangan setempat atau Keuangan 
Grup. 
 
Panduan Kebijakan dan Prosedur 
Pembukuan PTPBU serta Panduan 
Persetujuan Grup berisi informasi lebih 
lanjut dan pedoman mengenai hal ini dan 
dapat di dalam Policy Akaunting PBU. 
 
 
 
Jangan lupa, Anda selalu dapat 
mendiskusikan setiap kepedulian atau 
permasalahan yang mungkin Anda miliki 
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Privasi Data 

 
 
Sebagai  sebuah  bisnis,  PTPBU  menyimpan  data  pribadi  mengenai  karyawan, 

klien,  pemasok  maupun  pihak  ketiga  lainnya.  Informasi  ini  bisa  disimpan  dalam 

arsip kertas maupun secara elektronik. Penting kiranya kita memastikan bahwa 

kerahasiaan data pribadi semacam ini diamankan sepanjang waktu. 

 
Di  sejumlah  negara,  kepatuhan  terhadap  peraturan  privasi  data  diharuskan  oleh 

hukum dan segala kegagalan untuk mematuhinya bisa mengakibatkan hukuman finansial maupun perdata baik bagi 

PTPBU maupun individu terkait. 

 
Setiap  data  pribadi  yang  disimpan  perusahaan  hanya  boleh  digunakan  untuk  kepentingan  bisnis  dan  kita  harus 

memastikan bahwa data tersebut: 

 
•  Diperoleh secara sah dari sisi hukum; 

•  Diproses hanya untuk kepentingan sesuai pemerolehannya; 

•  Akurat dan relevan terhadap tujuan; 

•  Tidak disimpan lebih lama dari yang dibutuhkan; 

•  Disimpan secara aman; dan 

•  Tidak dialihkan ke negara lain tanpa perlindungan yang memadai. 

 
Selain butir-butir di atas, setiap kita bertanggung jawab untuk memastikan bahwa individu-individu yang memberikan 

data pribadi kepada Perusahaan menyadari siapa saja yang akan memiliki akses terhadap data tersebut dan untuk 

tujuan apa. 

 
Selalu patuhi aturan-aturan dasar berikut: 

 
•  Data pribadi hanya boleh diakses oleh mereka yang memiliki kewenangan dan hanya untuk kepentingan bisnis; 

•  Data  pribadi  tidak  boleh  diberikan  kepada  perorangan  yang  tidak  memiliki  kewenangan  di  dalam  atau  di  luar 

PTPBU tanpa persetujuan dan kontrak untuk memastikan bahwa mereka memerlakukan data pribadi tersebut dengan 

tingkat kerahasiaan yang sama; dan 

•  Selalu pastikan bahwa data pribadi disimpan secara aman dengan akses terbatas. 

 
Jika  Anda   menerima   segala   permintaan   menurut   undang-undang   atau   regulasi   formal,   atau   keluhan   dari 

individu-individu dalam mengakses informasi pribadi yang kami simpan menyangkut mereka, terlebih dulu Anda harus 

merujuk perkara tersebut kepada tim hukum setempat atau siapa pun di wilayah itu yang bertanggung jawab mengelola 

permasalahan perlindungan data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T:  Saya akan melakukan kampanye pemasaran 

di kawasan setempat untuk memromosikan 

layanan dukungan baru yang ditawarkan 

perusahaan. Bolehkah saya menggunakan 

nama dan alamat yang ada di basis data 

klien untuk dikirimi surat? 

 
J:  Anda hanya boleh mengirim materi pemasaran 

kepada individu yang sudah menyetujui untuk 

menerima   informasi   semacam   ini,   kalau 

tidak Anda bisa melanggar undang-undang 

privasi  data  setempat.  Data-data  yang  ada di 

basis data klien bisa dikumpulkan untuk tujuan 

yang berbeda sehingga Anda tidak boleh 

mengasumsikan bahwa data itu boleh 

digunakan.  Anda   harus   berbicara   dengan 

Manajer Lini Anda atau departemen pemasaran 

setempat untuk mendapat bimbingan lebih 

lanjut. 

Anda bisa mendapat dukungan dan 

bimbingan lebih lanjut mengenai privasi 

data dari Manajer Lini Anda atau tim hukum 

setempat. 

 
Jangan lupa, Anda selalu dapat 

mendiskusikan setiap kepedulian atau 

permasalahan yang mungkin Anda miliki 

dengan menghubungi Speak Up. 
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Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

 
 
Di  PTPBU,  karyawan  Perusahaan  bukan  hanya  akan  menjadikan  kami  sebagai 

sebuah Perusahaan yang bagus untuk bekerja dan berbisnis, tapi juga Perusahaan hebat 

dengan reputasi standar dan kualitas tinggi. 

 
Karyawan kami adalah aset kami yang paling berharga. Mereka adalah kunci keberhasilan 

bisnis. Setiap manajer bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka memimpin 

dengan sedemikian rupa sehingga mereka mengasuh, memotivasi dan mengilhami para 

karyawan kami, tanpa kecuali, agar dapat memberikan layanan yang benar-benar bagus satu 

sama lain terhadap klien dan pelanggan Perusahaan. 

 
Perusahaan mempunyai tanggung jawab moral untuk saling menjaga satu sama lain, pelanggan maupun lingkungan 

kami dengan cara menyediakan tempat kerja yang sehat dan bebas cedera yang menyajikan makanan yang aman 

dikonsumsi dan meminimalisir dampak lingkungan. 

 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja tetap menjadi prioritas operasional utama Perusahaan. Semua rapat manajemen 

di PTPBU menyampaikan pemutakhiran soal Kesehatan dan Keselamatan Kerja sebagai salah satu butir agenda utama. 

Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja perusahaan diperiksa oleh  Direksi PT Prasmanindo Boga Utama setiap tahun 

untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan itu memenuhi kebutuhan bisnis maupun legalisasi yang relevan. 

 
PTPBU berkomitmen menyediakan lingkungan kerja yang aman dan terjaga bagi seluruh karyawan dan mendorong praktik 

terbaik di seluruh PTPBU. Kami telah mengembangkan sebuah kebijakan, dengan standar dan perilaku operasi minimal 

yang terus menerus digulirkan di seluruh bisnis PTPBU. Secara khusus kami akan: 

 
•  Berusaha mencegah cedera pada karyawan, pelanggan atau kontraktor; 

•  Melakukan penilaian risiko penuh ketika mengambil kontrak baru; 

•  Pertimbangkan berbagai implikasi keselamatan dari berbagai keputusan pengadaan Perusahaan; dan 

•  Pastikan bahwa setiap karyawan mendapat latihan yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan mereka dengan 

aman. 

 
Kami juga mengharapkan standar tinggi serupa dari para pemasok dan kontraktor perusahaan. 

 
Kami bekerja keras untuk secara terus menerus meningkatkan kinerja Kesehatan dan Keselamatan K e r j a  kami 

dan kami telah mulai mengukur kinerja kami berdasarkan seperangkat ukuran yang jelas untuk memastikan bahwa para 

pelanggan maupun orang lain yang bekerjasama dengan kami bahwasanya kami beroperasi di lingkungan paling aman. 

 
Kami  yakin  bahwa  komitmen  terhadap  keselamatan  membutuhkan  pendekatan  yang  seimbang  baik  dari  pihak 

manajemen maupun karyawan. 
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Kesehatan dan Keselamatan Kerja (lanjutan) 

 

 

Sebagai bagian dari pendekatan ini, PTPBU mengharapkan agar pihak manajemen dari semua jenjang akan: 

 
•  Memastikan kepatuhan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja; 

•  Menyediakan dan mempertahankan lingkungan kerja yang aman sepanjang waktu; 

•  Mengembangkan,  mendorong  dan  menerapkan  sistem  maupun  praktik  Kesehatan  serta  Keselamatan  Kerja  di 

Perusahaan; 

•  Secara efektif menggunakan sumberdaya PTPBU untuk memenuhi standar dan tujuan Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja; serta 

•  Melatih seluruh karyawan agar bisa bekerja secara aman dan efisien. 

Selain butir-butir di atas, PTPBU mengharapkan agar  seluruh karyawan: 

•  Menunjukkan “duty of care/kepedulian” terhadap diri sendiri maupun orang lain dalam usaha menciptakan lingkungan 

kerja yang aman; 

•  Segera melaporkan setiap tindakan atau situasi tidak aman kepada Manajer Lini; 

•  Secara aktif menyumbangkan berbagai gagasan untuk membuat tempat kerja lebih aman dan lebih produktif; 

•  Tidak  pernah  mengabaikan  tindakan  yang  tidak  aman  atau  berbahaya.  Jika  Anda  melihat  orang  melakukan 

tindakan yang tidak aman, Anda harus menjelaskan kepada orang itu mengapa hal itu tidak aman dan mintalah 

orang  yang  bersangkutan  untuk  menghentikannya.  Jika  orang  tersebut  menolak,  Anda  bertanggung  jawab 

untuk melaporkan hal itu kepada Manajer Lini Anda; 

•  Tidak datang ke tempat kerja di bawah pengaruh obat tanpa resep atau alkohol; 

•  Selalu mengenakan alat pelindung diri yang benar; 

•  Pastikan Anda tahu apa yang harus dilakukan apabila terjadi keadaan darurat di tempat kerja; dan 

•  Ikuti prosedur keselamatan kerja sepanjang waktu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
T:  Saya   mengorganisir   sebuah   tim   besar 

yang terdiri dari para pegawai sementara 

untuk membantu saya menghadapi acara 

olahraga mendatang. Kami benar-benar 

ketat soal waktu dan akan sangat sibuk. 

Saya berencana menghentikan pembicaraan 

tentang kesehatan dan keselamatan kerja 

serta prosedur darurat karena sebagian 

besar pegawai sementara tersebut sudah 

pernah bekerja untuk saya sebelumnya. 

Apakah ini dapat diterima? 

 
J: Tidak. Kita semua bertanggung jawab untuk 

memastikan adanya lingkungan kerja yang 

aman dan terjaga bagi siapa saja yang bekerja 

untuk  PTPBU.  Anda  harus  menghabiskan 

waktu beberapa menit memberi arahan kepada 

tim dan menjabarkan prosedur yang harus 

diikuti ketika terjadi kebakaran atau keadaan 

darurat lainnya. 

Anda bisa mendapat dukungan dan 

bimbingan lebih lanjut tentang berbagai 

permasalahan kesehatan dan keselamatan 

kerja dari Manajer Lini Anda, tim SDM 

setempat, tim K3 setempat atau K3 Grup. 

 
Jangan lupa, Anda selalu dapat 

mendiskusikan setiap kepedulian atau 

permasalahan yang mungkin Anda miliki 

dengan menghubungi Speak Up. 
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Anda didiskriminasikan karena alasan gender. 
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Perlakuan  Yang  Adil  dan  Persamaan  Kesempatan 

Kerja 
 

PTPBU menghormati dan menghargai individualitas dan keanekaragaman yang 

dimiliki setiap karyawan dalam bisnis dan Perusahaan berusaha menciptakan 

lingkungan kerja yang positif dan terbuka di mana pun kami beroperasi. 

 
Dalam kaitannya dengan para karyawan: 

 
•  Perusahaan berkomitmen untuk menjalin hubungan dengan karyawan berdasarkan asas penghormatan atas martabat 

individu dan perlakuan adil bagi semua; 

•  Perusahaan bermaksud merekrut dan mempromosikan karyawan berdasarkan kecocokan mereka dengan pekerjaan 

tanpa diskriminasi; dan 

•  Perusahaan tidak mentolerir segala bentuk diskriminasi atau pelecehan seksual, fisik, mental atau pelecehan lainnya 

terhadap para karyawan Perusahaan. 

 
Untuk membantu Perusahaan dalam mencapai tujuan, Perusahaan telah mengembangkan sebuah kerangka tujuan, 

langkah dan tindakan sederhana yang menitik beratkan pada lima bidang utama manajemen dan pengembangan: 

 
•  Menarik – merekrut orang-orang yang tepat, dengan cara yang benar dan merefleksikan keanekaragaman berbagai 

komunitas tempat kami bekerja; 

•  Mempertahankan – memberikan penghargaan dan tunjangan serta lingkungan kerja yang tepat bagi mereka yang ingin 

terus bekerja dengan kami; 

•  Mengembangkan – memastikan bahwa orang-orang memiliki keterampilan yang tepat untuk mengembangkan karier 

mereka bersama kami; 

•  Mengikutsertakan – menghubungkan semua karyawan kami ke sasaran kami, memotivasi mereka untuk meraih sasaran 

tersebut dan mengakui prestasi mereka; dan 

•  Menjalankan – siap dengan proses-proses untuk menangani dan secara terus-menerus meningkatkan kinerja individu. 

 
Sebagai seorang karyawan Anda harus: 

 
•  Memperlakukan rekan-rekan Anda secara adil dan penuh martabat dan rasa hormat. Diskriminasi dalam bentuk apa 

pun tidak akan ditolerir; 

•  Mengikuti semua undang-undang perburuhan dan ketenagakerjaan yang berlaku di negara tempat Anda bekerja. 

Memastikan Anda memahami perundangan setempat yang berlaku – berbicaralah dengan departemen SDM setempat 

untuk mendapat bimbingan lebih lanjut; dan 

•  Melaporkan segala macam pelanggaran terhadap komitmen kita dalam hal persamaan kesempatan. Jangan takut 

berbicara terus terang – kita semua memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan masalah yang kita sadari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
T:  Baru-baru ini saya mengajukan permohonan 

untuk tugas baru dalam bisnis kita yang 

akan menjadi promosi bagi saya. Saya 

sudah menjalani wawancara, bersama 

empat kandidat internal lainnya tapi saya 

tidak berhasil mendapat pekerjaan itu. Saya 

diberi tahu “secara tidak resmi” bahwa 

mereka mencari seorang pria untuk tugas 

tersebut karena ada sejumlah keperluan 

perjalanan internasional dan menurut 

mereka para karyawan perempuan tidak 

akan mau atau tidak akan bisa meninggalkan 

keluarga. Apa yang dapat saya lakukan? 

 
J:  Adalah  hal  yang  tidak  dapat  diterima  kalau 

Semua kandidat untuk lowongan yang ada 

harus dinilai berdasarkan kualifikasi dan 

kecocokannya dengan tugas tersebut. Anda 

harus menyampaikan hal ini kepada Manajer 

Lini dan tim SDM Anda. Jika Anda merasa tidak 

enak menyampaikannya, Anda bisa 

menghubungi Speak Up. 

Anda bisa mendapat dukungan dan 

bimbingan lebih lanjut mengenai prinsip- 

prinsip perlakuan yang adil dan persamaan 

kesempatan yang dari situ kami beroperasi 

dari Manajer Lini, tim SDM setempat atau 

SDM Grup. 

 
Jangan lupa, Anda selalu dapat 

mendiskusikan setiap kepedulian atau 

permasalahan yang mungkin Anda miliki 

dengan menghubungi Speak Up. 
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bentuk apa pun tidak akan ditolerir. 
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Bekerja Tanpa Pelecehan/Penindasan 

 

 
Kami berharap agar seluruh karyawan diperlakukan secara adil dan penuh rasa hormat. Kami tidak mentolerir pelecehan 

atau penindasan dalam bentuk apa pun di tempat kerja terhadap para karyawan kami – atau para pemasok, mitra bisnis 

atau klien kami. 

 
Mohon pastikan bahwa Anda selalu mengikuti aturan-aturan dasar berikut: 

 
•  Jangan membuat lelucon tentang ras, suku, agama, usia atau orientasi seksual; 

•  Jangan menyebarkan, menampilkan atau menyimpan bahan apa pun yang dapat dianggap menyinggung di properti 

perusahaan, termasuk email, kartun, foto dsb; 

•  Jangan menyebarkan rumor jahat atau menggunakan email, layanan suara atau berbagai sarana lain untuk menyampaikan 

komentar yang bernada menghina atau diskriminatif; dan 

•  Selalu perlakukan informasi pribadi sebagai rahasia. Jangan menyalahgunakannya; dan ingat: 

•  Perilaku yang menyinggung, intimidatif, menghina atau perilaku jahat dalam bentuk apa pun tidak akan ditolerir. 

 
Segala bentuk pelecehan atau penindasan bertolak belakang dengan kebijakan Perusahaan dan tidak akan ditolerir. 

Jika  Anda  mengalami  penindasan  atau  dilecehkan,  atau  mengetahui  orang  lain  mengalaminya,  silakan  berbicara 

kepada Manajer Lini Anda atau anggota staf senior lainnya. Atau Anda bisa menelepon Speak Up. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T:  Sebagian    kolega    saya    mengolok-olok 
logat saya. Semula saya menganggapnya 
sebagai  olok-olok  yang  tidak  merugikan 
tapi lama kelamaan komentar-komentar 
mereka menjadi lebih pribadi sifatnya dan 
saya merasa jengkel sekali. Saya tidak ingin 
siapa pun bermasalah tapi saya benar- 
benar ingin menghentikannya. Apa yang 
harus saya lakukan? 

 
J: Kami  menganjurkan  agar Anda  berbicara 

dengan kolega Anda dan menjelaskan efek 
perilaku  mereka  terhadap  Anda.  Jika  Anda 
merasa tidak enak melakukan hal ini, atau itu 
tidak menghentikan perilaku mereka, maka 
Anda harus berbicara kepada Manajer Lini 
Anda  atau  bagian  SDM.  Diskriminasi dalam 

Anda bisa mendapatkan dukungan dan 

bimbingan lebih lanjut mengenai bekerja 

tanpa pelecehan dan penindasan dari 

Manajer Lini, tim SDM setempat atau SDM 

Grup. 

 
Jangan lupa, Anda selalu dapat 

mendiskusikan setiap kepedulian atau 

permasalahan yang mungkin Anda miliki 

dengan menghubungi Speak Up. 
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Perlindungan Merek 

 

 
Reputasi kami adalah faktor utama yang menarik para klien dan pelanggan ke PTPBU 

dan merupakan keharusan bahwa nilai dan niat baik dalam reputasi ini dilindungi sepantasnya 

dan dipromosikan, di antaranya, dengan mengambil langkah-langkah untuk menangani dan 

melindungi merek kami secara layak. 

 
Sebagai   pemimpin   pasar,   kami   sering   kali   menghasilkan  resep,  proses,  gagasan-gagasan  non  publik  dan 

strategi-strategi yang menjadi milik PTPBU dan harus kami lindungi. Penggunaan merek dagang dalam kaitannya dengan 

bisnis maupun layanan kami akan menciptakan itikad baik, reputasi dan nilai merek yang signifikan. Kami juga harus 

melindungi informasi bisnis rahasia yang lain seperti data pelanggan dan informasi pribadi serta memastikan kalau 

hal itu disimpan secara rahasia. 

 
Selain itu, rahasia dagang kami, misalnya informasi yang ada di dalam Kerangka Layanan PTPBU atau resep dan peta 

proses, membantu membedakan kami dengan para pesaing kami dan memertahankan keunggulan kompetitif di pasar. 

 
Anda harus berkonsultasi dengan tim hukum setempat jika Anda mempertimbangkan untuk membuat merek atau teknologi 

baru yang Anda inginkan agar mematuhi hak kekayaan intelektual. Silakan merujuk pada Kebijakan Hak Kekayaan 

Intelektual PT PBU (sebuah tautan untuk ini bisa ditemukan pada bagian Referensi Kode Etik Bisnis). 

 
Selalu ingat aturan-aturan dasar berikut: 

•  Jangan sekali-kali setuju untuk memberikan hak kekayaan intelektual kepada para klien, pelanggan atau pihak ketiga 

lainnya tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan tim hukum setempat; 

•  Jangan sekali-kali menyetujui untuk berbagi kekayaan intelektual atau informasi rahasia kami tanpa terlebih dahulu 

memastikan adanya perjanjian kerahasiaan yang disetujui. Mintalah saran dari Manajer Lini Anda atau tim hukum 

setempat apabila Anda tidak yakin; dan 

•  Jangan sekali-kali memanfaatkan kekayaan intelektual atau informasi kerahasiaan PTPBU untuk kepentingan pribadi 

atau karena berbagai alasan yang tidak ada kaitannya dengan tugas Anda di PTPBU. 

 
Kami berkomitmen untuk menghormati kekayaan intelektual dan informasi rahasia dari pihak ketiga. Anda harus mengikuti 

aturan-aturan dasar berikut: 

•  Salin saja dokumen dan bahan kalau Anda memiliki izin khusus; 

•  Jangan melanggar paten, merek dagang atau hak kekayaan lain dari pihak ketiga. Mintalah saran dari tim hukum 

setempat jika Anda merasa ragu; 

•  Jangan menggunakan informasi rahasia pihak ketiga kalau Anda tidak memiliki kewenangan dalam bentuk perjanjian 

kerahasiaan yang ditandatangani yang memenuhi pedoman internal setempat; dan 

•  Jangan mengunggah perangkat lunak tak berlisensi ke komputer atau peralatan milik PTPBU lainnya. 

 
Apabila Anda memunyai pertanyaan, silakan berbicara dengan Manajer Lini Anda atau mintalah saran dari tim hukum 

setempat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

T:  Saya  baru  bergabung  dengan  PTPBU dari 

salah satu pesaing utamanya. Sebelum 

meninggalkan pekerjaan sebelumnya, saya 

mengambil sejumlah salinan data pembelian, 

yang menurut saya bermanfaat bagi tim 

baru saya. Sudah pasti menggunakan 

informasi ini penting sekali bagi PTPBU? 

 
J: Tidak. Anda bukan saja akan melanggar 

tanggung jawab Anda untuk menyimpan rahasia 

pemberi kerja Anda sebelumnya dan prinsip- 

prinsip yang ada di dalam Kode Etik Bisnis, bisa 

jadi Anda juga melanggar hukum. Anda tidak 

boleh membawa atau memanfaatkan informasi 

rahasia dari pemberi kerja Anda sebelumnya.  

Ini  bukan  berarti  Anda  tidak 

boleh menggunakan pengetahuan umum atau 

keterampilan yang Anda pelajari dari pemberi 

kerja sebelumnya. Kalau Anda merasa ragu, 

silakan hubungi tim hukum setempat. 

Anda bisa mendapatkan dukungan atau 

bimbingan lebih lanjut soal perlindungan 

merek dari Manajer Lini, tim pemasaran 

setempat, Tim Pengembangan Pasar Grup 

atau Departemen Hukum Grup. 

 
Jangan lupa, Anda selalu dapat 

mendiskusikan setiap kepedulian atau 

permasalahan yang mungkin Anda miliki 

dengan menghubungi Speak Up. 
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kertas-kertas    itu    harus    diingatkan    akan 
tugas-tugasnya. 

Departemen Hukum Grup. 
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Kerahasiaan 

 

 
Tak seorang pun karyawan yang boleh mengungkapkan informasi rahasia berkenaan dengan Perusahaan PTPBU atau 

bisnisnya di luar Grup tanpa kewenangan khusus untuk melakukannya. 

 
Apabila informasi rahasia hendak disampaikan kepada pihak lain, maka informasi itu hanya diberikan berdasarkan perjanjian 

kerahasiaan tertulis atau tanggung jawab dibebankan kepada pihak ketiga. 

 
Apabila Anda harus menyampaikan informasi rahasia berdasarkan perintah lembaga yudisial, pemerintah, penegak hukum 

atau pengawas yang kompeten, maka Anda harus terlebih dahulu memberi tahu tim hukum setempat dan berusaha 

meminta persetujuan mereka sebelum mengungkapnya. 

 
Para karyawan tidak diperkenankan memanfaatkan informasi rahasia PTPBU untuk kepentingan pribadi mereka sendiri 

atau untuk teman atau kerabat. 

 
Anda juga harus memastikan bahwa Anda memahami kebijakan IT setempat dan mengikuti pedomannya dalam hal 

keamanan dan penggunaan sistem PTPBU. Harap diingat bahwa perusahaan mungkin memantau dan mencatat 

penggunaan sistem TI Anda kapan saja dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. 

 

Aset-Aset Fisik 
 
Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak milik PTPBU yang kita gunakan atau berhubungan 

dengannya sebagai bagian dari pekerjaan kita tidak rusak, disalahgunakan atau dibuang. Kita juga memiliki tanggung jawab 

untuk melaporkan perusakan hak milik PTPBU oleh orang lain. 

 
Mohon pastikan bahwa harta milik PTPBU yang Anda gunakan dirawat dengan baik sehingga bisa dioperasikan secara 

aman dan tepat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T: Ketika saya mengeluarkan kertas-kertas 
untuk didaur ulang, saya menemukan 
sebuah tas berisi daftar karyawan dan 
informasi gaji di dalamnya. Saya khawatir 
kalau informasi ini sampai terlihat orang. 
Apa yang harus saya lakukan? 

 
J: Anda harus membawa kertas-kertas itu ke 

departemen SDM dan melaporkan masalah 
tersebut  kepada  Manajer  Lini  atau  bagian 
SDM Anda. Kita semua bertanggung jawab 
menjaga keamanan dan privasi informasi 
rahasia dan Anda benar kalau memang peduli 
atas apa yang Anda temukan. Departemen 
SDM akan memastikan bahwa kertas-kertas 
itu dihancurkan dengan aman dan memastikan 
bahwa siapa    saja    yang    meninggalkan 

Informasi rahasia adalah informasi atau 

pengetahuan  apa  pun,  yang  penyingkapannya di 

luar PTPBU mungkin akan merugikan kepentingan 

PTPBU. Contoh-contohnya meliputi (tapi tidak 

terbatas pada): 

•   bahan  pengembangan  produk  atau  layanan 

baru; 

•   data-data finansial yang tidak dipublikasikan; 

•   gagasan, proses atau strategi bisnis; 

•   penjualan,  basis  data  pemasaran  maupun 

basis data korporat lainnya; dan 

•   data-data kepegawaian. 

 
Anda bisa mendapatkan dukungan atau bimbingan 

lebih lanjut tentang berbagai masalah kerahasiaan 

dari Manajer Lini Anda, tim hukum setempat atau 

Jangan lupa, Anda selalu dapat 

mendiskusikan setiap kepedulian atau 

permasalahan yang mungkin Anda miliki 

dengan menghubungi Speak Up. 
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Apakah ini diperbolehkan? permasalahan yang mungkin Anda miliki 

dengan menghubungi Speak Up. 

J:  Meskipun PTPBU memang memerbolehkan 

penggunaan  internet  sebentar  dan  sesekali 

untuk kepentingan pribadi, kebijakan 

27 

 

 

 
Keamanan Informasi 

 
 
Sistem PTPBU - yaitu perangkat keras TI, perangkat lunak, peralatan kantor, telepon dan 

sistem email - semuanya dimaksudkan untuk digunakan dalam menjalankan bisnis 

PTPBU. Setiap pengguna harus menggunakan berbagai fasilitas tersebut secara 

profesional dan bertanggung jawab sepanjang waktu. 

 
Untuk melindungi pihak PTPBU maupun individu-individu yang menggunakan sistem TI kami, Anda harus selalu 

memastikan bahwa penggunaan sistem TI PTPBU Anda: 

 
•  tidak melanggar hukum di negara tempat Anda bekerja sekarang; 

•  tidak berisiko mencemarkan nama baik PTPBU; dan 

•  tidak menyebabkan kerugian atau gangguan terhadap bisnis PTPBU. 

 
Dalam  berbagai  situasi  tertentu, penyalahgunaan  internet  atau  email  bisa  dianggap  sebagai  suatu  tindak  pidana. 

Setiap kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kita memahami batasan hukum yang berlaku di negara 

tempat kita bekerja, dan memastikan bahwa kita mematuhinya. Silakan berbicara kepada tim hukum setempat untuk 

mendapat bimbingan lebih lanjut berkenaan dengan batasan-batasan hukum yang mungkin berlaku di negara tempat Anda 

bekerja. 

 
Mohon pastikan bahwa Anda selalu mengikuti aturan-aturan dasar berikut: 

 
•  tidak memasang atau menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak tanpa otorisasi pada sistem PTPBU; 

•  melindungi nama pengguna atau kata sandi yang diberikan kepada Anda dan tidak membaginya kepada yang lain; 

•  tidak  mengakses  atau  mengunduh,  membuat  atau  meneruskan  email,  dokumen  atau  gambar  yang  mungkin 

menyebabkan pelanggaran, kesusahan atau pelecehan terhadap orang lain; 

•  membatasi penggunaan sistem PTPBU untuk penggunaan pribadi seminimal mungkin; dan 

•  pastikan bahwa Anda menyimpan dan membuat cadangan data atau pekerjaan secara berkala yang Anda simpan 

di dalam sistem sesuai dengan saran tim TI setempat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T: Saya menjalankan bisnis kecil di rumah pada 

akhir pekan menjual perhiasan hasil 

kerajinan tangan. Tidak ada pertentangan 

antara pekerjaan ini dengan pekerjaan saya 

di PTPBU (saya sudah menanyakan hal ini 

kepada Manajer Lini saya) dan biasanya itu 

tidak berdampak terhadap pekerjaan saya. 

Saat ini saya menerima banyak pesanan dan 

saya ingin menggunakan waktu istirahat 

untuk mengakses situs web saya untuk 

memeriksa kalau-kalau ada pesanan. 

perusahaan tidak memerbolehkan karyawan 

menggunakan internet di tempat kerja untuk 

masalah atau keuntungan moneter pribadi. 

Anda harus menjalankan bisnis “rumahan” 

Anda di rumah. 

Pedoman ini harus dibaca sesuai dengan 

Kebijakan Penggunaan TI Yang Bisa 

Diterima PTPBU yang dapat diakses 

melalui Mercury). Tautan ke kebijakan ini 

juga bisa ditemukan pada bagian Referensi 

Kode Etik Bisnis. Jika Anda merasa tidak 

jelas dengan permasalahan apa pun 

berbicaralah dengan Manajer Lini Anda. 

 
Jangan lupa, Anda selalu dapat 

mendiskusikan   setiap   kepedulian   atau 
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Berurusan dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga 

Peraturan Publik 
 

 

Anda boleh berurusan dengan para pejabat pemerintah atau para wakil lembaga 

peraturan publik selama Anda bekerja untuk PTPBU. Jika Anda diminta memberi informasi dalam kaitannya dengan 

penyelidikan atau investigasi, Anda memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa Anda jujur dan akurat, dan bahwa 

kepentingan sah PTPBU dilindungi. 

 
Senantiasa hubungi tim hukum setempat sebelum merespons permintaan informasi apa pun dari lembaga yang tidak 

diharapkan. Anda harus memastikan bahwa segala informasi atau berkas yang relevan dengan investigasi diamankan 

dan tidak dihancurkan. Termasuk di dalamnya memastikan sistem elektronik untuk pembuangan catatan ditangguhkan 

sementara untuk memastikan bahwa catatan yang relevan tersimpan. 

 
Diharapkan agar para karyawan PTPBU bekerjasama penuh dalam investigasi. Anda tidak boleh menghalangi 

pengumpulan informasi oleh para pejabat berwenang yang sepatutnya atau membalas siapa saja yang bekerjasama dalam 

investigasi. 

 
Jika para pejabat pemerintah datang ke kantor atau unit Anda dan meminta informasi, mohon pastikan bahwa Anda 

mengikuti aturan-aturan dasar berikut: 

 
•  segera hubungi tim hukum setempat; 

•  minta untuk melihat tanda pengenal dan membuat salinannya; 

•  klarifikasi individu-individu tersebut mewakili organisasi apa, apa sifat penyelidikan mereka; dan 

•  pastikan para perwakilan itu diperhatikan. 

 
Anda harus menghubungi tim hukum setempat apabila merasa ragu dan pastikan bahwa Anda memahami prosedur 

setempat yang harus dijalani ketika berurusan dengan pemerintah maupun badan-badan peraturan publik setempat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T:  Di   perusahaan   saya   sebelumnya,   kami 

diberi tahu    agar    tidak    memberikan 

informasi apa pun kepada pihak luar, siapa 

pun itu. Saya tidak ingin mendapat masalah 

karena melanggar kerahasiaan. Apa yang 

seharusnya saya lakukan? 

 
J: Pertama-tama Anda harus menghubungi tim 

hukum setempat – mereka akan memberi tahu 

informasi mana yang bisa diberikan kepada 

pihak ketiga dan mana yang tidak bisa. 

Anda bisa mendapatkan dukungan atau 

bimbingan lebih lanjut tentang berbagai 

masalah     kerahasiaan     dari     Manajer 

Lini Anda, tim hukum setempat atau 

Departemen Hukum Grup. 

 
Jangan lupa, Anda selalu dapat 

mendiskusikan setiap kepedulian atau 

permasalahan yang mungkin Anda miliki 

dengan menghubungi Speak Up. 
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dari klien. PTPBU atau pun pihak penerima. 

Anda bisa mendapatkan dukungan atau bimbingan 

lebih lanjut tentang berbagai masalah masyarakat 

dan kegiatan amal dari Manajer Lini Anda, tim 

hukum Setempat atau Departemen Hukum Grup. 
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Masyarakat dan Kegiatan Amal 

 
 
Keberhasilan   dalam   bisnis   bergantung   pada   kepatuhan  terhadap  aturan  hukum, 

beserta  kepekaan  terhadap  adat  dan  konvensi  setempat  yang  mengatur  hubungan 

bisnis. Masyarakat tempat kami beroperasi (dan dari sana kami mendapat karyawan) 

penting bagi kami. 

 
PTPBU  berkomitmen  memberikan  kontribusi  positif  bagi  pembangunan  secara  berkesinambungan  pada masyarakat 

tempat kami beroperasi. Kami berusaha mempertimbangkan berbagai permasalahan masyarakat yang lebih luas – 

termasuk kepentingan nasional dan setempat – pada seluruh operasi kami. Kami menggunakan keahlian kami untuk 

memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan cara yang sesuai dengan tujuan bisnis kami. 

 
Menghormati   budaya   dan   adat   setempat   dari   berbagai   masyarakat   dan   negara   serta   selalu   mengikuti 

undang-undang setempat merupakan hal yang penting. Praktik-praktik bisnis tertentu yang diterima di satu negara 

belum tentu bisa diterima di negara lainnya. Menyadari berbagai perbedaan tersebut mungkin berpengaruh terhadap 

cara Anda melakukan bisnis. 

 
Diharapkan agar seluruh karyawan PTPBU mengikuti aturan-aturan dasar berikut: 

 
•  selalu menghormati budaya dan adat bisnis masyarakat maupun negara tempat Anda bekerja (asalkan tidak bertentangan 

dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam Kode Etik Bisnis); 

•  selalu mematuhi undang-undang dan peraturan setempat – hubungi tim hukum setempat jika Anda butuh bantuan 

soal ini; dan 

•  selalu memberi tahu Manajer Lini tentang rencana komunikasi dengan lembaga-lembaga non-pemerintah dan meminta 

persetujuan mereka sebelum terlibat dengan pihak-pihak tersebut. 

 
Melalui sumbangan dan sponsor, PTPBU bermaksud meningkatkan dampak terhadap lingkungan tempat beroperasi 

maupun masyarakat yang dilayani demi keuntungan seluruh pemangku kepentingan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T: Saya didekati seorang klien yang meminta 

kita untuk menjadi penyelenggara acara 

makan malam untuk amal di restoran kita. 

Bisakah saya melakukannya? 

 
J: Berbicaralah  kepada  Manajer  Lini  Anda 

sebelum menyetujui     untuk     membantu. 

PTPBU mendorong dukungan masyarakat dan 

berbagai kegiatan amal, namun penting untuk 

memastikan bahwa proses persetujuan diikuti,  

terutama  karena  permintaan  datang 

PTPBU memiliki sebuah proses persetujuan yang 

harus diikuti sebelum kegiatan amal bisa 

diselenggarakan. Silakan pelajari Kebijakan 

Sumbangan Amal PTPBU (ada sebuah tautan di 

bagian Referensi Kode Etik Bisnis). 

 
Segala sumbangan amal yang diberikan oleh 

perusahaan PTPBU harus didokumentasikan 

sepenuhnya  di  dalam  buku-buku  perusahaan, 

dan apabila diharuskan oleh undang-undang, 

memasang   catatan   publik   baik   oleh   pihak 

Jangan lupa, Anda selalu dapat 

mendiskusikan setiap kepedulian atau 

permasalahan yang mungkin Anda miliki 

dengan menghubungi Speak Up. 
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Kegiatan Politik 
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Sebagai bagian dari kegiatan bisnis, kadang PTPBU berurusan dengan lembaga-lembaga pemerintah, kelompok- kelompok 

kepentingan umum, asosiasi industri maupun lembaga sejenis lainnya di seluruh dunia. Sementara melakukan hal itu, kita 

harus memastikan kepatuhan terhadap undang-undang setempat yang mengatur kegiatan politik. 

 
PTPBU tidak memiliki kebijakan untuk memberikan sumbangan kepada partai politik manapun. Karyawan PTPBU tidak 

boleh terlibat dalam lobi atau berhubungan dengan para anggota dewan, kandidat politik, pembuat peraturan, pegawai 

pemerintahan atau kelompok-kelompok kepentingan umum, kecuali mereka melakukannya di bawah petumjuk Direksi.  
 
Mohon pastikan bahwa Anda selalu mengikuti aturan-aturan dasar berikut: 
•  Jangan  memberi  sumbangan  atas  nama  PTPBU  kepada  organisasi  politik  manapun  yang  memromosikan 

berbagai kegiatan politik partai; 

•  Harap   pisahkan   kegiatan   politik   pribadi   dari   pekerjaan   Anda   dan   jangan   menggunakan   waktu   maupun 

sumberdaya perusahaan untuk mendukungnya – silakan merujuk pada bagian Konflik Kepentingan Kode Etik Bisnis ini 

untuk informasi lebih lanjut; dan 

•  Pastikan  bahwa  Anda  berhubungan  dengan  M a n a j e m e n  S e n i o r  sebelum berhubungan dengan  pemerintah, 

pembuat peraturan, dewan legislatif atau kelompok pelobi atas nama PTPBU. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T: Saya   telah   dihubungi   oleh   sebuah 

kelompok pelobi yang membuat film pendek 

berkenaan dengan dampak lingkungan dari 

cangkir sekali pakai. Saya kira hal ini dapat 

membantu   memromosikan    keunggulan 

reputasi kita      dalam      permasalahan 

lingkungan. Saya yakin mereka mengambil 

film tersebut untuk dibawa ke pemerintah. 

Apakah itu berarti saya tidak bisa ikut 

berperan serta dalam film tersebut? 

 
J:  Anda  benar  memertanyakan  hal  ini.  Anda 

harus menghubungi Kepala Hubungan Media 

Grup dan membahas proposal tersebut secara 

lebih rinci. Mereka, bersama-sama dengan 

Departemen Hukum Grup, bisa memberi saran 

soal bagaimana Anda dapat merespons dan 

sejauh mana, kalau memungkinkan, Anda bisa 

terlibat. 

Anda bisa mendapatkan dukungan atau 

bimbingan lebih lanjut tentang berbagai 

masalah kegiatan politik PTPBU dari 

Manajer Lini Anda, tim hukum setempat 

atau Departemen Hukum Grup. 

 
Jangan lupa, Anda selalu dapat 

mendiskusikan setiap kepedulian atau 

permasalahan yang mungkin Anda miliki 

dengan menghubungi Speak Up. 
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Komunikasi Eksternal 

Kode Etik Bisnis ini. Apabila Anda merasa tidak 

enak  berbicara  dengan  Manajer  Lini,  Anda 

bisa menghubungi tim hukum setempat, SDM 

atau Speak Up. Kami tidak menolerir segala 

Jangan lupa, Anda selalu dapat 
mendiskusikan setiap kepedulian atau 
permasalahan yang mungkin Anda miliki 
dengan menghubungi Speak Up. 
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Sebagai  bagian  dari  pekerjaan  sehari-hari,  kita  bisa  berhubungan  dengan 

“para   pemangku   kepentingan   utama”   –   yang   mencakup  para  karyawan, 

mitra bisnis, klien, pelanggan, investor, media, masyarakat dan pemerintah. 

Komunikasi pemangku kepentingan Perusahaan harus ditangani sesuai dengan 

Kode Etik Komunikasi PTPBU. 

 
Anda  tidak  boleh  berbicara  dengan  reporter  atau  analis  investasi  mengenai  bisnis  PTPBU,  baik  secara  formal 

maupun  secara  informal.  Hanya  orang-orang  yang  ditunjuk  yang  memiliki  kewenangan  untuk  berbicara  kepada 

audiens luar seperti pasar, analis, investor dan pers.  

 
Detail  kontak  pejabat  di  atas  bisa  ditemukan  pada  bagian  Referensi  Kode  Etik  Bisnis  ini.  Seluruh  karyawan 

lainnya dilarang memberikan informasi penting kepada siapa pun di luar PTPBU tanpa persetujuan tertulis dari orang yang 

diberi kewenangan. Jika Anda didekati pihak luar agar memberikan informasi bisnis perusahaan, maka Anda harus 

meneruskan permintaan itu kepada orang yang memiliki kewenangan terlebih dahulu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T: Saya  membaca  sebuah  artikel  tentang 

PTPBU   di   sebuah  surat   kabar   pada 

akhir pekan yang di dalam terdapat 

informasi yang tidak akurat. Bolehkah saya 

menghubungi surat kabar itu dan meminta 

mereka membetulkan laporan mereka? 

 
J: Bagus    sekali    Anda    sigap    terhadap 

permasalahan  semacam  ini  tapi  harap jangan 

hubungi sendiri surat kabar itu. Setiap 

komunikasi  media  harus  ditangani  melalui 

tim Komunikasi Eksternal Grup. Detail kontak 

mereka dapat ditemukan di bagian Referensi 

bentuk   pembalasan   terhadap   orang   yang 

mengemukakan permasalahan. 

Kode Etik Komunikasi PTPBU ditetapkan 
untuk memastikan alur komunikasi yang 
lancar di dalam PTPBU dan audiens internal 
maupun eksternalnya. Tautan ke kebijakan 
ini juga bisa ditemukan pada bagian 
Referensi Kode Etik Bisnis. 
 
Anda     bisa     mendapatkan     dukungan 
atau bimbingan lebih lanjut mengenai 
komunikasi eksternal dari Manajer Lini 
Anda, tim hukum setempat atau Hubungan 
Investor dan Media Grup atau Departemen 
Hukum Grup. 



KEGIATAN EKSTERNAL 
 

 

Lingkungan 

32 

 

 

 
 

Lingkungan di sini bukanlah sebuah sektor, melainkan sebuah sikap dan 

pendekatan yang merepresentasikan bagian penting dari seluruh kegiatan 

perusahaan.  Singkat  kata,  setiap  karyawan  harus  menunjukkan  tanggung 

jawab lingkungan pada semua bidang dalam kendali mereka, apa pun 

kedudukannya. 

 
Sebagai salah satu perusahaan jasa catering terbesar di Indonesia, PTPBU mengakui bahwa perusahaan memiliki dampak 

terhadap lingkungan setempat tempat beroperasi dan lingkungan global pada umumnya. 

 
Selain mematuhi semua perundangan lingkungan terkait, PTPBU telah mengembangkan perangkat perilaku umum sendiri 

yang diperkenalkan ke seluruh operasinya. Kami terus menerus mendorong perbaikan di seluruh bisnis kami, terutama di 

berbagai bidang mata rantai pasokan dan kinerja lingkungan. 

 
Di kebanyakan lokasi yang kami tidak bertanggung jawab secara langsung atas pengadaan fasilitas, peralatan, bahan bakar 

dsb., kami bekerjasama dengan para klien untuk mempertimbangkan cara terbaik meningkatkan kinerja lingkungan operasi 

kami. 

 
Aturan-aturan dasar yang harus Anda ikuti: 

 
•  Seluruh  karyawan  harus  mematuhi  aturan  maupun  prosedur  Perusahaan  dalam  kaitannya  dengan  masalah 

lingkungan; 

•  Pastikan bahwa Anda memperoleh informasi yang benar, pelatihan dan peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan 

praktik lingkungan yang bertanggung jawab; 

•  Pastikan bahwa Anda mencegah atau meminimalisir segala bentuk keluarnya polutan ke lingkungan sebagai akibat 

aktivitas kerja Anda; 

•  Pastikan bahwa Anda membuang semua bahan sampah pada tempatnya dan memraktikkan pengelolaan sampah 

yang baik. Anda harus mengetahui pilihan lingkungan terbaik untuk pembuangan bahan sampah tertentu di tempat 

kerja Anda. Karyawan yang terbukti membuang bahan sampah secara tidak pantas atau ilegal dapat dikenai tindakan 

disipliner; 

•  Seluruh karyawan harus mempertimbangkan efisiensi energi dalam semua aspek pekerjaan mereka dan mengambil 

langkah-langkah untuk menghemat energi apabila memungkinkan; 

•  Seluruh  karyawan  harus  menggunakan  bahan  daur  ulang  dalam  aktivitas  kerja  mereka  apabila  ada  dan  harus 

mendaur ulang barang-barang tertentu sesuai dengan skema daur ulang setempat atau nasional yang ada; dan 

•  Seluruh karyawan harus memastikan bahwa mereka tidak melakukan berbagai aktivitas yang menyia-nyiakan air. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T: Apakah    saya    akan    dihukum    kalau 
menyampaikan masalah kesehatan dan 
keselamatan kerja di unit tempat saya 
bekerja? Kami diberi tahu untuk membuang 
minyak bekas dengan membuangnya ke 
saluran pembuangan di luar. 

 
J:  Prioritas  utama  PTPBU  adalah  kesehatan dan 

keselamatan kerja. Kalau Anda memunyai 
masalah dengan kesehatan dan keselamatan 
kerja, Anda harus melaporkannya kepada 
Manajer Lini sesegera mungkin dan apabila 
perlu, hentikan    pekerjaan    atau    hindari 
kegiatan yang menyebabkan masalah Anda 
tersebut. Apabila Anda merasa tidak enak 
berbicara dengan Manajer Lini, Anda bisa 
menghubungi   tim   hukum   setempat,   SDM 
atau Speak Up.  Kami tidak menolerir segala 
bentuk pembalasan terhadap orang yang 
mengemukakan permasalahan. 

Yang kami maksud dengan lingkungan adalah 

tempat mana pun yang mungkin terpengaruh oleh 

apa yang kita kerjakan seperti: 

• lingkungan  sekitar  kita  yang mungkin 

terpengaruh oleh suara bising, bau dan asap; 

•   lingkungan setempat yang mungkin terpengaruh 

oleh polusi, lalu lintas dan pembuangan limbah 

perusahaan; dan 

•   lingkungan global yang mungkin terpengaruh 

oleh penggunaan energi dari bahan bakar fosil 

atau menggunakan bahan kimia tertentu yang 

merusak atmosfer. 

 
Anda bisa mendapatkan dukungan atau bimbingan 

lebih lanjut mengenai berbagai permasalahan 

lingkungan  dari  Manajer  Lini,  tim  hukum 

setempat  atau  bagian  SDM  Anda.  Anda  juga 

bisa menemukan tautan ke Pernyataan 

Kebijakan Lingkungan perusahaan pada 

Bagian Referensi Kode Etik Bisnis ini. 

 
Jangan lupa, Anda selalu dapat 

mendiskusikan setiap kepedulian atau 

permasalahan yang mungkin Anda miliki 

dengan menghubungi Speak Up. 
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BAGIAN REFERENSI 
 

 

Tautan ke Kebijakan dan Informasi Lebih Lanjut 

 

 

 
 

Dokumen-dokumen Yang Tersedia untuk Khalayak Umum di situs web PT Prasmanindo Boga Utama 

(www.ptpbu.com) atau di halaman web Mitra Teknis PTPBU (www.compass-group.com) 

 
1. Kode Etik 

 

2. Pernyataan Kebijakan Keamanan Makanan 
 

3. Pernyataan Kebijakan Lingkungan 
 

4. Pernyataan Integritas Rantai Pemasokan 
 
5.  Kebijakan Hak Asasi Manusia 
 

  6. Pernyataan Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
 
7. Strategi Pajak 

 

 
Dokumen-dokumen untuk Kepentingan Internal Saja (harap jangan disebar keluar) 

yang bisa diunduh dari bagian Kebijakan pada bagian www.ptpbu.com atau di 

halaman web Mitra Teknis (www.compass-group.com) 
 
1. Kebijakan Penipuan & Pencurian PTPBU 

 

2. Kebijakan Bingkisan & Keramahtamahan PT PBU 
 

3. Kebijakan Hak Kekayaan Intelektual PT PBU 
 

4. Kebijakan Penggunaan IT Yang Bisa Diterima PT PBU 
 
5. Kebijakan dan Control IT umum 
 
6. Kebijakan dan control keamanan cyber 

 

7. Kebijakan Donasi  PT PBU 
 

8. Kode Etik Komunikasi Perusahaan 
 

9. Program Speak Up PT PBU 
 

10. Panduan DOA  
 

11. Panduan Kebijakan dan Prosedur Pembukuan PTPBU 
 
  12. Panduan krisis  
  
  13. Kebijakan media sosial  

http://www.ptpbu.com/
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Kontak 

 

 

 

Korporasi  

Anggarsih.S.Irliani +62217206621 

Anggarsih.Irliani@ptpbu.com  
 

 

Departemen SDM 

Fadjariyanto +6221720661 

fadjariyanto@ptpbu.com  
 

 

Audit Internal / Bagian Keuangan 

Stephanus Setiawan +62217206621 

Stephanus.setiawan@ptpbu.com  
 
 

 

Departemen K3  

Ade Ibrahim +62217206621 

  ade.ibrahim@ptpbu.com 
 
 
   

Lain-Lain 

Naveen Khanna                +62217206621 

Naveen.khanna@ptpbu.com 

 

 

SPEAK UP            0800 – 1  - 401393 
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