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Pedoman Perilaku Bisnis menyatakan, 
CEVA berkomitmen untuk usaha bebas 
dan persaingan yang sehat. Sebagai 
perusahaan rantai pasokan global, CEVA 
berkembang pada perdagangan bebas. 
Banyak negara dan yurisdiksi di mana 
Perusahaan melakukan bisnis memiliki 
undang-undang anti monopoli atau 
persaingan untuk mempromosikan 
pasar bebas, kuat, dan kompetitif bagi 
kepentingan konsumen dan persaingan. 
Regulator kompetisi memiliki kekuatan 
untuk mengenakan denda yang sangat 
besar pada perusahaan-perusahaan 
yang melanggar peraturan kompetisi. 
Perusahaan dapat juga dituntut atas 
kerusakan, dan di beberapa tempat 
melanggar peraturan hukum persaingan 
usaha mungkin merupakan tindak pidana, 
dan karyawan dapat dipenjara.
 
Atas semua alasan tersebut, adalah 
kebijakan perusahaan untuk bersaing 

dengan cara yang wajar, adil, dan beretika 
untuk mematuhi sepenuhnya semua 
undang-undang persaingan usaha dan 
hukum persaingan usaha yang berlaku. 
Kami akan bersaing untuk melakukan 
bisnis dan semata-mata atas dasar 
manfaat, persaingan terbuka, dan dengan 
menyediakan pelanggan kita dengan 
layanan yang unggul. Karena “pentingnya 
penampilan”, masing-masing dari kita 
harus menghindari perilaku yang mungkin 
adanya pelanggaran atas Prosedur dan 
Kebijakan Hukum Persaingan Usaha 
Perusahaan atau Hukum Persaingan Usaha 
lainnya. Kebijakan ini dan pelatihan hukum 
persaingan usaha CEVA akan memberitahu 
anda bagaimana caranya.

Kebijakan ini berlaku untuk semua 
karyawan CEVA keseluruhan dan semua 
perusahaan serta orang-orang yang 
bekerja untuk atau atas nama CEVA.

tujuan dan Aplikasi
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Kompetitor
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Perilaku terhadap kompetitor
Hukum persaingan usaha 
melarang beberapa jenis 
perjanjian dan perilaku 
terhadap kompetitor. Bagian 
dari kebijakan ini akan 
menjelaskan beberapa aturan 
utama yang harus anda ingat 
ketika berhadapan dengan 
kompetitor.

Kolusi dengan kompetitor (penetapan 
harga, pembagian pasar, dan alokasi 

pelanggan)

Yang pertama dan paling penting 
adalah CEVA harus melakukan 
penetapan harga secara 
independen. Contoh klasik 

dari kegiatan yang melanggar 
hukum di antara kompetitor 
adalah perjanjian formal atau 
informal untuk “memperbaiki” 
atau “menstabilkan” harga - 
dengan kata lain, kompetitor 
menyetujui harga yang mereka 
akan tagihkan daripada 
mengatur harga mereka sendiri 

secara independen. 
Penetapan harga 
menghilangkan 
kompetisi dan 
merugikan 
konsumen. Tidak 

hanya hukum persaingan 
melarang menetapkan harga, 
juga melarang kesepakatan 
antara kompetitor pada setiap 
persyaratan atau ketentuan 

penjualan yang mempengaruhi 
harga, seperti diskon, 
persyaratan kredit, waktu atau 
pengumuman perubahan harga, 
penggunaan formula harga 
atau skala, dan hal lainnya yang 
sejenis.  
 
Oleh karena itu, kita 
menetapkan semua harga 
dan biaya tambahan secara 

independen, berdasarkan 
analisis kita sendiri, masukan 
pelanggan, dan informasi publik 
yang tersedia. Kita tidak akan 
membahas harga, penawaran, 
keuntungan, alokasi pelanggan 
atau wilayah, atau istilah 
lainnya dan kondisi penjualan 
dengan kompetitor, dan tidak 
akan pernah setuju dengan 
kompetitor manapun pada hal-
hal tersebut diatas, baik formal 
maupun informal.

BERANDABERANDA KompEtitoR ASoSiASi 
pERDAGANGAN
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Kompetitor
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Perilaku terhadap kompetitor
Kita tidak akan bertukar 
informasi tentang subyek sensitif 
seperti biaya, komisi, biaya, 
tarif, tawaran, atau syarat dan 
kondisi, dll, atau setuju dengan 
kompetitor untuk membatasi 
kapasitas atau membagi pasar 
atau lini bisnis. Kita tidak 
akan menyetujui atau bahkan 
berdiskusi dengan kompetitor 
dalam menagih atau menaikkan 
setiap biaya tambahan, 
pajak atau biaya-biaya lain, 
termasuk yang diamanatkan 
oleh peraturan pemerintah. 
(Dalam keadaan tertentu, 
mungkin diperbolehkan 
untuk mendiskusikan dengan 
kompetitor bagaimana cara 
untuk mematuhi persyaratan 

teknis yang ditetapkan oleh 
peraturan pemerintah - tetapi 
hanya jika disetujui sebelumnya 
oleh Departemen Hukum). Dan 
kita semua harus mengikuti 
proses Perusahaan tentang 
pengaturan harga dan biaya 
tambahan ditetapkan dalam 
Peraturan Bisnis CEVA.

BERANDABERANDA KompEtitoR ASoSiASi 
pERDAGANGAN

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/PINCS.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/PINCS.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Pages/CBR.aspx


5 Prosedur dan Kebijakan Hukum Persaingan Usaha

Kompetitor

Cukup klik pada tabel dan link untuk petunjuk, atau menggunakan tombol kursor anda
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Pertanyaan dan Jawaban
 
Pertanyaan q 
Ada peraturan baru yang diberlakukan terhadap industri kita yang akan membutuhkan pelaksanaan proses operasional, 
aplikasi sistem baru dan koordinasi dengan para pemasok kita (operator) didalam mematuhi itu. Ini akan menghasilkan 
biaya tambahan dimana Perusahaan perlu memutuskan baik untuk mentransfer (atau tidak) kepada pelanggan kita dengan 
menetapkan biaya tambahan baru dan jika demikian, di mana harga, harus dinaikkan sejumlah tertentu. Dalam konteks ini, 
beberapa kompetitor kita mulai bertukar surat elektronik (anda sebagai tembusan) mencoba untuk mencari tahu apa rencana 
dan koordinasi dari masing-masing mereka didalam menghiyang masing-masing dari mereka berencana untuk melakukan 
koordinasi untuk menghindari gangguan pasar. Apakah ini pelanggaran? Bagaimana seharusnya anda bertindak?

Jawaban q
Berbagi informasi harga dengan kompetitor merupakan pelanggaran undang-undang persaingan usaha. CEVA diharapkan untuk 
menetapkan harga, termasuk semua biaya pemesanan dan biaya tambahan secara sepihak, berdasarkan struktur biaya sendiri dan 
keputusan sendiri apakah akan mengenakan biaya tambahan. The tindakan yang tepat adalah dengan menghubungi departemen 
Kepatuhan & Etika untuk mendapatkan saran tentang cara untuk membalas email-email dan ikuti Peraturan Bisnis CEVA (7.2) tentang 
cara menetapkan biaya tambahan baru.

BERANDABERANDA KompEtitoR ASoSiASi 
pERDAGANGAN
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Kompetitor

Cukup klik pada tabel dan link untuk petunjuk, atau menggunakan tombol kursor anda

pElANGGAN & 
pEmASoK pERilAKU SEpiHAK REFERENSiKAtA KUNCipElApoRAN

Untuk setiap perusahaan, 
sangat penting untuk dapat 
mengumpulkan informasi 
persaingan didalam memutuskan 
strategi dan memastikan bahwa 
kita sudah kompetitif di pasar. 
Kita dapat melakukannya, 
namun, jika kita mengikuti 
aturan. Di bawah kebijakan 
CEVA, anda mungkin tidak dapat 
mengirim atau menerima harga, 
penawaran, atau daftar harga 
atau informasi sensitif lainnya 

dari atau ke kompetitor, langsung 
atau tidak langsung, tertulis atau 
dalam suatu percakapan. 

Informasi tentang harga 
kompetitor, biaya dan hal-hal 
lain dari “informasi kompetitor” 
harus diperoleh hanya dari: 
(A) sumber-sumber publik, 
dan (B) dari pelanggan dalam 
keadaan tertentu dan tidak 
pernah dari diskusi atau 
komunikasi lainnya dengan 

kompetitor. Sebagai contoh, 
anda dapat mengandalkan 
pada apa pun yang tersedia 
untuk umum (studi industri, 
jurnal perdagangan, publikasi 
pasar, iklan kompetitor, dll). 
(CEVA tidak harus berpartisipasi 
dalam penciptaan setiap studi 
tersebut, juga menyediakan 
data untuk studi tersebut tanpa 
persetujuan terlebih dahulu dari 

Departemen Hukum.) Seorang 
pelanggan dapat memberi 
anda informasi seperti ini untuk 
kepentingannya sendiri guna 
mendapatkan keuntungan 
dari anda untuk menurunkan 
anda harga (tetapi anda tidak 
bisa meminta informasi sendiri 
atau menggunakan pelanggan 
untuk menyampaikan informasi 
tersebut kepada kompetitor). 

pengumpulan 
informasi  
informasi persaingan 

BERANDABERANDA KompEtitoR ASoSiASi 
pERDAGANGAN
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Kompetitor
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Adalah bijaksana untuk 
mendokumentasikan tanggal 
dan sumber informasi di mana 
yang anda andalkan, sehingga 
nantinya tidak ada pertanyaan 
bahwa anda telah membuat 
keputusan yang tepat. Dan 
jangan menggunakan bahasa 
ceroboh (seperti penulisan 
buruk di email di, bahasa yang 
samar-samar, membesar-
besarkan) yang membuatnya 
tampak seperti anda 
melakukan sesuatu yang tidak 
benar walaupun anda tidak. 

Dalam semua kasus, menerima 
informasi yang kompetitif, 
bahkan jika secara tidak 

sengaja, sangat sensitif dan 
bisa menjadi pelanggaran. 
Jika itu terjadi pada anda, 
hubungi Kepatuhan & Etika 
untuk instruksi penanganan. 
Dalam keadaan di mana 
kompetitor juga merupakan 
pelanggan atau pemasok bagi 
Perusahaan, maka perlu untuk 
membahas atau menyepakati 
harga yang dikenakan untuk 
atau oleh Perusahaan terkait 
dengan hubungan tertentu. 
Tapi anda harus membatasi 
pertukaran dan penggunaan 
informasi tersebut semata-
mata untuk apa yang 
dibutuhkan untuk hubungan 
itu dan tidak lebih luas.

BERANDABERANDA KompEtitoR ASoSiASi 
pERDAGANGAN
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Kompetitor

Cukup klik pada tabel dan link untuk petunjuk, atau menggunakan tombol kursor anda
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Pertanyaan dan Jawaban
 
Pertanyaan q 
Salah satu rekan anda sebelumnya bekerja untuk salah satu kompetitor kita. Suatu hari anda menerima surat elektronik yang 
berisi dokumen yang berasal dari kompetitor. Rekan anda menyebutkan dalam surat elektronik bahwa ia mengambil dokumen 
dari kompetitor ketika ia keluar dari perusahaan yang sebelumnya dan bahwa dokumen itu berisi informasi berharga tentang 
proyek yang sedang anda kerjakan. Dapatkah anda menggunakan informasi ini?

Jawaban q
Tidak, informasi ini tidak seharusnya dibawa bersamanya ke perusahaan kita. anda tidak dapat menggunakan informasi tersebut, 
dan anda akan perlu menghubungi departemen Kepatuhan dan Etika segera sehingga kita dapat mengisolasi informasi tersebut dan 
memastikan bahwa keputusan yang kita buat adalah tepat dan tidak dinodai oleh informasi yang tidak benar.

BERANDABERANDA KompEtitoR ASoSiASi 
pERDAGANGAN
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Kompetitor
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Penawaran Susulan
Hal lain adalah undang-undang 
persaingan usaha melarang dilakukannya 
tawaran kecurangan dengan kompetitor. 
Persekongkolan tender adalah skema di 
mana kompetitor bekerja sama dalam 
mengajukan penawaran ke pelanggan, 
tanpa sepengetahuan dan persetujuan 
pelanggan, dalam rangka untuk 
mengamankan kontrak untuk barang atau 
jasa dengan harga yang telah ditentukan 
atau untuk menetapkan tingkat harga 
minimum di mana tidak ada “kompetitor” 
akan menawar, sehingga siapa pun yang 
menang tender akan membuat lebih 
banyak uang. Persekongkolan tender 
adalah anti persaingan, karena harga 
dicurangi akan tidak adil.

Ada berbagai jenis 
persekongkolan tender, tapi 
yang utama yang mungkin 
timbul dalam industri 

kita adalah penekanan penawaran dan 
penawaran yang saling melengkapi. 
Dalam penawaran komplementer, 
beberapa “kompetitor” mengirimkan 
penawaran yang mereka tahu pembeli 
akan menolak karena harga yang 
terlalu tinggi atau istilah yang dapat 
diterima untuk menciptakan penampilan 
penawaran yang sah sambil memastikan 
bahwa sudah diatur sebelumnya 
“kompetitor” akan memenangkan 
tawaran. Pada tipe yang lain, kompetitor 
setuju bahwa dalam upaya apapun yang 
mereka kirimkan, harga mereka tidak 
akan pergi di bawah minimum tertentu, 
sehingga mereka dapat bersaing pada 
aspek lain dari tawaran dan siapa pun 
yang menang akan membuat lebih 
banyak uang.

Di CEVA, kita melarang segala bentuk 
persekongkolan tender. Ketika tawaran 
persengkongkolan kompetitor, mereka 
menahan persaingan sama seperti yang 
mereka lakukan ketika memperbaiki 
harga. Mengajukan penawaran 
untuk solusi layanan bersama atau 
terintegrasi bersama dengan kompetitor 
diperbolehkan jika dilakukan atas 
permintaan pelanggan dan dengan 
pengetahuan dan persetujuan pelanggan. 
Sekali lagi, anda harus membatasi 
pertukaran dan penggunaan informasi 
tersebut semata-mata untuk apa yang 
dibutuhkan untuk hubungan itu dan tidak 
lebih luas. 

BERANDABERANDA KompEtitoR ASoSiASi 
pERDAGANGAN
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Kompetitor

Cukup klik pada tabel dan link untuk petunjuk, atau menggunakan tombol kursor anda
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Pertanyaan dan Jawaban
 
Pertanyaan q 
Salah satu pelanggan global kita telah mengundang CEVA untuk berpartisipasi dalam upaya. Syarat dan kondisi tawaran 
hampir mustahil untuk bertemu. Bisakah kita mendiskusikan dengan kompetitor dan membuat kesepakatan non-partisipasi 
untuk memaksa pelanggan untuk mengubah syarat dan kondisi penawaran, atau menyepakati beberapa minimum yang akan 
memungkinkan kita untuk membuat keuntungan yang layak?

Jawaban q
Tidak. CEVA mungkin secara sepihak memutuskan untuk tidak berpartisipasi pada tawaran berdasarkan analisis perusahaan tentang 
manfaat atau keuntungan untuk berpartisipasi. Namun perjanjian dengan kompetitor untuk tidak berpartisipasi akan dianggap 
persekongkolan tender, dan setiap diskusi mengenai tawaran akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebijakan ini dan undang-
undang anti monopoli dan persaingan.

BERANDABERANDA KompEtitoR ASoSiASi 
pERDAGANGAN
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Kompetitor

Cukup klik pada tabel dan link untuk petunjuk, atau menggunakan tombol kursor anda
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Hukum persaingan usaha 
melarang setiap pemahaman, 
rencana, atau pengaturan di 
antara para kompetitor untuk 
memboikot atau menolak 
untuk melakukan bisnis dengan 
(atau memasok) pihak ketiga. 
Sebagai contoh, kompetitor 
tidak dapat setuju bahwa 
mereka akan memotong 
pelanggan, memutuskan untuk 
tidak menggunakan pemasok, 
mengubah persyaratan kredit 
pada pihak ketiga, atau 
setuju dengan kompetitor 
pada setiap aspek lain yang 
berurusan dengan pihak 

ketiga. Kompetitor bebas untuk 
membuat semua keputusan 
tersebut pada mereka sendiri - 
tidak secara bersama-sama. 

Boikot atau penolakan untuk melakukan bisnis dengan pihak 
ketiga
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Kompetitor

Cukup klik pada tabel dan link untuk petunjuk, atau menggunakan tombol kursor anda
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Pertanyaan dan Jawaban
 
Pertanyaan q 
Seorang teman anda yang bekerja untuk kompetitor mengajak anda atas keluhan pelanggan tertentu. Pelanggan berusaha 
untuk memaksakan persyaratan yang tidak menguntungkan pembayaran, batasan sempit atas kewajiban, dan kondisi lain 
yang teman anda menganggap tidak masuk akal. anda benar-benar memiliki masalah yang sama dengan hal-hal tersebut. 
Teman anda menunjukkan bahwa mungkin masuk akal bagi anda berdua untuk menolak untuk bekerja dengan pelanggan 
tersebut untuk sementara waktu, dalam rangka untuk membuat persyaratan dan kondisi yang lebih fleksibel. Apakah ini 
diperbolehkan?

Jawaban q
Tidak. Jika CEVA tidak dapat menerima syarat dan kondisi tertentu didalam kontrak, maka tergantung CEVA untuk memutuskan, 
dengan sendirinya, apakah atau tidak untuk melakukan bisnis dengan pelanggan. Aturan yang sama berlaku untuk melakukan bisnis 
dengan pemasok. Lebih luas lagi, anda tidak harus membahas harga pelanggan atau syarat dan ketentuan dengan kompetitor (di luar 
pengecualian lain yang dibahas di bagian lain dalam kebijakan ini).

BERANDABERANDA KompEtitoR ASoSiASi 
pERDAGANGAN
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Kompetitor

Cukup klik pada tabel dan link untuk petunjuk, atau menggunakan tombol kursor anda

BERANDABERANDA KompEtitoR ASoSiASi 
pERDAGANGAN

pElANGGAN & 
pEmASoK pERilAKU SEpiHAK REFERENSiKAtA KUNCipElApoRAN

Kompetitor  diizinkan untuk bekerja sama ketika 
datang ke usaha patungan tertentu dan sub-
kontrak yang sah dan tujuan berkelas. Dalam 
beberapa keadaan, pengaturan tersebut mungkin 
kompetitif dan bermanfaat bagi pelanggan. 
Namun, karena usaha patungan melibatkan 
kompetitor didalam bekerja sama, mereka 
meningkatkan kewaspadaan pada persaingan 
usaha, dan anda harus berkonsultasi dengan 
Departemen Hukum sebelum masuk ke dalam 
setiap perjanjian tersebut. 

Usaha Patungan/ 
Sub kontrak dengan 
Kompetitor
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Kompetitor
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Pertanyaan dan Jawaban
 
Pertanyaan q 
CEVA diminta untuk menyediakan pelayanan dari pintu ke pintu untuk pelanggan global. Di beberapa negara di dunia kita tidak 
memiliki truk untuk melakukan pengiriman akhir ke gudang pelanggan. Dalam rangka memberikan layanan yang dibutuhkan, 
kita harus subkontrak dengan perusahaan truk kecil lokal dan untuk memilih satu ini kita perlu untuk mendapatkan penawaran 
dari beberapa penyedia layanan alternatif. Apakah itu diperbolehkan?

Jawaban q
Bahkan jika lokal dan kecil, perusahaan truk bisa menjadi kompetitor kita. Subkontrak ke kompetitor dapat diterima ketika ada tujuan 
bisnis yang sah, yang dalam hal ini adalah kenyataan bahwa kita tidak memiliki truk di negara, dan kita diminta untuk memberikan 
layanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Ini merupakan pengecualian terhadap aturan untuk tidak membahas harga 
dengan kompetitor. Dalam kasus ini, CEVA diperbolehkan untuk membahas harga dengan subkontraktor itu, jika harga mengacu pada 
layanan tertentu di bawah kontrak dan tidak digunakan selain untuk layanan disubkontrakkan.

BERANDABERANDA KompEtitoR ASoSiASi 
pERDAGANGAN
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Asosiasi perdagangan

Cukup klik pada tabel dan link untuk petunjuk, atau menggunakan tombol kursor anda
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Sebuah asosiasi perdagangan adalah 
sekelompok individu atau perusahaan 
(kadang-kadang termasuk kompetitor) 
yang datang bersama-sama untuk 
membahas topik-topik yang terkait 
dengan bisnis. Asosiasi perdagangan 
dan kelompok industri lain dapat 
melayani tujuan yang sah. Namun, 
keanggotaan Perusahaan dan 
partisipasi dalam asosiasi ini dapat 
menimbulkan kekhawatiran tertentu 
karena mereka sering melibatkan 
pertemuan dan kegiatan kelompok 
lainnya di antara kompetitor dimana 
topik-topik sensitif mungkin muncul. 
Topik sensitif adalah topik seperti:

Asosiasi dagang yang terkait dengan bisnis 
inti kita (seperti freight forwarding, logistik, 
bróker bea cukai, atau asosiasi logistik dan 
lain-lain di mana kita yang paling mungkin 
untuk berhubungan dengan kompetitor) 
harus melalui proses persetujuan asosiasi 
perdagangan kita, sebagaimana tercantum 
dalam  Pedoman Asosiasi Perdagangan.
kita.

Karyawan tidak boleh ikut serta atau 
berpartisipasi dalam kegiatan asosiasi 
perdagangan kecuali mereka telah 
memperoleh persetujuan yang disyaratkan 
melalui proses persetujuan asosiasi 
perdagangan CEVA. Ketika berpartisipasi 

dalam asosiasi perdagangan, 
anda harus mengikuti Pedoman 
Asosiasi Perdagangan dan 
memberikan perhatian khusus 
untuk memastikan bahwa kita 
telah mematuhi kewajiban 
persaingan usaha kita.

o Harga, biaya, komisi, tarif dan biaya 
lainnya,

o Waktu atau jumlah harga yang berlaku 
atau perubahan harga,

o Biaya atau keuntungan
o periode pembayaran
o metode penetapan harga, kebijakan, 

rencana (aktual atau potensial) 
atau strategi, kecuali disetujui 
melalui proses persetujuan asosiasi 
perdagangan yang ditetapkan dalam 
pedoman Asosiasi perdagangan 
Guidelines kita

o penawaran.

BERANDA

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
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ASoSiASi pERDAGANGAN

Cukup klik pada tabel dan link untuk petunjuk, atau menggunakan tombol kursor anda

BERANDABERANDA KompEtitoR ASoSiASi 
pERDAGANGAN

pElANGGAN & 
pEmASoK pERilAKU SEpiHAK REFERENSiKAtA KUNCipElApoRAN

 
Pertanyaan q 
Anda telah mengikuti Pedoman Asosiasi Perdagangan dan disetujui untuk berpartisipasi pada asosiasi freight forwarding 
di negara anda’. Pertemuan asosiasi sebuah perusahaan ekspedisi global sedang diadakan, dan anda diundang untuk 
berpartisipasi dan hadir dalam pertemuan tahunan global. Dapatkah anda berpartisipasi tanpa kekhawatiran lebih lanjut / 
tindakan?

Jawaban q
Meskipun anda telah menyelesaikan langkah pertama, yang mendapatkan persetujuan untuk menjadi anggota / peserta pada asosiasi 
perdagangan, yang memungkinkan anda untuk menghadiri pertemuan mengatakan, hal tersebut tidak dengan sendirinya belum 
menghapuskan risiko persaingan usaha. Anda juga harus mendapatkan agenda pertemuan sebelumnya dan menganalisa apakah 
agenda tersebut berpotensi untuk topik-topik sensitif yang bertentangan dengan undang-undang persaingan usaha. Kecuali anda yakin 
bahwa tidak satupun dari itu memiliki risiko, anda harus mengirim agenda kepada Departemen Kepatuhan & Etika untuk mendapatkan 
saran yang tepat. Bahkan jika ada topik yang menjadi perhatian, tim Kepatuhan & Etika dapat membantu dalam berurusan dengan 
asosiasi perdagangan untuk menghapus topik tersebut dari agenda agar mengijinkan anda berpartisipasi disana.

Pertanyaan dan Jawaban

BERANDA

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
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pelanggan & pemasok

Cukup klik pada tabel dan link untuk petunjuk, atau menggunakan tombol kursor anda

BERANDABERANDA KompEtitoR ASoSiASi 
pERDAGANGAN

pElANGGAN & 
pEmASoK pERilAKU SEpiHAK REFERENSiKAtA KUNCipElApoRAN

Pada umumnya, Perusahaan bebas untuk melakukan bisnis atau tidak untuk melakukan bisnis dengan 
siapa pun yang dipilihnya, dan dapat dengan bebas memilih pelanggan, pemasok, dan subkontraktor. 

CEVA harus membuat keputusan secara independen, dan tidak berdasarkan dari perjanjian atau 
kesepakatan dengan kompetitor.

Penerimaan informasi yang tidak sengaja

Dalam banyak kasus kita diperbolehkan untuk menggunakan informasi dari 
pelanggan atau pemasok yang diberikan kepada kita. Namun, dalam kasus di mana 
kita menerima informasi dari pelanggan, pemasok atau subkontraktor dengan tidak 
sengaja maka kita harus berhati-hati dalam menggunakan informasi tersebut.

Selain itu, pemasok dan subkontraktor tidak dapat digunakan sebagai perantara 
untuk mendapatkan informasi yang sensitif dari atau tentang kompetitor.

Cukup klik pada tabel dan link untuk petunjuk, atau menggunakan tombol kursor anda
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pelanggan & pemasok

Cukup klik pada tabel dan link untuk petunjuk, atau menggunakan tombol kursor anda

BERANDABERANDA KompEtitoR ASoSiASi 
pERDAGANGAN

pElANGGAN & 
pEmASoK pERilAKU SEpiHAK REFERENSiKAtA KUNCipElApoRAN

Pertanyaan dan Jawaban
 
Pertanyaan q 
Pemasok menyediakan informasi tentang harga kompetitor secara tidak sengaja. Surat Elektronik ditujukan untuk kompetitor, 
tetapi tampaknya anda ikut ditembus pada surat elektronik tersebut karena kesalahan. Dapatkah anda menggunakan 
informasi itu?

Jawaban q
Saat menerima Surat Elektronik tidak pelanggaran, bertindak dalam cara yang tidak tepat dapat menjadi pelanggaran. Segera hapus 
Surat Elektronik tersebut, meneruskan ke orang lain, atau menggunakan informasi tersebut tanpa ada yang mengetahui bisa menjadi 
masalah. Dalam jenis kasus ini, pastikan bahwa anda menghubungi departemen Kepatuhan & Etika untuk bimbingan.

Cukup klik pada tabel dan link untuk petunjuk, atau menggunakan tombol kursor anda
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pelanggan & pemasok
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BERANDABERANDA KompEtitoR ASoSiASi 
pERDAGANGAN

pElANGGAN & 
pEmASoK pERilAKU SEpiHAK REFERENSiKAtA KUNCipElApoRAN

Pengaturan Mengikat Sebuah pengaturan mengikat adalah praktek yang 
membutuhkan pelanggan untuk membeli satu 
produk atau layanan untuk mendapatkan produk 
atau layanan lain yang pelanggan butuhkan. 
Pelanggan tidak harus diminta untuk membeli 
produk atau jasa yang mereka tidak tertarik 
sebagai syarat untuk diizinkan untuk membeli apa 
yang mereka inginkan.
 
Larangan umum terhadap pengaturan mengikat 
tidak berlaku untuk usaha-usaha yang sah untuk 
menjual beberapa produk atau beberapa layanan 
dalam satu paket, dengan ketentuan bahwa 
penjual siap untuk menjual setiap produk atau 
jasa secara terpisah dengan harga yang realistis di 
mana menawarkan produk atau jasa yang terpisah 
secara ekonomis (dan sebaliknya) dengan layak. 
Sebagai contoh, anda mungkin memaketkan 
bersama beberapa layanan dan menjualnya 
dengan harga total yang lebih rendah untuk 
mencoba untuk mendapatkan pelanggan kami 
untuk membeli lebih banyak dari kami, tetapi anda 
tidak dapat meminta mereka untuk membeli satu 
untuk membeli yang lain.

Cukup klik pada tabel dan link untuk petunjuk, atau menggunakan tombol kursor anda
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pelanggan & pemasok
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BERANDABERANDA KompEtitoR ASoSiASi 
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pEmASoK pERilAKU SEpiHAK REFERENSiKAtA KUNCipElApoRAN

Pertanyaan dan Jawaban
 
Pertanyaan q 
Seorang pelanggan tertarik untuk membeli beberapa layanan FM. Apakah anda diperbolehkan untuk menyediakan layanan FM, 
tetapi hanya jika mereka juga membeli yang dalam paket dengan layanan custom broker?

Jawaban q
Tidak. Ini hanya diizinkan jika anda juga siap untuk menjual layanan secara terpisah. Anda tidak dapat “mengikat” mereka bersama-
sama dan memerlukan pelanggan untuk membeli keduanya bukannya masing-masing secara terpisah.

Cukup klik pada tabel dan link untuk petunjuk, atau menggunakan tombol kursor anda
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pelanggan & pemasok
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BERANDABERANDA KompEtitoR ASoSiASi 
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pElANGGAN & 
pEmASoK pERilAKU SEpiHAK REFERENSiKAtA KUNCipElApoRAN

Pengaturan Timbal Balik
Sebuah pengaturan timbal balik adalah praktek dimana pembeli 
setuju untuk membeli barang dari penjual dengan syarat bahwa 
penjual pada gilirannya akan membeli barang dari pembeli 
atau perusahaan yang berhubungan dengan pembeli. Hukum 
persaingan usaha umumnya melarang suatu jenis pengaturan 
karena menghalangi persaingan dengan adanya pengaturan 
persaingan palsu dimana ada satu pihak melakukan pembelian 
dan salah satu pihak lain tidak akan membuat pembelian. Contoh 
CEVA akan berbisnis perusahaan komputer, yang mana CEVA 
menyediakan layanan logistik dan juga membeli komputer dari 
perusahaan tersebut. Dua aspek hubungan harus dipisahkan dan 
kita harus menyediakan layanan logistik dan keputusan membeli 
komputer sebagai keputusan yang independen.

Semua keputusan pembelian harus dibuat hanya berdasarkan 
faktor-faktor seperti harga, kualitas, syarat penjualan, dan 
keandalan pemasok - tidak berdasarkan “kesepakatan” untuk 
memberikan bisnis untuk mendapatkan bisnis. Perusahaan harus 
mengabaikan pertimbangan lain. 

Cukup klik pada tabel dan link untuk petunjuk, atau menggunakan tombol kursor anda
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pelanggan & pemasok

Cukup klik pada tabel dan link untuk petunjuk, atau menggunakan tombol kursor anda

BERANDABERANDA KompEtitoR ASoSiASi 
pERDAGANGAN

pElANGGAN & 
pEmASoK pERilAKU SEpiHAK REFERENSiKAtA KUNCipElApoRAN

Pertanyaan dan Jawaban
 
Pertanyaan q 
Bisakah anda membeli layanan / produk dari salah satu pelanggan penting kita dengan harapan bahwa pelanggan ini membeli 
layanan tambahan dari CEVA?

Jawaban q
Pelanggan dalam contoh ini akan menjadi vendor / pemasok untuk Perusahaan. Pemilihan vendor Perusahaan harus sejalan dengan 
kebijakan pengadaan Perusahaan dan proses pembelian didasarkan pada kualitas, pelayanan, dan harga. Jika setelah analisis ini, kita 
menentukan bahwa pelanggan merupakan pilihan terbaik juga sebagai pemasok, kita bisa membeli layanan dari mereka. Namun, tidak 
boleh ada perjanjian dengan mereka untuk mendapatkan apa pun dalam pertukaran untuk bisnis kita.

Cukup klik pada tabel dan link untuk petunjuk, atau menggunakan tombol kursor anda



23 Prosedur dan Kebijakan Hukum Persaingan Usaha

pelanggan & pemasok
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BERANDABERANDA KompEtitoR ASoSiASi 
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pEmASoK pERilAKU SEpiHAK REFERENSiKAtA KUNCipElApoRAN

Pengaturan eksklusif melibatkan 
praktek membatasi kemampuan 
pelanggan atau pemasok 
untuk melakukan bisnis dengan 
kompetitor tanpa tujuan yang 
dapat dipertimbangkan. Tujuan 
yang dapat dipertimbangkan 
misalnya investasi dimuka yang 
signifikan. Jika anda diminta 
untuk membuat investasi 
dimuka yang signifikan maka 
anda bisa meminta eksklusivitas 
kembali. Dalam beberapa 
keadaan pengaturan eksklusif 
dapat diperbolehkan, tapi 
silakan cek dengan departemen 
Kepatuhan & Etika terlebih 
dahulu. Untuk panduan 
ini, silakan menghubungi 
departemen Kepatuhan dan 
Etika.

Pengaturan Eksklusif

Cukup klik pada tabel dan link untuk petunjuk, atau menggunakan tombol kursor anda
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pelanggan & pemasok
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pEmASoK pERilAKU SEpiHAK REFERENSiKAtA KUNCipElApoRAN

Pertanyaan dan Jawaban
 
Pertanyaan q 
Salah satu pelanggan utama kita untuk layanan CL meminta Perusahaan untuk memberikan tambahan jasa pergudangan standar, 
pergudangan obat. Dalam rangka untuk memenuhi permintaan pelanggan, Perusahaan akan membutuhkan sistem kontrol suhu di 
gudang, personil tambahan untuk menangani produk ini, dan mungkin izin kota untuk menyimpannya. Jika berurusan eksklusif merupakan 
pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha, bagaimana bisa melindungi Perusahaan didalam PAI (Pengembalian Atas Investasi)?

Jawaban q
Sebagai Perusahaan harus melakukan investasi di muka untuk layanan pelanggan ini, hal tersebut berlaku untuk menyertakan klausul 
dalam kontrak dengan pelanggan yang menyatakan bahwa selama perjanjian pelanggan berkomitmen untuk memberikan Perusahaan 
pergudangan eksklusif nya produk obat. 

Cukup klik pada tabel dan link untuk petunjuk, atau menggunakan tombol kursor anda
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Hukum persaingan usaha umumnya 
melarang perilaku sepihak, misalnya, mereka 
umumnya tidak memungkinkan perusahaan 
untuk mencoba untuk mendapatkan 
monopoli dalam pasar tertentu atau 
untuk menyalahgunakan posisi pasar 
yang dominan. Salah satu jenis perilaku 
monopoli adalah pematokan harga, di 
mana perusahaan menjual produk atau jasa 
dengan harga ilegal yang rendah (biasanya 
di bawah biaya untuk beberapa periode 
waktu), berniat untuk mengusir kompetitor 
dari pasar atau untuk membuat hambatan 
masuk bagi para calon baru kompetitor. 
Jika kompetitor atau kompetitor potensial 
tidak dapat mempertahankan harga sama 
atau lebih rendah tanpa kehilangan uang, 
mereka akan keluar dari pasar atau memilih 
untuk tidak memasuki pasar. Pematok 

harga kemudian memiliki 
kompetitor yang lebih sedikit 
dan dapat bertindak sebagai 
monopoli. Kebijakan CEVA 
melarang pematokan harga 

dan perilaku sepihak.

perilaku sepihak

Cukup klik pada tabel dan link untuk petunjuk, atau menggunakan tombol kursor anda

KompEtitoR ASoSiASi 
pERDAGANGAN

pElANGGAN & 
pEmASoK pERilAKU SEpiHAK REFERENSiKAtA KUNCipElApoRAN

Pematokan Harga

BERANDABERANDA
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perilaku sepihak
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KompEtitoR ASoSiASi 
pERDAGANGAN

pElANGGAN & 
pEmASoK pERilAKU SEpiHAK REFERENSiKAtA KUNCipElApoRAN

Pertanyaan dan Jawaban
 
Pertanyaan q 
Anda memutuskan untuk harga di bawah modal biaya untuk enam bulan ke depan untuk tujuan menghilangkan kompetitor 
dalam pasar tertentu dalam waktu dekat dan dengan demikian mengurangi persaingan dalam jangka panjang. Apakah ini 
diperbolehkan?

Jawaban q
Hal ini dikenal sebagai “pematok harga”. Jika anda memiliki posisi dominan di pasar, hal ini akan melanggar hukum persaingan. 
Dengan demikian, Perusahaan tidak boleh terlibat dalam pematokan harga atau melaksanakan praktek lain, strategi, atau taktik yang 
mungkin ditafsirkan sebagai sedang dirancang tidak masuk akal untuk mematikan atau mengecualikan persaingan atau kompetitor, 
dan harus berkonsultasi dengan departemen Kepatuhan & Etika sebelum melaksanakan apapun seperti praktek, strategi atau taktik.

BERANDABERANDA
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Cukup klik pada tabel dan link untuk petunjuk, atau menggunakan tombol kursor anda

BERANDA pElANGGAN & 
pEmASoK pERilAKU SEpiHAK REFERENSiKAtA KUNCipElApoRAN

pelaporan

Pelaporan
Beberapa masalah persaingan usaha bisa halus, rumit, atau 
membingungkan. Jika anda tidak yakin, tanyakan! Bila anda ragu-ragu, 
silahkan mencari bimbingan dari departemen Kepatuhan & Etika sebelum 
membuat keputusan apapun. Dan jika kompetitor tiba-tiba menempatkan 
anda dalam posisi rawan (misalnya, dengan memulai diskusi tentang 
sesuatu yang anda tidak yakin diperbolehkan), sopan tapi tegas dan segera 
menghentikan pembicaraan dan menghubungi tim Kepatuhan & Etika 
untuk bantuan.

Dalam kasus pelanggaran atau dugaan pelanggaran kebijakan ini atau 
hukum persaingan usaha, karyawan harus melaporkan situasi tersebut 
melalui pelaporan yang ditetapkan oleh kita yaitu: manajer anda, 
departemen Kepatuhan & Etika, Departemen Hukum, hotline kepatuhan 
kita - siapa pun yang anda perlu melaporkan untuk, untuk memastikan 
masalah tersebut ditangani. 

BERANDA KompEtitoR ASoSiASi 
pERDAGANGAN
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Kata Kunci

Kata Kunci untuk Mengingat !
Kompetitor

• Tidak ada penetapan harga

• Tidak ada diskusi mengenai hal yang sensitif (harga, biaya, tarif, beban, dll)

• Tidak ada persengkongkolan penawaran

• Tidak ada pembagian pasar atau alokasi pelanggan

• Tidak ada pengecualian kompetitor dari pasar

• Tidak ada penggunaan perantara untuk mendapatkan informasi pasar

Asosiasi Perdagangan

• Jangan berpartisipasi kecuali disetujui melalui proses persetujuan asosiasi perdagangan, 

sebagaimana diatur dalam Pedoman Asosiasi Perdagangan kita.

• Ketika berpartisipasi, ikuti semua aturan antitrust kita.

e. In all other circumstances, this kind of behavior could be a violatio

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
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KAtA KUNCi

Kata Kunci untuk Mengingat !
Pelanggan & Pemasok

• Jika anda secara tidak sengaja menerima informasi kompetitif yang sensitif, hubungi terlebih dahulu Kepatuhan & Etika.

• Kecuali disetujui oleh departemen Kepatuhan & Etika:

- Tidak ada pengaturan yang mengikat

- Tidak ada pengaturan timbal balik

- Tidak ada pengaturan yang eksklusif

Pelaporan

• Jika anda mencurigai adanya pelanggaran persaingan usaha atau tidak yakin bagaimana untuk menjalaninya, hubungi:

- Manajer anda

- Manajer Kepatuhan Regional

- Hukum

- Departement Kepatuhan dan Etika

- Hotline Kepatuhan



30 Prosedur dan Kebijakan Hukum Persaingan Usaha

Referensi

Cukup klik pada tabel dan link untuk petunjuk, atau menggunakan tombol kursor anda

pElANGGAN & 
pEmASoK pERilAKU SEpiHAK REFERENSiKAtA KUNCipElApoRAN

u Kebijakan Anti Korupsi
u Kode Etik Bisnis
u Perjanjian Kepatuhan
u Hotline Kepatuhan
u Kebijakan Privasi
u Proses untuk Penerapan Baru dan Biaya Perubahan Harga
u Proses Kepatuhan Pihak Ketiga
u Panduan dan Kebijakan Perdagangan dan Ekspor
u Pedoman Asosiasi Perdagangan

BERANDABERANDA KompEtitoR ASoSiASi 
pERDAGANGAN
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