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1.1 Sambutan CEO

1.0 PENDAHULUAN

Selamat datang di CEVA Etika Perilaku bisnis. Dokumen ini adalah dasar dari budaya perusahaan yang terdapat
di CEVA. Yang mana mengatur etika dan nilai nilai bagaimana CEVA melakukan bisnis.
Pendekatan kepatuhan yang ada adalah sederhana. Adalaha tanggung jawab setiap karyawan untuk
memastikan kepatuhan dan tingkah laku etika di dalam CEVA dan kaitannya dengan bisnis di CEVA – oleh
karena itu dibutuhkan seua karyawan dan pemegang kunci pihak ketiga untuk memberikan jasa untuk membaca,
mengerti dan melakukan sesuai dengan etika ini. Dengan berpegang pada standart yang sudah ditentukan oleh
pendekatan ini di CEVA maka dapat termasuk kedalam komunitas global, menarik talenta yang tepat, dapat
memenuhi harapan dari customer dan sukses dalam berbisnis.
Saya akan menegaskan keberlangsungan untuk melawan semua bentik korupsi yang mana menjadi hal yang
sangat tidak kami toleransikan untuk melawan kebijakan yang ada. Kebijakan kami menitikberatkan kepada
undang undang anti korupsi dengan pemenuhan yang sangat diperlukan untuk hukum anti korupsi Perancis
Sapin II, dikarenakan CEVA dimonitor dan dikontrol oleh Group di Perancis dan juga dengan hukum korupsi US
dan hukum suap di UK.
Kami mengharapkan komitmen sepenuhnya dengan Etika Perilaku Bisnis ini.

Lingkungan bisnis dan hukum nya selalu berubah dengan update terbaru. Oleh karena itu sangat penting untuk
anda secara berkala membaca setiap bahasan dalan etika ini dan pada saat situasi berkembang anda bisa
mendapatkan arahan atau petunjuk. Arahan ini dapat dikembangkan pada etika yang berhubungan dengan
semua posisi dan jabatan di dalam organisasi CEVA dan untuk semua orang yang bekerjasama.
Terima kasih telah mengambil tanggung jawab ini secara Pribadi sebagai nilai dari kami. Dengan mentaati etika
ini, anda telah membantu CEVA untuk mendapatkan kepercayaan dan penghargaan yang penting untuk
mendukung misi dan visi perusahaan kami. Jika anda mempunya pertanyaan mengenai isi dari etika ini,
silakan menghubungi team Compliance & Ethic
(CEVA.Compliance@cevalogistics.com)
Mathieu Friedberg
CEO
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1.2 Apa yang CEVA perjuangkan
Kami menciptakan nilai untuk para pelanggan kami dengan secara konsisten memberikan jasa yang
istimewa

1.0 PENDAHULUAN

Suatu hasrat dalam logistik dan semangat kewirausahaan meresap dalam segala hal yang kami lakukan, mendorong
keunggulan proses dan mendukung ambisi kami untuk dilihat sebagai para profesional logistik yang utama. Fokus tetap kami
adalah memberikan seluruh hasil kepada para pelanggan dan investor yang sejenis.

Visi Kami.
Di CEVA, kami memiliki visi yang jelas ditetapkan untuk bisnis kami : untuk menjadi pihak ketiga penyedia logistik yang paling profesional.

Nilai Kami.
Untuk tetap menjaga fokus kami dalam meraih visi ini, kami membuat suatu bisnis yang kuat dan berintegrasi dengan orang-orang secara mendalam. Untuk
meraih ini, kami telah mengembangkan suatu rangkaian atas nilai yang membantu kami bertindak dengan cara yang akan mengarahkan kita ke arah untuk
memenuhi visi kami menjadi pihak ketiga penyedia logistik yang paling profesional.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kami bersemangat mengenai para pelanggan
Kami energik dan bersemangat
Kami didorong dengan kinerja
Kami sukses
Kami tangkas dan responsif
Kami mempromosikan dan menghargai perbedaan
Kami menghargai orang
Kami adalah ahli dari rantai pasokan
Integritas dan menghargai adalah jalan hidup kami.
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2.0 ORANG DAN BUDAYA KAMI
6

Tautan Referensi Kebijakan:

2.0 ORANG DAN BUDAYA KAMI

2.1 Hak asasi dan martabat manusia

• kebijakan mengenai perdagangan
manusia
• hotline prosedur pelaporan

CEVA berkomitmen untuk menghormati dan menghargai hak asasi manusia dalam skala global.
Beroperasi secara etis dan menghormati para karyawan; pelanggan dan pemegang kepentingan
adalah nilai fundamental dimana CEVA secara konsisten berusaha untuk mencapainya dan
mempertahankannya.

 Anda
HARUS
memenuhi
seluruh
persyaratan legal atas usia kerja minimum di
negara-negara dimana kami bekerja, dan
juga, mematuhi ketentuan hukum mengenai
jam kerja, segala upah dan tunjangan.

Program Kepatuhan Hak Asasi Manusia CEVA, yang sejalan dengan ketentuan-ketentuan pemerintah
yang berlaku dan inisiatif hak asasi manusia global, menyediakan suatu kerangka kerja yang kokoh
bagi CEVA untuk menerapkan tindakan-tindakan untuk mencegah tenaga kerja paksa, perdagangan
manusia dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya pada rantai pasok global. Kebijakan CEVA
mengenai perdagangan manusia secara khusus mengatur sekitar topik penting ini.

× Anda TIDAK BOLEH ikut serta dalam
segala bentuk perbudakan, perdagangan
manusia, pekerja paksa dan pekerja anak
yang diatur oleh hukum yang berlaku dan
prinsip-prinsip internasional.

2.2 Kesempatan yang sama, keragaman dan keterlibatan
 Anda HARUS membuat keputusan
ketenagakerjaan berdasarkan keahlian,
kinerja, komitmen, etika perilaku, dan
kualifikasi lainnya untuk perkerjaan tersebut.
 Anda HARUS mendorong dan menghargai
keragaman pada semua area perekrutan,
ketenagakerjaan, training dan promosi.
 Anda HARUS mematuhi hukum yang
berlaku berkaitan dengan kebebasan
berserikat dan perundingan bersama.

CEVA berkomitmen atas praktek perekrutan dan kepegawaian yang adil;, dan memastikan bahwa
seluruh karyawan memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi tertingginya. kami berusaha
untuk menjaga lingkungan kerja berdasarkan kepatutan dan keterlibatan.
Jika anda menduga sedang terjadi diskriminasi, silahkan meninjau prosedur Hotline Pelaporan,
hubungi (departemen) Sumber Daya Manusia, atau telepon Hotline Kepatuhan kami agar kami dapat
melakukan investigasi atas hal tersebut.

× Anda TIDAK BOLEH mendiskriminasikan
atas setiap kandidat pegawai atau pegawai
pada setiap bentuk yang dilindungi oleh
hukum.
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2.0 ORANG DAN BUDAYA KAMI

2.3 Saling menghormati dan perlakuan yang adil
 Anda HARUS melakukan seluruh aktifitas
dengan cara yang inklusif, dikarenakan
keanekaragaman sifat dari karyawan kami.
Sebagai contoh, bentuk tertentu dari hiburan
harus dihindari jika beberapa karyawan tidak
bisa ikut serta.
× Anda TIDAK BOLEH ikut serta dalam
segala bentuk kekerasan di tempat-kerja,
intimidasi atau pelecehan, termasuk
pelecehan seksual dan keuntungan seksual
yang tidak dikehendaki

CEVA berusaha untuk menjaga lingkungan kerja yang memperbolehkan
seluruh karyawan kami untuk mencapai potensi penuhnya dan mendorong
kreatifitas dan produktifitas.
Seluruh karyawan kami akan diperlakukan dengan hormat dan bijaksana.

2.4 Kesehatan dan keselamatan
Tujuan CEVA adalah memelihara suatu lingkungan yang sehat dan aman. Kami berkomitmen untuk
menyediakan tempat kerja yang memenuhi standar dan ketentuan hukum kesehatan dan
keselamatan kerja yang berlaku.
Kami juga melaksanakan bisnis dalam cara yang menghargai kesehatan dan keselamatan atas para
pelanggan dan komunitas kami dimana kami beroperasi. kami wajib untuk tetap menjaga keamanan
atas diri kami, seluruh rekan kerja, dan komunitas kami.
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 Anda HARUS segera melaporkan setiap
insiden atau keadaan kesehatan atau
keselamatan yang merugikan, termasuk
kerusakan peralatan atau mesin dan
kecelakaan, kepada supervisor atau personil
keselamatan setempat.
 Anda HARUS melaporkan seluruh cedera
kepada supervisor anda.
 Anda HARUS memakai perlengkapan
keselamatan yang memadai yang ditentukan
untuk tugas anda..
× Anda TIDAK BOLEH membawa, memegang
dan/atau menyimpan senjata api di properti
CEVA kecuali diperbolehkan dengan hukum
setempat dan telah diijinkan oleh
(departemen) Keamanan CEVA sehubungan
dengan rincian pekerjaannya yang sangat rinci.

2.0 ORANG DAN BUDAYA KAMI

2.5 Proteksi lingkungan
CEVA berkomitmen atas kelanjutan dan untuk menjalankan bisnis kami dengan
cara yang menghormati lingkungan, yang menguntungkan para pelanggan kami,
masyarakat kami, orang-orang kami dan planet kami. Hal ini benar secara etika dan
cerdas secara komersial. Kami harus sadar akan akibat aktifitas kami terhadap
lingkungan dan terus menerus mematuhi secara penuh ketentuan hukum dan
peraturan lingkungan yang berlaku pada aktifitas bisnis kami.

 Anda HARUS segera melaporkan
kemungkinan pelanggaran ketentuan hukum,
peraturan atau perizinan lingkungan.
× Anda TIDAK BOLEH melakukan apapun
yang sengaja membahayakan seluruh
komunitas kami atau lingkungan kami.

2.6 Alkohol dan obat-obatan terlarang
 Anda HARUS mematuhi seluruh hukum dan
peraturan sehubungan dengan pemakaian
atau kepemilikan alkohol, obat-obatan
terlarang dan zat yang dikendalikan.
× Anda TIDAK BOLEH terlibat dalam
pemakaian, penjualan, peredaran atau
kepemilikan alkohol, obat-obatan terlarang,
zat-zat terlarang lain ketika bekerja, di
properti Perusahaan atau ketika melakukan
bisnis Perusahaan.

Merupakan kebijakan CEVA untuk memelihara lingkungan kerja yang bebas alkohol dan bebas obatobatan terlarang.
Penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang dapat menciptakan resiko kesehatan dan keselamatan
yang serius di tempat kerja. Pada keadaan yang dikecualikan, alkohol dapat disajikan di kantor CEVA
atau bangunan-bangunan lain dengan persetujuan manajemen terlebih dahulu.
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2.0 ORANG DAN BUDAYA KAMI

2.7 Aset-aset perusahaan

Tautan Referensi Kebijakan:
• Peraturan Bisnis CEVA

CEVA berkomitmen menjaga penggunaan yang tepat atas aset-aset kami. Anda memerankan tugas yang penting, seperti,
mengikuti persyaratan keamanan di fasilitas anda, tidak membagi kata kunci (password) CEVA anda, mencetak hanya
ketika memang anda sangat perlu, memastikan laptop anda aman ketika bepergian, mematuhi Peraturan Bisnis CEVA dan
menjaga kekayaan intelektual CEVA.
Kami wajib menghargai hak-hak kekayaan intelektual orang atau perusahaan lain. Contohnya, kami tidak boleh
menggunakan daftar rahasia pelanggan yang dibawa oleh seseorang yang kami rekrut di CEVA, atau salinan informasi dari
jurnal perdagangan yang memiliki hak cipta, atau dalam pengetahuannya mengimkan barang-barang palsu.
Aset CEVA juga termasuk penggunaan waktu anda dengan baik. Meskipun kami tentunya menghargai waktu istirahat
selama hari kerja dan memperbolehkan seluruh panggilan telepon, email, dan aktivitas lainnya yang mendesak, waktu
anda ketika di CEVA harus merupakan waktu untuk CEVA.
 Anda HARUS menghormati hak kekayaan
intelektual orang lain dan perusahaan lain
× Anda TIDAK BOLEH menggunakan segala
peralatan, tenaga kerja, persediaan, fasilitas,
atau aset lainnya atau properti Perusahaan
untuk tujuan pribadi atau tidak terkait
dengan CEVA kecuali dengan persetujuan
manajemen kami.
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2.8 Informasi pihak dalam

2.0 ORANG DAN BUDAYA KAMI

 Anda HARUS berhati-hati memperlakukan
informasi rahasia yang diungkapkan kepada
anda..
× Anda TIDAK BOLEH memperdagangkan
sekuritas dengan dasar informasi materiil,
non-publik atau pihak dalam, terlepas
bagaimana anda mempelajarinya, hal ini
melanggar hukum dan kebijakan kita.
× Anda TIDAK BOLEH menggunakan sendiri
informasi atau memberikan petunjuk kepada
orang lain untuk menggunakannya.

Tautan Referensi Kebijakan:

Anda harus sangat menjaga informasi rahasia yang diungkapkan kepada anda.

• Kebijakan Perdagangan CEVA
• Kebijakan Uji Tuntas Kepatuhan Pihak
Ketiga

Selama melakukan aktifitas bisnis, anda dapat menyadari atas informasi yang tidak bersifat umum
mengenai bisnis, operasi atau sekuritas (saham) atau pelanggan atau pemasok kami. CEVA melarang
keras perdagangan sekuritas dengan basis informasi yang tidak bersifat umum (publik) (“informasi
pihak dalam”). Silahkan meninjau Kebijakan Perdagangan CEVA untuk informasi lebih lanjut.

2.9 Para pelanggan, pemasok dan rekan bisnis
CEVA berkomitmen atas standar-standar kualitas tertinggi dan kami harus secara
konstan bekerja untuk meningkatkan seluruh proses untuk keuntungan para pelanggan
kami. para pelanggan kami bergantung kepada kami, oleh karena itu kami berusaha
untuk membuat para pelanggan kami berhasil.
Pengetahuan kami atas keperluan global dan lokal dari para pelanggan dan pasar
mengarahkan aktifitas kami. Kami menyertakan dan memprioritaskan fokus seluruh
pelanggan dalam seluruh proses, proyek dan kesepakatan bisnis.

 Anda HARUS bekerja sama dengan badan
hukum dan individu-individu lain yang
memenuhi standar yang kita tetapkan untuk
Perusahaan kita. Dalam memilih rekan bisnis,
kita bekerja dengan pihak ketiga yang
menjalankan bisnis mereka atas nama
Perusahaan kita dengan menghormati aturan
hukum dan regulasi dan standar tertinggi
integritas yang diuraikan dalam Kebijakan Uji
Tuntas Kepatuhan Pihak Ketiga.
× Anda TIDAK BOLEH menggunakan pihak
ketiga dengan resiko tinggi sampai
mereka disetujui oleh (departemen)
Kepatuhan & Etika.
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3.0 MENGELOLA PIHAK KETIGA DAN
RISIKO-RISIKO INTERNASIONAL
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3.0 MENGELOLA PIHAK KETIGA DAN RISIKO-RISIKO
INTERNASIONAL

3.1 Anti Korupsi dan Anti Suap
 Anda HARUS mematuhi Kebijakan Anti
Korupsi kami dan ketentuan hukum anti
korupsi yang berlaku bagi bisnis kami
 Anda HARUS mengikuti Kebijakan Uji Tuntas
Kepatuhan Pihak Ketiga ketika mengevaluasi
pihak ketiga.
 Anda HARUS menghubungi (departemen)
Kepatuhan & Etika jika anda adalah atau
pernah terkait dengan seorang petugas
pemerintahan.
× Anda TIDAK BOLEH memberikan,
menawarkan, atau menerima sesuatu yang
dapat dianggap sebagai sesuatu yang secara
tidak patut mempengaruhi keputusan kami
atau pihak lain.
× Anda TIDAK BOLEH memfasilitasi
pembayaran.
× Anda TIDAK BOLEH terlibat dalam segala
bentuk penyuapan.

Tautan Referensi Kebijakan::

CEVA percaya korupsi merugikan masyarakat dan merusak perdagangan yang adil, dimana hal tersebut sangat
penting untuk bisnis kami.
CEVA melarang segala bentuk penyuapan atau korupsi dan akan mematuhi hukum anti korupsi yang berlaku bagi
bisnis kami dan mentaati prinsip-prinsip anti korupsi internasional, terutama United the States Foreign Corrupt
Practice Act (“FCPA”), the UK Bribery Act, the United Nations Global Compact, the Organization for Economic
Cooperation and Development (“OECD”) Anti-bribery Convention. Sangat penting untuk anda tidak menawarkan,
menjanjikan, memberikan, menerima atau membujuk segala bentuk suap, pembayaran, bantuan yang tidak patut
atau apapun dengan nilai berapapun untuk tujuan yang tidak patut (baik bersifat finansial atau non-finansial dan baik
secara langsung maupun tidak langsung).
CEVA melarang fasilitasi pembayaran kecuali dimana terdapatancaman nyata atas kesehatan, keselamatan atau
kebebasan pribadi, sejauh dilaporkan dengan segera dan didokumentasikan dengan semestinya (“pembayaran
pemerasan”).
Kami perlu mengikuti seluruh proses Perusahaan dalam mengevaluasi pihak ketiga yang melakukan bisnis dengan
kami. Kami ingin memastikan bahwa kami melakukan bisnis dengan perusahaan-perusahaan yang berbagi nilai-nilai
yang sama dengan CEVA.

CEVA mempunyai kewajiban hukum untuk memastikan bahwa seluruh sistem dan prosedur pencegahan yang wajar
tersedia untuk mencegah pelanggaran penghindaran keringanan pajak. Silahkan meninjau Kebijakan CEVA untuk
Mencegah Pelanggaran Penghindaran Keringanan Pajak untuk informasi lebih lanjut termasuk seluruh definisi,
contoh dan persyaratan kewajiban ini.
Jika anda seorang petugas pemerintahan atau terkait dengan seorang petugas pemerintahan, anda harus
memberitahukan (departemen) Kepatuhan & Etika.
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• Kebijakan Anti Korupsi
• Kebijakan Uji Tuntas Kepatuhan Pihak
Ketiga
• Kebijakan untuk Melaporkan Hubungan
dengan, atau Jasa sebagai, seorang
Petugas Pemerintahan
• Kebijakan untuk Mencegah Pelanggaran
Penghindaran Keringanan Pajak

3.0 MENGELOLA PIHAK KETIGA DAN RISIKO-RISIKO
INTERNASIONAL

3.2 Hadiah dan Hiburan
 Anda HARUS bersaing untuk, dan
memberikan bisnis semata-mata atas dasar
kelayakan dan untuk kepentingan terbaik
CEVA.
 Anda
HARUS
mengetahui
kebijakan
pelanggan dan pemasok kita berkaitan dengan
hadiah dan hiburan untuk memastikan anda
tidak melanggar panduan mereka.

Tautan Referensi Kebijakan:
• Panduan Hadiah dan hiburan
• Peraturan Bisnis CEVA
• Kebijakan Keuangan & Akuntansi

CEVA bersaing untuk mendapatkan dan memberikan bisnis secara
transparan dan karena layak dan sesuai kepentingan terbaik CEVA. Adalah
suatu keharusan bahwa anda menghindari bahkan yang tampaknya korupsi
(termasuk maksud korupsi, objektifitas yang diragukan, keuntungan yang
tidak patut, konflik kepentingan atau perlakuan istimewa).

Panduan Hadiah dan hiburan CEVA memberikan rincian batasan- batasan
× Anda TIDAK BOLEH terpengaruh oleh hadiah, dan proses persetujuan untuk hadiah dan hiburan.
hiburan, atau segala bentuk keuntungan dari
calon atau pelanggan atau pemasok saat ini.
× Anda TIDAK BOLEH memberi atau menerima
segala hadiah dan hiburan yang tidak patut.
× Anda TIDAK BOLEH meminta hadiah dari
pelanggan, pemasok atau siapapun juga untuk
diri anda, teman anda atau keluarga anda.

3.3 Catatan Finansial
Seluruh buku, catatan, dan akun CEVA harus lengkap, tepat waktu, jujur dan dengan akurat
menggambarkan seluruh aset, tanggung jawab dan transaksi. Hal ini diperlukan untuk memastikan
kejujuran dan keterbukaan, mencegah kecurangan dan menghasilkan laporan finansial yang
terpercaya sesuai dengan seluruh prinsip akuntansi yang berlaku dan standar pelaporan akuntansi.
Peraturan Bisnis CEVA, Kebijakan Keuangan & Akuntansi dan pengawasan-pengawasan lainnya
mendukung prinsip keakuratan.
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 Anda HARUS mencatatkan seluruh
pembukuan, catatan, dan akun dengan jujur
dan dengan tepat menggambarkan seluruh
aset, tanggung jawab dan transaksi CEVA.
× Anda TIDAK BOLEH ikut serta dalam segala
tindakan pemalsuan buku dan catatan (neraca
keuangan, buku besar dan laporan keuangan
dll.) atau membuat penafsiran yang salah
pada dokumen-dokumen CEVA.
× Anda TIDAK BOLEH membuat transaksi di
luar buku (tidak tercatat) atau suatu buku
kedua, hal ini sangat dilarang.

3.0 MENGELOLA PIHAK KETIGA DAN RISIKO-RISIKO
INTERNASIONAL

3.4 Konflik Kepentingan

Tautan Referensi Kebijakan:
•

Adalah sangat penting untuk CEVA beroperasi tanpa suatu konflik dan seluruh keputusan dibuat untuk kepentingan terbaik CEVA. Konflik
kepentingan dapat muncul dalam beberapa keadaan yang berbeda, kami harus mengenali, menghindari, melaporkan dan mengatasinya.
 Anda HARUS mengerjakan tugas anda
berdasarkan kepentingan terbaik CEVA dan
bebas dari pertimbangan pribadi.
 Anda HARUS mengenali, menghindari,
melaporkan
dan
mengatasi
setiap
kemungkinan konflik kepentingan, segera
dengan melengkapi Formulir Pernyataan
Konflik Kepentingan.

•

Formulir Pernyataan Konflik
Kepentingan
Kebijakan CEVA atas Kerjasama
dengan Pemerintah

Terhadap seluruh masalah konflik, kuncinya adalah keterbukaan. Jika suatu
suatu kemungkinan atas konflik muncul, sampaikan pada supervisor anda
atau hubungi (departemen) Legal atau Kepatuhan & Etika, dan isilah
Formulir Pernyataan Konflik Kepentingan sehingga kami dapat membantu
membuat keputusan yang baik. Kami dapat mengatasi banyak situasi
seperti ini dengan mudah, selama kami terbuka dan jujur terhadap hal
tersebut.

× Anda TIDAK BOLEH ikut serta dalam segala
aktifitas, hubungan atau keadaan apapun
yang menimbulkan konflik kepentingan
pribadi anda atau bahkan muncul sebagai
konflik dengan kepentingan CEVA.

3.5 Kerjasama (Kontrak) dengan pemerintah
Di CEVA kami berkomitmen untuk sangat mematuhi ketentuan hukum dan perundang-undangan mengenai
kerjasama dengan pemerintahan ketika memberikan jasa atas nama dan untuk lembaga pemerintahan (baik
secara langsung sebagai kontraktor utama atau tidak langsung sebagai subkontraktor). Sebagaimana ketentuan
lain dari Kode Etik kami, ketika berkaitan dengan kerjasama dengan pemerintahan, kejujuran, ketepatan dan
keterbukaan sangatlah penting. Melakukan bisnis yang secara langsung atau tidak langsung melibatkan kontrak
pemerintahan mensyaratkan CEVA untuk mengetahui seluruh persyaratan dan sanksi yang ketat (termasuk
sanksi pidana) yang melebihi atau berbeda dari kontrak komersial. Terdapat batasan-batasan yang ketat dalam
hal memberikan hiburan dengan petugas-petugas pemerintahan dan pihak swasta yang terkait. Periksalah
Kebijakan Kontrak Pemerintahan CEVA untuk informasi lebih lanjut.
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 Anda HARUS sepenuhnya mengerti dan
mengikuti Kebijakan Kontrak Pemerintahan
CEVA dan ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku jika anda berurusan
dengan kontrak pemerintahan.
× Anda TIDAK BOLEH memberikan suatu
hadiah atau hiburan kepada suatu petugas
pemerintah, pelanggan atau pemasok yang
telah memiliki kontrak, tanpa persetujuan
sebelumnya dari departemen Compliance &
Ethics.

3.0 MENGELOLA PIHAK KETIGA DAN RISIKO-RISIKO
INTERNASIONAL

3.6 Aktifitas-aktifitas politik dan amal
Dalam melaksanakan bisnis, CEVA menghindari aktifitas atau pernyataan politik
yang tidak patut yang dapat menggangu kepentingan terbaik CEVA. Secara
umum, Perusahaan tidak ikut campur dalam masalah politik. Peraturan Bisnis
CEVA kami mensyaratkan persetujuan Direksi untuk seluruh kontribusi politik.
Kami berkomitmen untuk mendukung seluruh komunitas dimana kami bekerja.
Peraturan Bisnis CEVA menyediakan informasi untuk mendapatkan persetujuan
atas kontribusi amal.

Tautan Referensi Kebijakan:
•
•
•

Peraturan Bisnis CEVA
Kebijakan Global CEVA dalam Kepatuhan
Perdagangan
Kebijakan dan Prosedur CEVA dalam AntiBoykot

 Anda HARUS mengikuti semua ketentuan
hukum dan perundang-undangan terkait
finansial dan etika dan lain sebagainya dalam
kegiatan politik termasuk melobi.
 Anda HARUS memahami dan menghormati
perbedaan budaya dan isu di masyarakat
tempat dimana kami bekerja.
× Anda TIDAK BOLEH terlibat dalam bantuan
politik atau amal apapun atas nama CEVA
tanpa persetujuan sebelumnya

3.7 Kepatuhan perdagangan
 Anda HARUS secara ketat mematuhi seluruh
hukum, sanksi, yang berlaku sehubungan
dengan pengawasan impor dan ekspor, dan
Kebijakan Global CEVA dalam Kepatuhan
Perdagangan.
 Anda HARUS mematuhi ketentuan undangundang anti-boikot yang berlaku.
× Anda TIDAK BOLEH memfasilitasi atau
melakukan bisnis dengan pihak-pihak yang
dilarang atau negara-negara yang dikenakan
sanksi secara luas.

CEVA dan para karyawannya harus mematuhi peraturan perdagangan yang berlaku termasuk seluruh larangan impor,
pengawasan ekspor, sanksi, embargo dan hukum anti-boikot Amerika Serikat. Seluruh sanksi dan pengawasan
perdagangan berlaku pada berbagai fungsi CEVA, termasuk Freight Management (FM), Contract Logistics (CL), 4PL,
Business Development (BD) dan Finance. Ketidakpatuhan atas suatu pengawasan dan sanksi perdagangan dapat
menempatkan CEVA dan karyawannya dalam penalti berat dan tanggung jawab pidana. Kebijakan CEVA melarang bisnis
apapun dengan negara-negara yang mendapatkan sanksi secara luas tanpa adanya kewenangan khusus dan persetujuan
dari (departemen) Kepatuhan & Etik. CEVA tidak melakukan bisnis apapun yang melibatkan Iran, Cuba, Korea Utara dan
Syria sebagai peraturan umum.

(departemen) Kepatuhan & Etika melakukan pengawasan atas kepatuhan perdagangan CEVA dan telah menerapkan
pengawasan, kebijakan dan perangkat kepatuhan internal untuk memastikan CEVA mematuhi pengawasan perdagangan
dimana CEVA melakukan bisnis. Halaman Kepatuhan Perdagangan di intranet menyediakan sumber daya untuk tetap
mematuhi ketentuan hukum perdagangan.
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3.0 MENGELOLA PIHAK KETIGA DAN RISIKO-RISIKO
INTERNASIONAL

3.8 Anti-monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat
CEVA berkomitmen terhadap usaha bebas dan persaingan sehat. Kami menentukan seluruh
harga dan biaya secara mandiri, berdasarkan analisis kami sendiri, masukan pelanggan dan
informasi yang secara umum tersedia. Kami masing-masing harus menghindari setiap perilaku
yang bahkan mungkin nampak sebagai pelanggaran Kebijakan Ketentuan Anti-monopoli dan
Persaingan CEVA atau ketentuan hukum anti-monopoli dan persaingan manapun.
Kebijakan dan Prosedur Asosiasi Perdagangan CEVA
menguraikan proses untuk ikut serta dalam organisasi-organisasi
perdagangan, industri dan profesional, sehingga kami dapat
mematuhi kewajiban anti-monopoli kami.
Sebagai tambahan dalam bersaing untuk bisnis secara jujur dan independen, CEVA
berkomitmen untuk memberikan bisnis secara jujur dan independen. Kami akan menunjuk
seluruh pihak ketiga hanya dengan penilaian yang adil tanpa memperhatikan atas suatu
hubungan yang kami atau karyawan kami mungkin miliki dengan pihak tersebut.

3.9 Anti Pencucian Uang
 Anda HARUS mengetahui seluruh pelanggan
dan pemasok untuk memastikan kami bukan
bagian dari suatu kegiatan ilegal (diketahui
atau tidak)
 Anda HARUS waspada atas perilaku
aneh/ganjil yang dapat merupakan tanda
aktifitas ilegal dan laporkan kecurigaan
kepada supervisor anda atau Kepatuhan &
Etika.

Tautan Referensi Kebijakan:
•

 Anda HARUS bersaing untuk mendapatkan
dan melakukan bisnis hanya berdasarkan
kelayakan dan persaingan terbuka.
 Anda HARUS mematuhi Kebijakan Hukum
Anti-monopoli dan Persaingan CEVA atau
ketentuan hukum anti-monopoli dan
persaingan manapun.
 Anda HARUS mendapatkan persetujuan
untuk ikut serta dalam organisasi
perdagangan, industri dan profesional
sebelum mewakili CEVA.

•
•

Kebijakan Hukum Anti-monopoli dan
persaingan usaha yang sehat
Kebijakan dan prosedur organisasi
perdagangan
Kebijakan anti pencucian uang

× Anda TIDAK BOLEH mendiskusikan suatu
harga, penawaran, keuntungan, alokasi
pelanggan atau teritori atau syarat dan
ketentuan penjualan lain dengan kompetitorkompetitor dan tidak akan pernah setuju
dengan competitor untuk hal ini.
× Anda TIDAK BOLEH ikut serta dalam
boikot atau kesepakatan untuk boikot
dengan pihak, badan atau negara tertentu.
× Anda TIDAK BOLEH membuat keputusan
dengan siapa anda memilih melakukan
bisnis CEVA berdasarkan hubungan
personal yang anda miliki.

Untuk mencegah CEVA digunakan untuk mendukung pencucian uang untuk kegiatan ilegal, menjadi penting
bahwa kami mengetahui dengan siapa kami bekerja sama (seluruh pelanggan dan pemasok kami).
Waspadalah terhadap aktifitas yang mencurigakan, seperti segala transaksi tunai, pihak tidak dikenal,
permintaan pembayaran atau transfer dana yang tidak biasa.

× Anda TIDAK BOLEH ikut serta dalam segala
bentuk pencucian uang.
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4.0 MENGELOLA RISIKO-RISIKO INFORMASI
DAN KOMUNIKASI
18

4.0 MENGELOLA RISIKO-RISIKO INFORMASI DAN
KOMUNIKASI

4.1 Kerahasiaan Data
 Anda HARUS mematuhi Kebijakan
Kerahasiaan Data CEVA dan semua ketentuan
hukum kerahasiaan data yang berlaku.
 Anda HARUS menghormati data pribadi rekan
kerja kami.

Tautan Referensi Kebijakan:

CEVA serius dalam melindungi kerahasiaan data (pribadi) semua karyawan kami dan semua
informasi rahasia mereka yang dilindungi hukum (termasuk melindungi informasi mengenai
kesehatan pribadi dan informasi medis, informasi pengenal pribadi dan informasi pribadi serta
personal lain yang berada dalam penguasaan Perusahaan). Hal tersebut juga termasuk informasi
personal dan rahasia atas orang lain yang dapat kami miliki sebagai bagian dari bisnis kami. Silahkan
meninjau Kebijakan Kerahasiaan Data CEVA untuk informasi lebih lanjut.

4.2 Pengelolaan Catatan-Catatan
Seluruh catatan dan informasi CEVA merupakan aset-aset
perusahaan, dan kami harus memperlakukannya
sebagaimana mestinya. Anda harus mengenal Kebijakan
Total Records & Information Management (TRIM) yang
dihubungkan dengan Jadwal Retensi Catatan untuk
menentukan
bagaimana
untuk
mengenal,
mengelompokan, mengelola dan memusnahkan catatan
dan informasi CEVA.

 Anda HARUS menjaga seluruh informasi dan
catatan anda dalam bentuk hardcopy atau
elektronik selama diperlukan, berdasarkan
Kebijakan TRIM.
× Anda TIDAK BOLEH menghapus suatu
catatan atau informasi yang berhubungan
dengan proses litigasi (pengadilan) yang
berjalan atau investigasi pemerintah jika anda
menerima DPN.

Dalam hal terdapat tindakan hukum atau investigasi pemerintah, Departemen Legal dapat menerbitkan suatu Document Preservation Notice
(DPN). Kebijakan DPN CEVA mensyaratkan bahwa seluruh catatan dan informasi yang tercatat di DPN disimpan sampai dengan Departemen Legal
memberikan instruksi lebih lanjut.
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• Kebijakan Kerahasiaan Data
• Kebijakan Total Records & Information
Management (TRIM)
• Kebijakan Document Preservation Notice
(DPN)

4.0 MENGELOLA RISIKO-RISIKO INFORMASI DAN
KOMUNIKASI

Tautan Referensi Kebijakan:
•
•
•
•

4.3 Komunikasi-Komunikasi
Media sosial.
CEVA mengizinkan penggunaan media sosial yang tepat, bertanggung jawab dan terkait-bisnis untuk meningkatkan segala
interaksi dan komunikasi dengan pelanggan, rekan kerja, pemasok, petinggi bisnis, media dan pihak lainnya. Memuat informasi
terkait dengan CEVA di media sosial dibatasi untuk personil yang disetujui oleh (departemen) Komunikasi & Marketing sesuai
Kebijakan Media Sosial CEVA.

Komunikasi Elektronik.
Seluruh komunikasi dan informasi elektronik anda untuk bisnis Perusahaan adalah
properti CEVA dan berada dalam pengawasan Perusahaan. Berdasarkan Kebijakan
Keamanan Informasi CEVA, seluruh karyawan tidak bisa berharap kerahasiaan ketika
menggunakan sistem atau peralatan CEVA. CEVA berhak mengawasi dan memeriksa
seluruh komunikasi elektronik, komputer, peralatan dan sistem sesuai hukum yang
berlaku. Pemakaian personal yang bertanggung jawab dan sesuai kebutuhan
diperbolehkan, tapi hal ini harus bersifat sesekali, di luar jam kerja ketika dimungkinkan,
dan tidak boleh mengurangi tanggung jawab dan produktivitas anda.

Komunikasi Eksternal

 Anda HARUS mendapatkan persetujuan
sebelumnya jika anda menggunakan media
sosial secara resmi untuk CEVA dan
pergunakan penilaian yang baik.
 Anda HARUS menghubungi departemen yang
tepat bilamana anda memepunyai
kepentingan.
× Anda TIDAK BOLEH merepresentasikan
muatan, komentar, posisi atau kepercayaan
anda atas nama CEVA jika anda menggunakan
media sosial pribadi.
× Anda TIDAK BOLEH mengungkapkan
informasi yang tidak bersifat umum untuk
kepentingan siapapun kecuali Perusahaan.

Hanya personil CEVA yang berwenang dapat merespon segala permintaan eksternal di luar kegiatan bisnis biasanya. Setiap
kontak dari suatu pemerintah, investor, analis, media dan publik harus sesuai dengan kebijakan dan panduan komunikasi kita
(seperti Manual Relasi Media dan Kebijakan Vendor).
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Kebijakan Media Sosial
Kebijakan Keamanan Informasi
Manual Relasi Media
Kebijakan Vendor

1.0 INTRODUCTION
5.0 TANGGUNG JAWAB ANDA
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5.1 Seluruh tanggung jawab pribadi anda

5.0 TANGGUNG JAWAB ANDA

Seluruh karyawan harus:
•
•
•
•
•
•

Memahami Kode Etik dan seluruh risiko yang dapat berlaku pada fungsi anda
Meminta panduan dari manajer anda atau (departemen) Kepatuhan & Etika jika bagian dari Kode Etik tidak jelas
Menyelesaikan training kepatuhan tahunan
Memastikan bahwa seluruh pihak ketiga yang bekerja sama dengan anda mengetahui Kode Etik kita dan bahwa mereka terikat padanya
Segera melaporkan dugaan atau pelanggaran yang diketahui (lihat bagian 5.3)
Melaporkan segala bentuk pembalasan (langsung atau tidak langsung) terhadap setiap orang yang dengan itikad baik melaporkan masalah kepatuhan
atau yang menolak ikut serta dalam, atau menolak, setiap aktifitas yang mana telah mereka nilai secara wajar terdapat lebih dari sekedar resiko rendah
atas penyuapan yang belum dicegah oleh organisasi.
• Sepenuhnya bekerja sama dengan upaya Perusahaan untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah kepatuhan secara rahasia.

5.2 Seluruh tanggung-jawab manajer
Seluruh manajer harus:
•
•
•
•

Memahami Kode Etik dan seluruh risiko yang dapat berlaku pada fungsi dan staf anda
Memastikan bahwa anda dan staf anda menyelesaikan training kepatuhan tahunan dan mengerti mengenai Kode Etik
Segera melaporkan dugaan atau pelanggaran yang diketahui dan mendorong staf anda untuk melakukan hal yang sama
Melaporkan segala bentuk pembalasan (langsung atau tidak langsung) terhadap setiap orang yang dengan itikad baik melaporkan masalah kepatuhan
atau yang menolak ikut serta dalam, atau menolak, setiap aktifitas yang mana telah mereka nilai secara wajar terdapat lebih dari sekedar resiko rendah
atas penyuapan yang belum dicegah oleh organisasi.
• Sepenuhnya bekerja sama dengan upaya Perusahaan untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah kepatuhan secara rahasia.
• Ketika menerima suatu laporan atas pelanggaran atau dugaan pelanggaran, eskalasikan hal tersebut kepada (departemen) Kepatuhan & Etika; seluruh
manajer tidak boleh melakukan investigasi sendiri.
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5.3 Bagaimana cara melapor

Tautan Referensi Kebijakan:
• Nomor Telepon Hotline Kepatuhan

Terdapat beberapa cara untuk melaporkan pelanggaran atau dugaan pelanggaran Kode Etik. Pilihlah metode
yang paling nyaman untuk anda::

5.0 TANGGUNG JAWAB ANDA

•

•
•
•
•

Sampaikan pada supervisor (pengawas) anda jika yang bersangkutan tidak terlibat dalam dugaan pelanggaran
dan anda nyaman melakukan hal tersebut. Atau anggota manajemen lain jika anda anggap akan lebih efektif.
Jika anda tidak nyaman untuk berbicara kepada supervisor anda, telepon Legal atau HR untuk membantu.
Anda dapat juga menghubungi (departemen) Kepatuhan & Etika secara langsung menggunakan alamat surel
ini: CEVA.Compliance@Cevalogistics.com.
Hotline Kepatuhan dikelola oleh provider pihak ketiga yang tersedia 24 jam, 7 hari dalam seminggu, yaitu 888723-2453 untuk hampir semua negara. Periksa Nomor Telepon Hotline Kepatuhan untuk informasi lebih lanjut
mengenai instruksi menghubungi nomor telepon dan nomor negara tertentu lainnya.
Jika anda lebih nyaman melaporkan secara online, kami juga menawarkan pelaporan berbasis web.

Ketika anda melaporkan pelanggaran atau dugaan pelanggaran, harus jelas dan sesuai kenyataan. Cobalah untuk
memberikan informasi sebanyak mungkin yang anda miliki (siapa, apa, bagaimana, kapan, dimana, dll.)

CEVA tidak mentolelir siapapun yang melakukan pembalasan (langsung atau tidak langsung) atau
melakukan tindakan yang merugikan terhadap siapapun yang melaporkan potensi pelanggaran atau
yang menolak ikut serta dalam, atau menolak, setiap aktifitas yang mana telah mereka nilai secara
wajar terdapat lebih dari sekedar resiko rendah atas penyuapan yang belum dicegah oleh organisasi.

 Anda HARUS melaporkan pelanggaran atau
dugaan pelanggaran hukum atau Kode Etik
kepada manajer anda, (departemen)
Kepatuhan & Etika atau Hotline Kepatuhan.
× Anda TIDAK BOLEH melakukan
pembalasan terhadap siapapun yang
melaporkan dugaan atau pelanggaran yang
diketahui.
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5.4 Apa yang terjadi ketika anda melapor
Kerahasiaan.

5.0 TANGGUNG JAWAB ANDA

Laporan dan investigasi anda akan disimpan sebagai rahasia sebagaimana mungkin secara wajar. Jika anda berkeinginan tetap tidak dikenal
(anonymous), anda dapat melakukannya.

Menginvestigasi.
Laporan diarahkan kepada seseorang yang tepat untuk melakukan investigasi. Jangan melakukan investigasi atas suatu masalah secara sepihak.
CEVA mempunyai suatu Komite Perilaku Korporasi yang secara rutin memeriksa permasalahan dan penugasan untuk eskalasi.

Tindakan perbaikan.
Ketika investigasi selesai, tindakan perbaikan yang tepat akan ditentukan.

Tindak lanjut.
Anda dapat menindaklanjuti laporan anda dengan menggunakan nomor penelusuran pribadi yang diberikan ketika anda melapor atau
menghubungi Hotline Kepatuhan kembali..

Silahkan meninjau Prosedur Pelaporan Hotline untuk informasi lebih lanjut.
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Tautan Referensi Kebijakan:
• Prosedur Hotline Pelaporan

1.0 INTRODUCTION
5.0 YOUR RESPONSIBILITIES
6.0 KESIMPULAN
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6.1 Fine print
Tidak ada Kode Etik yang dapat mengatur segalanya yang kami harus patuhi dalam bisnis yang kompleks
seperti bisnis kami. Kode Etik ini memberikan suatu panduan dan standar dasar yang kami miliki untuk semua
etika bisnis kita. Peraturan Bisnis CEVA kami dan kebijakan yang menjadi rujukan lainnya mempunyai informasi
lebih lanjut untuk mendukung Kode Etik.

6.0 KESIMPULAN

Kebijakan lokal atau yang berkaitan dengan bisnis dapat menyediakan panduan dan standar tambahan, yang lebih tegas atau lebih khusus
tetapi tidak boleh bertentangan atau lebih lunak dari Kode Etik kecuali dengan persetujuan (departemen) Kepatuhan & Etika.
Dalam Kode Etik, “CEVA”, “Korporasi” dan “Perusahaan” merujuk pada CEVA Holdings LLC, anak perusahaannya dan perusahaan
patungannya (joint venture). Dokumen tersedia dalam berbagai bahasa pada situs www.cevalogistics.com. Jika terdapat perbedaan antara versi
terjemahan dengan versi Bahasa Inggris, versi Bahasa Inggris yang berlaku.
CEVA berkeinginan Kode Etik ini berlaku di setiap negara dimana CEVA melakukan bisnis sejauh diperbolehkan oleh hukum di negara tersebut.
Dewan Direksi dan Dewan Eksekutif CEVA bertanggung jawab mengadopsi, menyampaikan dan memberlakukan Kode Etik.

Kode Etik yang terdapat pada www.cevalogistics.com adalah Versi Resmi. Anda tidak dapat bergantung pada versi cetak sebagai Versi Resmi.
Kode Etik ini tidak menimbulkan hak kontraktual atau lainnya (secara jelas atau implisit) dan bukan kontrak ketenagakerjaan atau bentuk
perjanjian apapun.
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6.0 KESIMPULAN

6.2 Daftar Istilah



Hukum Anti-boikot: hukum yang melarang CEVA untuk ikut serta dalam memboikot. CEVA tidak boleh setuju untuk atau mengajukan syarat atau permintaan boikot.



Penyuapan: Menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tak semestinya berapapun nilainya (yang dapat bersifat finansial atau non-finansial), secara langsung atau tidak langsung, dan
terlepas dari lokasi, secara melanggar hukum yang berlaku, sebagai suatu bujukan atau penghargaan untuk seseorang yang bertindak atau tidak bertindak berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban orang tersebut.




Konflik Kepentingan: adalah setiap aktivitas, hubungan atau keadaan internal atau eksternal, dimana pribadi kami atau kepentingan bisnis lain menganggu (bertentangan) atau nampak bertentangan dengan kepentingan CEVA.



Komunikasi Elektronik: Komunikasi elektronik meliputi surat elektronik (surel/email), pesan instan, pesan teks, aktifitas internet, telepon, perangkat lain dan data serta informasi elektronik lain pada komputer, peralatan dan sistem
Perusahaan.



Karyawan: istilah Karyawan meliputi seluruh karyawan, baik karyawan penuh, paruh waktu, waktu tetap, permanen atau pemagang.




Pembayaran Pemerasan (Extortion Payment): adalah ketika uang dipaksa untuk dibayarkan dari personil karena ancaman yang nyata dan memaksa atas kesehatan, keselamatan atau kebebasan.




Pemalsuan Catatan dan Buku: Contohnya termasuk merubah jenis transaksi, menyembunyikan rekening atau dana, melaporkan suatu transaksi pada waktu yang salah, atau informasi lain yang salah atau menyesatkan.



Kekayaan Intelektual: Kekayaan Intelektual dapat berupa berbagai jenis hal, seperti paten, merek dagang, hak cipta, rahasia dagang, rencana bisnis, data teknis, data finansial, data operasional, daftar dan informasi pelanggan,
data pribadi karyawan, dan informasi rahasia atau hak milik mengenai bisnis CEVA, operasi dan rencana. Kami tidak boleh mengungkapkan informasi apapun yang tidak diketahui publik untuk keuntungan pribadi atau keuntungan
siapapun selain Perusahaan.



Dilindungi Berdasarkan Hukum: Status yang dilindungi hukum adalah karakteristik seseorang yang tidak dapat diperlakukan secara diskriminatif, seperti ras, warna kulit, agama, asal kebangsaan, umur, jenis kelamin, kehamilan,
kewarganegaraan, status kekeluargaan, status kecacatan, atau status veteran.




Material (Materil): informasi bersifat materil jika investor akan mempertimbangkan hal itu penting dalam memutuskan apakah akan membeli, menjual atau menahan sekuritas (saham).



Pembalasan: Melakukan suatu hal buruk kepada seseorang yang telah menyakiti atau memperlakukan anda dengan buruk; melakukan pembalasan terhadap seseorang.



Sanksi: Hukum yang melarang melakukan bisnis atau transaksi dengan negara, organisasi atau orang tertentu. Sanksi. Sanksi dapat secara khusus kepada negara asal, negara tujuan yang pasti atau jurisdiksi dimana barang
transit, diantara faktor-faktor lainnya.



Pihak Ketiga: Rekanan yang merupakan pemasok, vendor, subkontraktor, konsultan, perusahaan patungan, perwakilan dan agen.

Hukum Anti Korupsi: Hukum Anti Korupsi yang paling menonjol United the States Foreign Corrupt Practice Act (“FCPA”), the UK Bribery Act, the United Nations Global Compact, the Organization for Economic Cooperation and
Development (“OECD”) Anti-bribery Convention, dan ketentuan hukum anti penyuapan lainnya yang berlaku.

Tindakan Disipliner: Tindakan disipliner dapat meliputi peringatan lisan atau tertulis, denda uang, skorsing, pemutusan kerja yang diperbolehkan secara penuh oleh hukum yang berlaku. Sebagai tambahan tindakan disipliner, kami
mungkin harus merujuk kepada pelanggaran tertentu otoritas pemerintah atau yang berwenang untuk penuntutan pidana atau perdata atau untuk mengambil suatu tindakan hukum untuk memulihkan kehilangan atau kerugian
akibat pelanggaran.

Fasilitasi Pembayaran: Adalah istilah yang kadang-kadang ditujukan untuk pembayaran yang ilegal atau tidak resmi yang dilakukan sebagai balasan atas pelayanan yang sebetulnya berhak diterima pembayar tanpa melakukan
pembayaran tersebut. Biasanya relatif bersifat pembayaran minor (kecil) kepada pegawai publik atau seseorang dengan fungsi mengesahkan dengan maksud untuk mendapatkan atau mempercepat pelayanan tindakan rutin atau
biasa, seperti penerbitan visa, izin kerja, izin kepabeanan atau pemasangan telepon.

Petugas Pemerintahan: Petugas Pemerintahan meliputi pejabat, karyawan departemen pemerintahan, lembaga atau kelengkapan (lembaga), petugas kepabeanan, calon pejabat kantor politik, petugas organisasi publik
internasional (seperti: Palang Merah atau Bank Dunia); suatu perusahaan yang ditunjuk untuk memeriksa dan menerima penawaran untuk departemen pemerintahan, lembaga atau kelengkapan (lembaga), dan perusahaan yang
ditunjuk sebagai kontraktor utama atau subkontraktor bagi departemen pemerintahan, lembaga atau kelengkapan (lembaga).

Pencucian Uang: Melakukan transaksi finansial atau perdagangan dengan dana atau properti yang didapatkan melalui aktifitas kriminal untuk membuat sumber dana terlihat sah.
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6.3 Pernyataan
Tunduk pada dan sejauh diperbolehkan oleh hukum yang berlaku, dengan ini saya:
• Menyatakan bahwa saya telah menerima, memeriksa, mengerti dan akan mematuhi Kode Etik Bisnis CEVA;

6.0 KESIMPULAN

• Mengerti bahwa pelanggaran atas Kode Etik CEVA atau kebijakan-kebijakan CEVA lainnya dapat mengakibatkan
tindakan disipliner, termasuk kemungkinan diberhentikan (hubungan kerja); dan

• Setuju bahwa saya akan segera melaporkan setiap yang diketahui atau diduga sebagai pelanggaran atas Kode
Etik CEVA atau kebijakan-kebijakan CEVA lainnya, hukum atau peraturan yang berlaku dan setiap konflik
kepentingan yang nyata (atau yang nampak).
Nama:

______________________________________________

Jabatan:

______________________________________________

Tanda Tangan:

______________________________________________

Tanggal:

______________________________________________

Lokasi CEVA:

______________________________________________

Jika anda menandatangani pernyataan ini secara manual, silahkan berikan halaman ini kepada perwakilan HR
(SDM) setempat untuk ditempatkan pada berkas personal anda..

Revision Number 20170501
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6.4 Hanya untuk Karyawan

6.0 KESIMPULAN

link untuk mendukung kebijakan-kebijakan CEVA




Kebijakan Anti Korupsi *

•

Kebijakan Kepatuhan Perdagangan Global

Kebijakan Anti Pencucian Uang

•

Kebijakan Kontrak Pemerintahan

Kebijakan Hukum Anti Monopoli dan Persaingan *

•

Prosedur Pelaporan Hotline







Kebijakan dan Prosedur Anti-boikot CEVA

•

Kebijakan Perdagangan Manusia

Peraturan Bisnis CEVA

•

Kebijakan Keamanan Informasi

Kebijakan Perdagangan CEVA

•

Manual Relasi Media

Nomor Telepon Hotline Kepatuhan

•

Kebijakan untuk Mencegah Pelanggaran Penghindaran Keringanan Pajak

Formulir Pernyataan Konflik Kepentingan

•

Kebijakan untuk Melaporkan Hubungan dengan, atau Jasa sebagai, seorang Petugas Pemerintahan




Kebijakan Kerahasiaan Data

•

Kebijakan Media Sosial

Kebijakan Document Preservation Notice (DPN) (Pemberitahuan

•

Kebijakan Uji Tuntas Kepatuhan Pihak Ketiga

Penyelematan Data)Policy

•

Kebijakan Total Records & Information Management (TRIM) (Pengelolaan Catatan dan Informasi




Menyeluruh)

Kebijakan Keuangan dan Akuntansi
Panduan Hadiah dan Hiburan

*dapat diakses di luar jaringan CEVA

•

Kebijakan dan Prosedur Asosiasi Perdagangan

•

Kebijakan Vendor
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6.0 CONCLUSION

ANDA WAJIB …
• Memenuhi persyaratan legal berkaitan usia kerja
minimum di negara- negara dimana anda bekerja,
juga, mematuhi ketentuan hukum mengenai jam
kerja, upah dan tunjangan.
• Membuat keputusan ketenagakerjaan berdasarkan
keahlian, kinerja, komitmen, etika perilaku, dan
kualifikasi lain untuk pekerjaan tersebut.
• Mendorong dan menghargai keanekaragaman
pada semua area perekrutan, ketenagakerjaan,
training dan promosi.
• Mematuhi hukum yang berlaku berkaitan dengan
kebebasan berserikat dan perundingan bersama.
• Melakukan semua aktifitas dengan cara yang
inklusif, dikarenakan sifat keanekaragaman dari
karyawan kami. Sebagai contoh, bentuk tertentu
dari hiburan harus dihindari jika beberapa
karyawan tidak bisa ikut serta.
• Segera melaporkan setiap insiden atau keadaan
kesehatan atau keselamatan yang merugikan,
termasuk kerusakan peralatan atau mesin dan
kecelakaan, kepada supervisor atau personil
keselamatan setempat.
• Melaporkan semua cedera kepada supervisor
anda.
• Memakai
perlengkapan
keselamatan
yang
memadai yang ditentukan untuk tugas anda.
• Segera melaporkan kemungkinan pelanggaran
ketentuan hukum, peraturan atau perizinan
lingkungan.
• Mematuhi semua hukum dan peraturan terkait
pemakaian atau kepemilikan alkohol, obat-obatan
terlarang dan zat yang dikendalikan.
• Menghormati hak kekayaan intelektual orang lain
dan perusahaan lain.
• Berhati-hati memperlakukan informasi rahasia
yang diungkapkan kepada anda.
• Bekerja sama dengan badan dan individu lain
yang memenuhi standar yang kami tetapkan untuk
Perusahaan kami. Dalam memilih rekan bisnis,
kami bekerja dengan pihak ketiga yang
menjalankan
bisnis
mereka
atas
nama
Perusahaan kami dengan menghormati aturan
hukum dan regulasi dan standar tertinggi integritas
yang diuraikan dalam Kebijakan Uji Tuntas
Kepatuhan Pihak Ketiga.
• Mematuhi
Kebijakan Anti Korupsi kami dan
ketentuan hukum anti korupsi yang berlaku bagi
bisnis kami.
• Mengikuti Kebijakan Uji Tuntas Kepatuhan Pihak
Ketiga ketika mengevaluasi pihak ketiga.
• Menghubungi (departemen) Kepatuhan & Etika
jika anda adalah atau pernah terkait pada seorang
petugas pemerintahan.
• Mengetahui kebijakan pelanggan dan pemasok
kami berkaitan dengan hadiah dan hiburan untuk
memastikan anda tidak melanggar panduan
mereka.

• Bersaing untuk mendapatkan dan memberikan
bisnis semata-mata atas dasar kelayakan dan
untuk kepentingan terbaik CEVA.
• Mencatatkan semua buku, catatan, dan akun
dengan jujur dan dengan tepat menggambarkan
aset, tanggung jawab dan transaksi CEVA.
• Mengerjakan tugas anda berdasarkan kepentingan
terbaik CEVA dan bebas dari pertimbangan
pribadi.
• Mengenali,
menghindari,
melaporkan
dan
mengatasi
setiap
kemungkinan
konflik
kepentingan, segera dengan melengkapi Formulir
Pernyataan Konflik Kepentingan.
• Mengetahui
pelanggan dan pemasok untuk
memastikan kami bukan bagian dari suatu
kegiatan ilegal (diketahui atau tidak)
• Waspada terhadap perilaku aneh/ganjil yang
mungkin merupakan suatu tanda kegiatan ilegal
dan laporkan kecurigaan kepada supervisor anda
atau (departemen) Kepatuhan & Etika.
• Mengikuti
semua
ketentuan
hukum
dan
perundang-undangan terkait finansial dan etika
dalam kegiatan politik termasuk melobi.
• Mengerti dan menghormati perbedaan budaya dan
isu di masyarakat tempat dimana kami bekerja.
• Sepenuhnya mengerti dan mengikuti Kebijakan
Kontrak Pemerintahan CEVA dan ketentuan
hukum dan perundang-undangan yang berlaku jika
anda berurusan dengan kontrak pemerintahan.
• Bersaing untuk mendapatkan dan memberikan
dan melakukan bisnis semata-mata berdasarkan
kelayakan dan persaingan terbuka.
• Mematuhi Kebijakan Ketentuan Anti-monopoli dan
Persaingan CEVA atau ketentuan hukum antimonopoli dan persaingan manapun.
• Mendapatkan persetujuan untuk ikut serta dalam
organisasi perdagangan, industri dan profesional
sebelum mewakili CEVA.
• Selalu mematuhi ketentuan hukum sanksi dan
pengawasan impor dan ekspor yang berlaku dan
Kebijakan Kepatuhan Perdagangan Global CEVA.
• Mematuhi ketentuan undang-undang anti-boikot
yang berlaku.
• Mematuhi Kebijakan Kerahasiaan Data CEVA dan
semua ketentuan hukum kerahasiaan data pribadi
yang berlaku.
• Menghormati data pribadi rekan kerja kami.
• Menjaga informasi dan catatan anda dalam bentuk
hardcopy atau elektronik selama diperlukan,
berdasarkan Kebijakan TRIM.
• Mendapatkan persetujuan sebelumnya jika anda
menggunakan media sosial secara resmi untuk
CEVA dan pergunakan penilaian yang baik.
• Menghubungi departemen yang tepat bilamana
anda memiliki kepentingan (terkait media sosial).
• Melaporkan
pelanggaran
atau
dugaan
pelanggaran hukum atau Kode Etik kepada
manajer anda, (departemen) Kepatuhan & Etika
atau Hotline Kepatuhan.

ANDA DILARANG …
• Ikut serta dalam segala bentuk perbudakan,
perdagangan manusia, pekerja paksa dan pekerja
anak yang diatur oleh hukum yang berlaku dan
prinsip-prinsip internasional.
• Mendiskriminasi (membedakan) setiap kandidat
pegawai atau pegawai pada setiap bentuk yang
dilindungi oleh hukum.
• Ikut serta dalam segala bentuk kekerasan di
tempat-kerja, intimidasi atau pelecehan, termasuk
pelecehan seksual dan keuntungan seksual yang
tidak dikehendaki.
• Membawa, memegang dan/atau menyimpan
senjata
api
di
properti
CEVA,
kecuali
diperbolehkan oleh aturan hukum setempat dan
diizinkan oleh (departemen) Keamanan CEVA
yang berhubungan dengan jenis pekerjaan yang
sangat khusus.
• Melakukan apapun yang sengaja membahayakan
komunitas-komunitas dan lingkungan kami.
• Terlibat dalam pemakaian, penjualan, peredaran
atau kepemilikan alkohol, obat-obatan terlarang,
zat-zat terlarang lain ketika bekerja, di properti
Perusahaan atau ketika melakukan bisnis
Perusahaan.
• Menggunakan peralatan, pekerja, persediaan,
fasilitas, atau aset dan properti Perusahaan, untuk
tujuan pribadi atau selain untuk CEVA kecuali
disetujui oleh manajemen kami.
• Memperdagangkan sekuritas dengan dasar
informasi materiil, non-publik atau pihak dalam,
terlepas bagaimana anda mempelajarinya, hal ini
melanggar hukum dan kebijakan kami.
• Menggunakan sendiri informasi atau memberikan
petunjuk
kepada
orang
lain
untuk
menggunakannya.
• Menggunakan pihak ketiga dengan resiko tinggi
sampai mereka disetujui oleh (departemen)
Kepatuhan & Etika.
• Memberikan, menawarkan atau menerima sesuatu
yang dapat terlihat untuk mempengaruhi suatu
keputusan secara tidak wajar oleh kami atau oleh
pihak lainnya.
• Memberikan fasilitasi pembayaran.
• Terlibat penyuapan dalam bentuk apapun.
• Terpengaruh oleh hadiah, hiburan, atau segala
bentuk keuntungan dari calon atau pelanggan atau
pemasok saat ini.
• Menerima hadiah atau hiburan yang tidak patut.
• Meminta hadiah dari pelanggan, pemasok atau
siapapun juga untuk diri anda, teman anda atau
keluarga anda.
• Ikut serta dalam tindakan pemalsuan buku dan
catatan (neraca keuangan, buku besar dan
laporan keuangan dll.) atau membuat penafsiran
yang salah pada dokumen CEVA.
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• Membuat transaksi di luar buku (tidak tercatat)
atau suatu buku kedua, hal ini sangat dilarang.
• Ikut serta dalam aktifitas, hubungan atau keadaan
apapun yang menimbulkan konflik kepentingan
pribadi anda atau bahkan nampak sebagai konflik
dengan kepentingan CEVA.
• Ikut serta dalam segala bentuk pencucian uang
• Terlibat dalam bantuan politik atau amal apapun
atas nama CEVA tanpa persetujuan sebelumnya.
• Meberikan hadiah atau hiburan pada petugas
pemerintahan, pelanggan yang telah memiliki
kesepakatan atau pemasok tanpa persetujuan
sebelumnya.
• Mendiskusikan
suatu
harga,
penawaran,
keuntungan, alokasi pelanggan atau teritori atau
syarat dan ketentuan penjualan lain dengan
kompetitor-kompetitor dan tidak akan pernah
setuju dengan kompetitor untuk hal ini.
• Ikut serta dalam boikot atau kesepakatan untuk
boikot dengan pihak, badan atau negara tertentu.
• Membuat keputusan dengan siapa anda memilih
melakukan bisnis CEVA berdasarkan hubungan
personal yang anda miliki.
• Mendukung atau melakukan bisnis dengan pihakpihak yang dilarang atau negara-negara yang
dikenakan sanksi secara luas.
• Menghapus catatan atau informasi yang
berhubungan dengan proses litigasi (pengadilan)
yang berjalan atau investigasi pemerintah jika
anda menerima DPN.
• Merepresentasikan muatan, komentar, posisi atau
kepercayaan anda atas nama CEVA jika anda
menggunakan media sosial pribadi.
• Mengungkapkan informasi yang tidak bersifat
umum untuk kepentingan siapapun kecuali
Perusahaan.
• Melakukan pembalasan terhadap siapapun yang
melaporkan dugaan atau pelanggaran yang
diketahui.

