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1.1 Tujuan
Merupakan kebijakan CEVA (“Perusahaan”) bahwa semua kegiatan bisnis dan aktivitas lainnya setiap saat mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku untuk 
memenuhi harapan pemangku-kepentingan internal maupun eksternal. Tujuan dari Kebijakan Anti Korupsi Global (“Kebijakan”) ini adalah untuk memastikan 
kepatuhan karyawan dan perwakilan Perusahaan atas hukum anti korupsi di seluruh dunia. Program Kepatuhan & Etika (K&E) CEVA menyediakan kerangka untuk 
penyusunan, peninjauan dan pencapaian tujuan-tujuan anti-penyuapan. 

1.2 Aplikasi (Penerapan) 
Kebijakan ini dapat diterapkan di seluruh wilayah dan divisi (bagian) Perusahaan dan kepada seluruh karyawan dan perwakilan Perusahaan. Kepatuhan penuh 
terhadap Kebijakan ini dibutuhkan, kecuali dalam situasi di mana terdapat hukum yang mengatur lebih tegas di negara di mana anda bekerja.

1.0 PENDAHULUAN

1.3 Fungsi Kepatuhan Anti Korupsi

CEVA telah mendelegasikan tanggung jawab untuk memimpin sistem pengelolaan anti-penyuapan CEVA kepada departemen Kepatuhan & Etika CEVA. Chief 
Compliance Officer CEVA mempunyai kewenangan dan kemandirian untuk membuat keputusan terkait Anti Korupsi.

1.4 Komitmen CEVA untuk Perbaikan Berkelanjutan

CEVA tidak akan mentolerir korupsi. Sejalan dengan hal ini, K&E CEVA akan meninjau secara berkala Kebijakan ini untuk memastikan Kebijakan ini mendorong
kepatuhan atas setiap hukum Anti Korupsi baru di negara-negara dimana kita melakukan bisnis. K&E CEVA akan mengawasi dan mengaudit sistem pengelolaan 
anti penyuapan CEVA untuk mengidentifikasi peluang-peluang perbaikan.
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2.1 Apa itu korupsi?
Korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan (kekuasaan) yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi.

2.2 Apa itu 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 berbuat atau tidak berbuat berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban orang tersebut.

2.0 KORUPSI & PENYUAPAN
Korupsi merugikan masyarakat dan merusak perdagangan yang adil, yang mana adalah sangat penting bagi bisnis kita. Pemerintahan di seluruh dunia sedang mencoba untuk
menghilangkan penyuapan dan korupsi, dan CEVA juga berkomitmen untuk hal itu. Sederhananya: CEVA melarang segala bentuk penyuapan dan korupsi. Kita tidak memberikan
atau menerima nilai apapun yang bahkan bisa kelihatan untuk mempengaruhi secara tidak patut suatu keputusan oleh kita atau pihak lain. Sebaliknya, kita berhubungan dengan
pelanggan, pemasok dan pihak berwenang (pemerintah) secara jujur dan apa adanya (sesuai kenyataan). Kita mematuhi hukum anti korupsi yang berlaku bagi bisnis kita dan
mentaati prinsip-prinsip anti korupsi internasional, terutama United the States Foreign Corrupt Practice Act (“FCPA”) (Undang-undang Tindak Korupsi Luar Negeri Amerika Serikat),
the UK Bribery Act (Undang-undang Penyuapan Kerajaan Inggris), the United Nations Global Compact (inisiatif Perserikatan Bangsa-bangsa untuk mendorong bisnis di seluruh dunia
untuk menerapkan kebijakan berkesinambungan dan tanggung jawab sosial) , the Organization for Economic Cooperation and Development (“OECD”) Anti-bribery Convention
(Konvensi Anti Penyuapan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi), dan ketentuan hukum anti penyuapan lainnya yang berlaku.

Pertanyaan: Di negara saya merupakan suatu kebiasaan untuk membayar petugas pabean (bea-cukai) dengan tujuan 
menghindari pemeriksaan kargo (barang) yang merupakan keharusan menurut hukum setempat. Apakah pembayaran 
sejenis itu diperbolehkan menurut kebijakan CEVA?
Jawaban: Sama sekali tidak boleh dikarenakan pembayaran sejenis itu dilakukan dengan maksud untuk mencegah petugas 
pabean melaksanakan kewajibannya dan harus dianggap penyuapan.
Pertanyaan: Anda mempunyai pelanggan suatu perusahaan yang sebagian (sahamnya) dimiliki oleh pemerintah, anda 
bermaksud mengundang makan malam kontak pelanggan anda, apakah boleh? 
Jawaban: Dikarenakan pellanggan dan kontak pelanggan anda dianggap petugas pemerintahan menurut ketentuan hukum 
Anti Korupsi, anda diharuskan mendapat persetujuan dari departemen Kepatuhan dan Etika CEVA sebelum menyampaikan 
undangan. Tergantung pada keadaan (fakta-fakta) dan informasi lain yang diperlukan departemen Kepatuhan dan Etika 
CEVA, jamuan dimaksud dapat disetujui.
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2.3 Petugas Pemerintahan

CEVA melarang setiap tawaran, pembayaran atau janji atas uang atau apapun yang bernilai secara langsung atau tidak langsung kepada seorang 

“petugas pemerintahan” dengan tujuan untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau untuk mendapatkan keuntungan yang tidak 

semestinya.

Menurut UK Bribery Act, terdapat ketentuan tanggung jawab mutlak yang mana dapat diartikan bahwa tidak perlu terlihat suatu perusahaan

bermaksud menyuap atas itikad buruk atau bahwa merupakan suatu kelalaian tindak penyuapan dilakukan.

Seorang “petugas pemerintahan” yaitu:

• Setiap pejabat atau pegawai pemerintahan asing, nasional, lokal atau daerah, baik yang dipilih atau yang ditunjuk;

• Setiap orang yang bertindak dalam kapasitas resmi atau melaksanakan tugas publik (umum) untuk atau atas nama setiap pemerintahan atau

badan pendukungnya;

• Setiap pejabat atau pegawai organisasi internasional publik seperti PBB atau Bank Dunia;

• Seorang anggota badan legislatif, hakim, petugas pabean, atau petugas pajak;

• Partai politik, petugas partai politik dan kandidat untuk kantor publik;

• Atau pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha yang dikendalikan negara.

Silahkan periksa kebijakan CEVA “Policy on Reporting Relationship to, or Services as, a Government Official” (Kebijakan untuk Melaporkan

Hubungan dengan, atau Jasa sebagai, seorang Petugas Pemerintahan) untuk informasi lebih lanjut.

Pertanyaan: Di bandara setempat suatu perusahaan swasta telah dikontrak oleh lembaga pemerintahan untuk mengelola 
aktifitas penanganan (handling). Saya tidak yakin apakah mereka adalah petugas pemerintahan atau bukan? Apa yang harus 
saya lakukan?
Jawaban: Secara umum, jika anda tidak yakin, anda berhati-hati atas kesalahan dan menganggap mereka petugas 
pemerintahan. Dalam kasus ini, kita akan menganggap perusahaan penyedia jasa handling di bandara harus diperlakukan 
seolah-olah mereka adalah petugas pemerintahan.
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2.4 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.

Hal ini tidak termasuk keputusan yang merupakan suatu kewenangan petugas pemerintahan seperti contohnya, keputusan untuk memberikan bisnis atau
menghindarkan pemeriksaan, yang pada kasus ini pembayaran tidak dianggap fasilitasi tetapi suap. CEVA melarang fasilitasi pembayaran kecuali dimana ada
ancaman nyata atas kesehatan atau keselamatan pribadi, sejauh dilaporkan dengan segera dan didokumentasikan dengan semestinya. Hal ini disebut
“pembayaran pemerasan” (extortion payment).

2.5 Sumbangan & Kontribusi Politik

kita menjalankan bisnis sehingga mana sumbangan dan aktifitas atau pernyataan politik yang tidak semestinya tidak menggangu kepentingan utama CEVA.
Secara umum, Perusahaan tidak mencampuri urusan-urusan politik, dan kita semua harus mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan finansial,
kepantasan dalam aktifitas politik termasuk melakukan lobi (politik). Karena alasan tersebut, CEVA Business Rules (Peraturan Bisnis CEVA) kita, mengatur
ketentuan dan mensyaratkan persetujuan berkaitan dengan sumbangan dan kontribusi politik. Tentunya, sebagai pribadi warga negara, kita semua dapat
turut serta dalam aktifitas politik dan memberikan kontribusi pada waktu dan dengan uang pribadi. Namun, kita tidak dapat menggunakan nama, uang,
sumber daya atau waktu CEVA untuk melakukan itu.

Pertanyaan: Saya perlu mengatur untuk pegawai suatu perusahaan swasta (ditunjuk oleh otoritas bandara/pelabuhan) 
supaya membongkar kontainer di bandara tepat waktu. Bolehkah saya membayar masing-masing individu tadi tip USD$10 
tanpa tanda terima supaya pekerjaan diselesaikan lebih cepat?
Jawaban: Tidak boleh, pembayaran tersebut bertentangan dengan kebijakan CEVA dan menurut jurisdiksi dari beberapa 
negara bisa dianggap sebagai penyuapan.
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3.1 Bagaimana bisa hadiah dan jamuan (keramahtamahan) menjadi

suatu masalah?

3.0 HADIAH & JAMUAN (KERAMAHTAMAHAN)

Sewajarnya, hadiah dan jamuan (keramahtamahan) dengan itikad baik umumnya bagian dari bisnis yang umum dan dapat diterima. Namun, ada beberapa
cara dimana hadiah dan jamuan (keramahtamahan) dapat menghadirkan masalah untuk CEVA, pelanggan kita, vendor kita dan pemasok jika kita tidak
berhati-hati:

• Hadiah dan jamuan (keramahtamahan) yang mahal, mewah dan rutin seringnya merupakan penyuapan tersamar. Si pemberi mungkin sedang
mencoba untuk “membeli” bantuan dari anda.

• Bahkan hadiah dan jamuan (keramahtamahan) yang lebih kecil yang diberikan dengan maksud baik dapat menimbulkan konflik kepentingan:
contohnya, bukannya membuat keputusan objektif berdasarkan vendor mana yang memberikan CEVA pelayanan terbaik, mungkin menjadi
godaan untuk memberikan bisnis kepada seseorang yang mengajak anda makan malam yang enak. Lebih lanjut mengenai Konflik Kepentingan,
silahkan merujuk Code of Business Conduct (Kode Etik Bisnis) kita.

• Banyak kebijakan perusahaan-perusahaan melarang karyawannya menerima hadiah atau jamuan (keramahtamahan) apapun. Oleh karena itu,
sikap baik anda memberikan hadiah liburan kecil kepada kontak pelanggan anda dapat menempatkan mereka dalam posisi yang canggung.

• Pada akhirnya, bahkan jika hadiah tidak terlalu besar atau jamuan (keramahtamahan) tidak terlalu mewah, dan bahkan jika setiap orang
bermaksud baik, hadiah dan jamuan (keramahtamahan) sering terkesan tidak terlihat baik. Vendor, pemasok pelanggan dan pihak lain dapat
melihat pada apa yang telah anda berikan atau terima dan mempertanyakan etika dan integritas anda. Jika anda memberikan kontrak baru pada
vendor tertentu yang telah memberikan anda hadiah liburan yang menyenangkan, bagaimana itu terlihat?

Satu cara yang penting untuk menghindari korupsi dan penyuapan adalah dengan berhati-hati terkait hadih dan jamuan 
(keramahtamahan) yang kita berikan atau terima. Perlu dicatat bahwa dukungan (sponsorship) dari pelanggan atau vendor harus 
dianggap sebagai hadiah.

Biasanya, korupsi tidak senyata seperti membawa sebuah kopor berisi penuh uang untuk seseorag di tempat rahasia. Sebaliknya, 
seringnya lebih bersifat bertahap (sedikit demi sedikit) dan tidak kentara.
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3.2 Apa saja aturannya?

Di CEVA, kita bersaing untuk mendapatkan dan memberikan bisnis dengan transparan, semata-mata berdasarkan kepantasan dan untuk 

kepentingan utama CEVA – bukan kepentingan personal yang tidak pantas yang diberikan oleh atau untuk kita. Jangan terpengaruh oleh 

hadiah, jamuan (keramahtamahan) atau segala bentuk keuntungan dari pelanggan atau pemasok saat ini atau yang potensial. Hadih tersebut 

jika diberikan dengan maksud curang (korup), dapat mempengaruhi objektifitas kita, atau menciptakan perasaan diuntungkan atau perlakuan 

istimewa. Kita juga tidak boleh memberikan atau menawarkan hal-hal tersebut kepada pihak lain: kita tidak menerima atau memberi hadiah 

atau jamuan (keramahtamahan) yang tidak semestinya. Jangan pernah meminta suatu hadiah dari vendor, pemasok atau siapa saja untuk diri 

anda, teman anda atau keluarga anda.

Sewajarnya, hadiah dan jamuan (keramahtamahan) tidak rutin dalam nilai tertentu tidak masalah. Namun, tidak dapat diberikan atau diterima

sebagai imbalan atas keuntungan bisnis, dengan tujuan curang (korup), atau bahkan jika (hanya) terlihat seperti itu. Batasan hadiah dan

jamuan (keramahtamahan) sebagai berikut:

• Sebagai aturan umum, hadiah dan jamuan (keramahtamahan) tidak rutin senilai US$100 atau kurang dan tidak melibatkan petugas

pemerintahan adalah diperbolehkan;

• Apapaun bernilai lebih dari US$100 dan tidak melibatkan petugas pemerintahan harus disetujui oleh penyelia (supervisor) anda;

• Apapun dengan nilai US$250 atau lebih atau melibatkan petugas pemerintahan harus lebih dahulu disetujui oleh departemen Kepatuhan

& Etika;

• Jangan membayar biaya perjalanan pihak lain (atau menerima pembayaran oleh pihak lain untuk perjalanan anda) tanpa persetujuan

terlebih dahulu dari departemen Kepatuhan & Etika;

• Silahkan juga memerikna Gift and Entertainment Guidlines (Panduan Hadian dan Jamuan (Keramahtamahan) kita untuk informasi lebih

rinci.

Pertanyaan: Apakah diperbolehkan saya mengajak pelanggan saya makan malam?
Jawaban: Ya, jamuan yang wajar adalah hal yang legal dan dapat diterima dalam menjalankan bisnis, dan CEVA 
memperbolehkan jamuan (keramahtamahan) yang wajar dan layak dari pelanggan sejauh hal tersebut juga diperbolehkan 
oleh kebijakan pelanggan. Jika nilainya adalah US$250 atau lebih, anda perlu meminta persetujuan dari departemen 
Kepatuhan & Etika sebelum mengundang pelanggan.
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4.0 PERSYAATAN AKUNTANSI
Semua buku, catatan, dan akun CEVA harus disimpan dan dipertahankan dengan lengkap yang wajar, harus bisa
menggambarkan semua transaksi dan disposisi aset. CEVA melarang segala bentuk salah pencatatan atau penghapusan
transaksi apapun dari buku-buku perusahaan.

CEVA lebih lanjut melarang setiap penginputan yang salah atau menyesatkan di dalam buku dan catatan CEVA. Karyawan dan
perwakilan perusahaan dilarang terlibat dalam pengaturan yang
memungkinkan hal tersebut dapat terjadi.

Tidak boleh ada data atau aset yang tidak diungkap dan tidak dicatat.

5.0 HUBUNGAN PIHAK KETIGA
Di banyak instansi, penggunaan agen, konsultan atau rekan joint venture (perusahaan patungan) (secara kolektif disebut
“perwakilan”) adalah elemen yang penting dalam menjalankan bisnis. Perwakilan umumnya dipertahankan oleh Perusahaan
karena pengetahuan dan jasa yang dapat mereka berikan.

Larangan dalam hukum anti korupsi ini meliputi tindak illegal olehi perwakilan atas nama Perusahaan. Perusahaan harus
berhati-hati untuk menghindari situasi yang memungkin melibatkan perwakilan dapat tergiring kepada pelanggaran dari hukum
anti korupsi.

Silahkan memeriksa Kebijakan Uji Tuntas Kepatuhan Pihak Ketiga kita yang mengatur jenis uji tuntas yang perlu dilakukan berkaitan
dengan (jenis) pihak ketiga.
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6.1 Bagaimana cara melapor?

6.0 PELAPORAN & PENANGANAN DUGAAN

Berikut ini beberapa cara anda melapor – gunakan metode manapun yang paling nyaman bagi anda. Silahkan lihat Hotline Reporting Procedure ( Prosedur
Pelaporan) untuk informasi lebih lanjut.

• Manajemen. Sampaikan kepada manajer/supervisor (pengawas) anda jika yang bersangkutan tidak terlibat dalam dugaan pelanggaran dan anda nyaman
melakukan hal tersebut. Atau anggota manajemen lain jika anda anggap lebih efektif.

• Legal, Kepatuhan & Etika, atau perwakilan (departemen) Sumber Daya Manusia. Jika anda tidak nyaman berbicara kepada manajer/supervisor anda, telepon
salah satu dari (tim) ahli kami yang dapat membantu. CEVAnet mempunyai informasi kontak terbaru dari semua anggota (tim) Legal, Kepatuhan & Etika kami,
termasuk Chief Legal Officer (Kepala Divisi Legal) dan Chief Compliance Officer (Kepala Divisi Kepatuhan), Global Compliance Director (Direktur Kepatuhan Global),
dan perwakilan (departemen) Sumber Daya Manusia.

• Compliance Hotline (Hotline Kepatuhan). Anda juga dapat melaporkan pelanggaran atau dugaan pelanggaran kebijakan ini dengan menghubungi Compliance
Hotline.

• Web-based reporting (pelaporan berbasis web). Layanan hotline kami juga menawarkan pelaporan berbasis web, jika anda lebih nyaman melakukan secara online.
Atau anda dapat menggunakan alamat surel ini: CEVA.Compliance@Cevalogistics.com.

Kami menyarankan anda untuk memberikan nama anda ketika melaporkan suatu dugaan pelanggaran dan sebanyak informasi yang anda miliki untuk
membantu kami memeriksa hal tersebut. Namun demikian, anda dapat tidak menyebutkan nama jika anda berkehendak dan jika diperbolehkan oleh hukum
setempat dan kami akan memperlakukan semua laporan serahasia mungkin. Laporkan dengan cara apapun yang nyaman bagi anda. Jika anda tidak yakin
masalah anda ditangani, laporkan lagi atau cobalah metode pelaporan lain.

CEVA mencela segala bentuk pembalasan (secara langsung atau tidak langsung) atas setiap orang yang berdasarkan itikad baik melaporkan suatu masalah
kepatuhan atau yang menolak ikut serta dalam, atau menolak aktifitas apapun yang mana secara wajar mereka nilai ada lebih dari sekedar resiko kecil
penyuapan yang belum dicegah oleh organisasi.

Kami berharap dan mendorong semuluruh karyawan untuk melaporkan pelanggaran dan dugaan pelanggaran dan untuk bekerja sama
dengan Perusahaan dalam menanganinya. Faktanya, ketika diperbolehkan oleh hukum, kami menuntut karyawan untuk melakukan itu.
Jika anda melaporkan permasalahan kepada kami, anda sesungguhnya membantu Perusahaan menangani permasalahan dengan tepat
dan memastikan kami menjalankan suatu perusahaan yang patuh.

mailto:CEVA.Compliance@Cevalogistics.com
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6.2 Apa konsekuensi dari ketidakpatuhan?
Kegagalan untuk mematuhi ketentuan hukum Anti Korupsi adalah mahal, memakan waktu dan mengganggu kita dari tujuan-tujuan bisnis kita.

Hal-hal tersebut dapat mengakibatkan CEVA sebagai satu perusahaan dan karyawan CEVA sebagai pribadi membayar denda yang berat yang kadang-kadang 
dijatuhkan secara bersama-sama oleh lembaga penegak Anti Korupsi di negara-negara yang berbeda. Sebagai tambahan atas hal-hal tersebut dan atas 
beban finansial yang dapat dialami CEVA akibat pelanggaran, individu-individu dapat menaggung hukuman penjara dan larangan-larangan lain akibat 
tindakan hukum oleh negara-negara tersebut.

Di CEVA, tunduk dan sejauh diperbolehkan oleh hukum yang berlaku, pelanggaran atas Kebijakan Anti Korupsi Global CEVA juga pelanggaran atas Code of 
Business Conduct (Kode Etik Bisnis) atau kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur lain dapat dikenakan tindakan disipliner, termasuk kemungkitan 
diberhentikan (hubungan kerja).

Pertanyaan: Saya memegang suatu jabatan managemen. Salah satu karyawan dalam tim telah memutuskan untuk 
melaporkan perhatiannya kepada saya mengenai kemungkinan pelanggaran oleh karyawan lain. Bukti yang diberikan 
nampak meyakinkan, lalu saya memutuskan untuk bicara kepada karyawan yang terlibat dalam pelanggaran dan saya 
memintanya menghentikan pelanggaran dimaksud. Apakah ini benar?
Jawaban: Tidak, bahkan ketika bukti yang diberikan sepertinya meyakinkan, jangan mengambil kesimpulan dan jangan 
ditangani oleh anda sendiri. Sebaliknya, silahkan melaporkan apa yang dilaporkan kepada anda ke (departemen) Kepatuhan 
& Etika untuk investigasi dan penanganan yang tepat. Jika (departemen) Kepatuhan & Etika memerlukan bantuan anda, anda 
akan diminta untuk membantu.
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7.0 PENGAWASAN DOKUMEN

Judul: Kebijakan Anti Korupsi Global CEVA
Tanggal: 01 Mei 2017
Penulis dan Jabatan: Liliana Arimany, Direktur Kepatuhan Global
Nomor Revisi: 20170101

Format: PowerPoint dan PDF

Bahasa: Arab, Bahasa Indonesia, Cina Disederhanakan, Cina Tradisional, Ceko, Belanda, Inggris, Perancis, Jerman, Hungaria, Italia, Jepang, Korea, Malaysia, 
Polandia, Portugis, Portugis (Brazil), Romania, Slovakia, Spanyol, Tagalog, Thailand, Turki dan Vietnam.

Versi Software: Adobe Acrobat Pro
Media: Elektronik

Nama dan Jabatan Pengulas: Dawn Wetherall, Kepala Divisi Kepatuhan
Nama dan Jabatan yang Menyetujui: Xavier Urbain, Chief Executive Officer (Kepala Pejabat Eksekutif) dan Board of Direktors (Anggota Direksi) 
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8.1 Ringkasan Kebijakan
• Tidak ada penyuapan sektor publik.

• Kita tidak melakukan penyuapan dalam bentuk apapun kepada petugas pemerintahan.
• Tidak ada fasilitasi pembayaran.

• Fasilitasi pembayaran adalah pembayaran kecil kepada petugas pemerintahan pada level apapun supaya mereka melakukan (atau supaya lebih cepat melakukan)
hal-hal rutin yang memang seharusnya mereka lakukan.

• Tidak ada penyuapan sektor privat (swasta).
• Kita tidak melakukan penyuapan pada sektor komersial atau privat. Contohnya, kita tidak akan membayar “kickback” (imbalan) kepada pihak privat, pelanggan

komersial untuk mendapatkan bisnis. Jadi, terlepas melibatkan pemerintah(an) atau tidak, kita tidak boleh melakukan penyuapan.
• Tidak boleh menerima suap.

• Kita tidak menerima segala bentuk suap atau pembayaran yang tidak patut. Sebagai contoh, kita tidak akan menerima hadiah (pemberian) yang tidak semestinya
dari vendor yang mencoba mendapatkan bisnis dari kita. Batasan untuk menerima hadiah sangat rendah dan tindakan yang paling tepat adalah menghindari
semua hadiah.

• Tidak boleh menggunakan pengaruh atau bujukan lain yang tidak patut.
• Kita tidak memberi, menawarkan, atau menerima bentuk penyuapan lain, seperti bantuan personal bagi pembuat-keputusan utama pihak pelanggan karena

memberikan kita bisnis, sumbangan untuk acara amal pilihan salah satu petugas pemerintahan, setuju mempekerjakan putri petugas pemerintahan yang
berpengaruh pada bisnis CEVA, atau hal-hal lain yang bernilai. Waspadalah dan bijaksana dengan “diskon” atau “rabat” untuk memastikan hal itu tidak
mempengaruhi pelaksanaan atau penerimaan layanan (jasa). Jika terdapat keraguan atas hal ini, silahkan sampaikan kepada (departemen) Legal/Kepatuhan &
Etika.

• Hubungan dengan petugas pemerintahan.
• Jika anda merupakan atau pernah menjadi seorang petugas pemerintahan atau terkait dengan salah satunya, kami perlu mengetahui hal tersebut untuk

memastikan kami mengambil langkah yang tepat untuk menghindari aktifitas yang dapat terlihat korup. Silahkan periksa Kebijakan untuk Melaporkan Hubungan
dengan, atau Jasa sebagai, seorang Petugas Pemerintahan pada Peraturan Bisnis CEVA.

• Uji Tuntas (due diligence).
• Kita merujuk Kebijakan Uji Tuntas Kepatuhan Pihak Ketiga dari Perusahaan untuk mengevaluasi agen, rekanandan sub-kontraktor pihak ketiga, untuk memastikan

mereka adalah jenis perusahaan yang diinginkan CEVA untuk melakukan bisnis dan akan mengikuti standar etika kita yang tinggi, khususnya ketika berhubungan
dengan masalah korupsi dan penyuapan.

• Hadiah dan Jamuan (Keramahtamahan).
• Hal ini harus wajar dan sesuai dengan Panduan Hadiah & Jamuan (Keramahtamahan). Nilai yang sama atau di atas US$250 atau menyangkut petugas

pemerintahan harus disetujui sebelumnya oleh (departemen) Kepatuhan & Etika.

8.0 KESIMPULAN
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Quiz

Click the Quiz button to edit this object
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Tunduk pada dan sejauh diperbolehkan oleh hukum yang berlaku, dengan ini saya:

• Menyatakan bahwa saya telah menerima, memeriksa, mengerti dan akan mematuhi Kebijakan Anti Korupsi Global CEVA;
• Mengerti bahwa pelanggaran atas Kebijakan Anti Korupsi Global CEVA atau kebijakan-kebijakan CEVA lainnya dapat mengakibatkan tindakan

indisipliner, termasuk kemungkinan diberhentikan (hubungan kerja); dan
• Setuju bahwa saya akan segera melaporkan setiap yang diketahui atau diduga sebagai pelanggaran atas Kebijakan Anti Korupsi Global CEVA atau

kebijakan-kebijakan CEVA lainnya, hukum atau peraturan yang berlaku dan setiap konflik kepentingan yang nyata (atau yang nampak).

Name : ______________________________________________

Jabatan : ______________________________________________

Tandatangan : ______________________________________________

Tanggal : ______________________________________________

Lokasi CEVA : ______________________________________________

Revision Number 20170501

8.2 Pernyataan

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

 CEVA Business Rules (Peraturan Bisnis CEVA)

 Code of Business Conduct (Kode Etik Bisnis)*

 Compliance Hotline Phone Numbers (Nomor Telepon Hotline Kepatuhan)

 Gifts and Entertainment Guidlines (Panduan Hadian dan Jamuan)

 Hotline Reporting Procedure (Hotline Prosedur Pelaporan)

 Policy on Reporting Relationships to, or Service as, Government Official

(Kebijakan untuk Melaporkan Hubungan dengan, atau Jasa sebagai, seorang 

Petugas Pemerintahan

 Third Party Compliance Due Diligence Policy (Kebijakan Uji Tuntas Kepatuhan 

Pihak Ketiga)

Tautan (link) pada dukukang kebijakan CEVA

*dapat diakses di luar jaringan CEVA

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/CEVA%20Business%20Rules.pdf
http://www.cevalogistics.com/investors/governance-information/COBC
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/ComplianceHotline.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Documents/Guidelines%20on%20Gifts%20and%20Entertainment%20Dec%2015_FINAL.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Documents/CCCRP.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/PRRSGO.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/CDDP.pdf



