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Surat dari Chris Caldwell 
 
Tim Concentrix,  
 
Klien kita setiap hari memercayai kita untuk melakukan bisnis atas nama mereka karena 
mereka tahu seberapa besar komitmen kita terhadap integritas. Kita memberdayakan orang-
orang kita dengan sumber daya, pendidikan, dan budaya yang dibutuhkan untuk melakukan 
hal yang benar setiap saat, dan dukungan tersebut sangat penting bagi kesuksesan kita.  
 
Kode Etik Perilaku Bisnis (COEBC) kita adalah salah satu alat terpenting yang kita gunakan 
untuk memperkuat komitmen ini. COEBC yang berlaku bagi semua staf di seluruh dunia 
terlepas dari levelnya ini menetapkan standar tentang cara kita beroperasi dan memberi 
harapan yang jelas tentang cara kita berperilaku, yang menjaga agar standar perilaku etis 
kita selalu ada dalam setiap interaksi.  
 
COEBC bukanlah pengganti penilaian yang baik, dan tidak mencakup setiap situasi yang 
mungkin Anda hadapi, di samping menciptakan pengalaman luar biasa bagi klien kita. 
Namun, jika masing-masing dari kita menganut prinsip dan standar dasar yang ditetapkan di 
sini, bekerja secara proaktif untuk menerapkannya dalam tugas kita sehari-hari, dan 
berkomitmen pada keseriusan tanggung jawab ini, maka dampak kolektif yang kita buat akan 
menciptakan jaringan perlindungan yang lebih kuat bagi Concentrix, klien kita, dan 
pelanggan mereka.    
 
COEBC mencontohkan janji penting yang dibuat setiap hari oleh masing-masing dari kita 
untuk melindungi satu sama lain, meningkatkan bisnis kita, mendukung klien kita, dan 
berkontribusi pada komunitas yang kita sebut rumah, dan hal tersebut sangat penting bagi 
fondasi tentang siapa kita. Untuk itu, saya harap Anda mengetahui betapa saya sangat 
menghargai bantuan Anda saat kita bekerja melindungi orang-orang kita dan menumbuhkan 
reputasi kita sebagai mitra CX yang paling dipercaya di industri kita. 
 
Terima kasih telah melaksanakan peran Anda dalam membantu menciptakan lingkungan 
yang lebih aman bagi semua orang dengan menyelesaikan COEBC dan bekerja setiap hari 
dengan penuh integritas. Hanya melalui komitmen Anda yang berkelanjutan terhadap 
integritas yang membuat semua kesuksesan kita dapat terwujud. 
 
Jika Anda memiliki pertanyaan, hubungi mitra People Solutions, atau di bagian akhir 
dokumen Anda dapat melihat daftar lengkap terkait orang-orang yang dapat membantu 
Anda.  
 
Hormat saya, 
 

 

Chris Caldwell 
Concentrix Corporation 
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  visi kami    
 

 
 

kita akan dapat mencapainya 
  dengan mengikuti budaya kita    

 

Kami fanatik tentang 
klien dan staf kami 
Kami Punya Integritas Tinggi dengan 
suri tauladan   
Kami gigih dalam mengejar kesempurnaan   
Kami menghargai Pengetahuan, Keterbukaan, dan Transparansi 

 
Pandangan  tentang 

Bagaimana 
Menjalankan Bisnis 

 

Kami berani dalam memutuskan 
 

Kami Mengganggu di Pasaran 
 

Kami Berinvestasi di masa depan 

kami semua berkontribusi 
dan hanya satu concentrix 
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Kode Etik adalah Bagian 
dari Budaya Kami 

 
 

 

 
 
 

Pernyataan budaya Concentrix (tercantum di halaman sebelumnya) 
memandu semua tindakan Perusahaan dan karyawannya. 

 
Sebagai bagian dari budaya kami, kami berusaha mencapai tingkat 
kinerja tertinggi dalam segala hal yang kami lakukan; 

 
Kami beroperasi berdasarkan keyakinan tulus bahwa orang memberi 
nilai tambah dan kami berusaha untuk selalu memperlakukan orang 
lain dengan hormat dan bermartabat; 

 
Kami bekerja sama sebagai satu tim untuk menghasilkan gagasan 
baru dan menyenangkan pelanggan; 

 
Kami bekerja untuk menginspirasi kepercayaan dan rasa hormat 
kepada semua orang yang bekerja bersama kami; 

 
Kami melatih kejujuran dan perilaku beretika yang kuat di seluruh 
transaksi bisnis dan dalam semua interaksi dengan orang lain; 

 
Kami menunjukkan ketaatan yang teguh terhadap nilai-nilai moral 

 
dan etika yang ketat; Kami menghormati lingkungan tempat kami 
tinggal dan bekerja; dan 

 
Kami mendukung perlindungan hak asasi manusia melalui operasinya 
di seluruh dunia. 
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filosofi operasi kami 
  adalah 3v    

 

 
 

 
 

   
 

Visibility  

(atau Transparansi) 

membuat Perusahaan 

kita dapat melihat 

kemajuan dan 

hambatan menuju 

keberhasilan. Visibilitas 

di seluruh perusahaan 

memberikan informasi 

yang akurat dan terbaru 

mengenai tantangan 

dan  kesempatan, 

membuat kami dapat 

mengambil  tindakan 

yang proaktif dan tegas. 

Membuat kami dapat 

beradaptasi  dengan 

cepat – bahkan 

mengantisipasi  perubahan 

dalam pasar dan bisnis 

pelanggan dan vendor 

kami. Kecepatan berarti 

fleksibel dan dapat 

bereaksi terhadap 

perubahan  secepat 

mungkin. Kita harus 

bergerak cepat untuk 

mengambil  keputusan, 

menjalankan dan 

mengelola sumber daya 

untuk  memaksimalkan 

hasil dan kepuasan 

pelanggan. 

Bagi staf, pelanggan 

dan pemegang saham 

kami – Nilai akan 

dipertimbangkan  dan 

diterapkan  dalam 

semua aktivitas kami. 

Apabila aktivitas yang 

kami lakukan tidak 

menghasilkan nilai,  

kami akan berhenti 

melakukannya. Fokus 

pada nilai dapat 

memaksimalkan seluruh 

sumber daya ke dalam 

aktivitas yang penting 

bagi pelanggan. 
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Menggunakan 
Kode Etik Kami 

 
 

 

Kode Etik kita memiliki banyak tujuan. Tidak hanya menetapkan harapan dan pedoman 
tentang bagaimana kita harus menjalankan bisnis, tapi juga merujuk kebijakan dan hukum 
yang berlaku yang harus dipatuhi untuk menjunjung tinggi harapan-harapan ini. Selain itu, 
Kode Etik menuntun kita untuk mengambil keputusan yang tegas dan etis serta 
memberikan informasi kontak yang harus digunakan ketika kita memiliki pertanyaan     atau 
kekhawatiran lain. Tidak mematuhi semangat dan poin-poin Kode Etik ini dapat 
membahayakan Perusahaan kita dan para investor. Dengan demikian, kegagalan 
karyawan untuk mematuhi Kode Etik dapat mengakibatkan pemecatan, dan bahkan dapat 
mengakibatkan tuntutan pidana. 

 

Meskipun Kode Etik kita mendiskusikan banyak area potensi pelanggaran etika atau 
hukum, Kode ini tidak dapat menangani setiap tantangan yang muncul di tempat kerja. 
Operasi dan karyawan kita harus mematuhi undang-undang di negara dan yurisdiksi lain 
di seluruh dunia. Karyawan dan agen yang bertindak atas nama Perusahaan kita 
diharapkan mematuhi Kode Etik dan semua hukum, peraturan, serta peraturan yang 
berlaku. Apabila undang-undang setempat bertentangan dengan Kode Etik, kita harus 
tetap mematuhi undang-undang; apabila praktik bisnis setempat bertentangan dengan 
Kode Etik kita, kita harus mematuhi Kode Etik kita. Jika Anda ragu apakah sebuah aktivitas 
sudah sesuai, kita harus mencari panduan melalui salah satu cara yang didiskusikan dalam 
“Mencari Panduan dan Melaporkan Kekhawatiran.” 

 

Kode Etik kita berlaku untuk seluruh karyawan, petugas dan direktur Concentrix 
Corporation, dan semua divisi, anak perusahaan serta afiliasinya. Bersama-sama, entitas 
ini akan disebut dalam Kode Etik ini sebagai “Perusahaan kita”. Kode Etik kita berlaku 
untuk segala hal yang kita lakukan dan mencerminkan komitmen Perusahaan kepada 
karyawan, pemegang saham, dan kepada komunitas global di tempat kita bekerja, serta 
kepada Perusahaan. Kode Etik kita mewakili komitmen menyeluruh kita untuk bekerja 
secara etis dan penuh integritas di segala hal yang kita lakukan. 

 

Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab atas pelaksanaan Kode Etik kami dan melapor 
kepada Penasihat Umum. Tuduhan pelanggaran Kode Etik kita harus dilaporkan ke 
manajer atau SDM atau Fungsi Kepatuhan dan akan diselidiki, dan ditindaklanjuti oleh 
manajemen, berdasarkan hasil penyelidikan. 

 

Untuk menunjukkan komitmen kita dalam mematuhi Kode Etik, the Perusahaan 
mewajibkan semua karyawan untuk menyatakan kesediaan mereka untuk mematuhi Kode 
Etik Perilaku Bisnis saat diterima bekerja dan setiap tahun sekali. 

 

Karyawan yang menginginkan pembebasan persyaratan Kode Etik dapat mengajukan 
permohonan kepada Pemimpin Kepatuhan, dengan penjelasan dan pembenaran yang 
jelas untuk pembebasan tersebut. Pembebasan tersebut dapat diberikan oleh Dewan 
Direktur tergantung pada fakta masing-masing kasus. 
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Tanyakan Diri Sendiri 
• Apakah tindakan tersebut mencerminkan 

komitmen Perusahaan kita untuk bertindak 
dengan penuh etika dan integritas? 

• Apakah tindakan tersebut membahayakan 
Perusahaan, pelanggan, pemasok, 
pemegang saham, atau karyawan kita? 

• Apakah saya akan melakukan tindakan 
ini jika dipublikasikan di halaman depan 
koran ternama? 

• Bagaimana perasaan keluarga Anda jika 
mengetahui Anda melakukan tindakan 
tersebut? 

Apabila jawaban dari pertanyaan ini membuat Anda 
merasa tidak nyaman, lebih baik menganggap Anda 
tidak perlu melakukan tindakan yang diajukan. 
Namun, dapatkan bantuan dari supervisor, 
Wakil Direktur Senior atau kepala negara, atau 
Departemen Hukum, atau dengan cara mengirimkan 
pertanyaan melalui situs web rujukan keluhan 
Perusahaan di https://www.integritycounts.ca/org/ 
concentrix. 
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Tanggung Jawab 
Manajemen 

 
 

 

 
 
 

Karyawan dalam jabatan manajemen diharapkan untuk menjadi teladan bagi 
karyawan lain. Misalnya, manajer diharapkan untuk cukup terbiasa dengan 
Kode Etik kita agar dapat menyampaikan panduan dan jawabannya secara 
efektif kepada para pelapor. Selain itu, manajer didorong untuk menciptakan 
lingkungan kerja yang nyaman sehingga dapat mendorong karyawan untuk 
menyampaikan pertanyaan atau kekhawatirannya. Manajer bertanggung jawab 
untuk mewaspadai dan sensitif terhadap situasi yang dapat menyebabkan 
tindakan yang mungkin melanggar Kode Etik, kebijakan perusahaan dan/ atau 
hukum dan regulasi serta segera melaporkannya kepada supervisor agar 
Perusahaan segera mengetahui kemungkinan pelanggaran tersebut. 
 
Manajer memiliki tugas tambahan menurut Kode Etik. Tugas tersebut meliputi 
menjadi teladan; memastikan semua orang yang bekerja untuknya sudah 
terbiasa dengan kebijakan yang berlaku untuk pekerjaan mereka; dan 
memelihara lingkungan kerja agar karyawan merasa nyaman untuk 
menyampaikan kekhawatiran. Di Perusahaan kita, kepemimpinan etis 
merupakan komponen penting dari kepemimpinan yang efektif. 
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Konsekuensi atas 
Pelanggaran Kode Etik 

 

 
 

 
 
 

Kita semua harus mematuhi Kode Etik ini dan 
semua kebijakan Perusahaan. Jika kita tidak 
mematuhinya, kita dapat dikenai hukuman, 
dapat mencakup PHK. Demikian juga, 
supervisor, manajer, petugas, atau direktur 
yang mengetahui pelanggaran apa pun dan 
tidak segera melaporkan dan memperbaikinya 
akan dapat dikenai konsekuensi serupa. Dalam 
keadaan yang tepat, Perusahaan kita akan 
mempertimbangkan pengambilan tindakan 
hukum atau mengajukan masalah tersebut 
kepada otoritas penegak hukum publik untuk 
kemungkinan tuntutan. 

 
Baca, pahami, dan patuhi

persyaratan di dalam Kode

Etik kita. 

Pegang teguh komitmen

Perusahaan kita terhadap

integritas. 

Lakukan bagian Anda dalam 

menegakkan kepatuhan terhadap

Kode Etik kita. 

Temui manajer, konsultan hukum

perusahaan, atau saluran anonim 

untuk menyampaikan pertanyaan

atau kekhawatiran. 

Kembangkan budaya yang

mencegah balas dendam kepada

siapa pun yang melaporkan 

dugaan atau pelanggaran yang

nyata terhadap Kode Etik kita. 
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Menghargai 
Perbedaan 

 
 

 

Visi Perusahaan kita adalah menjadi perusahaan jasa dengan keterlibatan 
pelanggan terbaik di dunia, yang kaya akan keberagaman dan bakat. Perusahaan 
kita menghargai dan menghormati perbedaan yang tercermin dalam berbagai 
latar belakang, pengalaman dan gagasan. Kita semua harus berdedikasi untuk 
memberikan lingkungan kerja yang ramah, yang mengembangkan budaya untuk 
semua rekan kerja, klien, dan mitra bisnis. Kita berkomitmen untuk 
memperlakukan satu sama lain dengan adil dan penuh hormat. 

 
 
 

Memberikan 
Kesempatan 
yang Sama 

 
 

 

 

Perusahaan kita mematuhi hukum yang melarang diskriminasi dalam praktik 
lingkungan, kapan pun kita menjalankan bisnis. Perusahaan memiliki kebijakan 
untuk memberikan kesempatan kerja yang sama dan memperlakukan pelamar dan 
karyawan tanpa bias ilegal. Kita memiliki kebijakan bahwa tidak boleh ada seorang 
pun di Perusahaan kita yang menerima diskriminasi dengan dasar: ras; agama; 
warna kulit; asal negara; identitas jenis kelamin; cacat; status veteran; orientasi 
seksual; status pernikahan; atau dasar lain yang dilindungi oleh negara. 
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Peraturan Dasar 
• Pastikan bahwa keputusan Anda mengenai 

perekrutan, pemilihan, perkembangan, dan 
perkembangan karyawan didasarkan pada 
jasanya – kualifikasi, kecakapan yang 
ditunjukkan, dan pencapaian. 

• Jangan membiarkan faktor-faktor seperti 
ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, umur, 
asal negara, orientasi seksual, identitas  jenis 
kelamin, status pernikahan, atau cacat dapat 
mempengaruhi penilaian Anda. 

• Catat contoh performa tidak memuaskan 
saat mereka melakukannya dan beri tahu 
orang tersebut tentang kelemahannya. Nilai 
karyawan di bawah pengawasan Anda 
berdasarkan performa mereka. Jangan 
sampai pertimbangan yang tidak relevan 
membentuk bagian dari kajian performa. 

• Semua karyawan yang memiliki alasan 
untuk merasa tidak diperlakukan secara adil 
sesuai dengan kebijakan Perusahaan 
tentang Kesempatan Kerja yang Sama 
harus segera melaporkan kejadian tersebut 
kepada supervisor, manajeer, atau HRD. 
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Melarang Diskriminasi 
dan Pelecehan 

 
 

 

 
 
 

Perusahaan kita tidak menoleransi diskriminasi atau 
pelecehan di tempat kerja yang terkait dengan 
dasar apa pun yang dilindungi oleh hukum yang 
berlaku, baik perilaku oleh staf, pelanggan, 
kontraktor, konsultan, atau pengunjung, dan tidak 
memandang pengaturan kerja. Kita berkomitmen 
untuk lingkungan kerja yang aman, profesional, 
dan positif yang menjamin bahwa semua orang 
akan diperlakukan dengan penuh martabat, 
hormat, dan sopan. 
Kami percaya tentang memperlakukan satu sama 
lain dengan penuh hormat, baik rekan karyawan, 
pemasok, pelanggan, atau siapa pun yang 
berbisnis dengan kami. Sebagai bagian dari 
komitmen ini, Perusahaan kita melarang 
pelecehan di tempat kerja. Pelecehan adalah 
segala perbuatan yang secara tidak sesuai atau 
tidak pantas dapat mengganggu performa kerja, 
menghilangkan martabat siapa pun, atau 
menciptakan lingkungan kerja yang 
mengintimidasi, memusuhi atau mengganggu. 
Contohnya misalnya: 

 
 Ajakan seksual, permintaan untuk 

melakukan tindakan seksual, bahasa 
berbau seks, lelucon tidak sopan, atau 
komentar terhadap seseorang atau 
aktivitas seksual. 

 Menampilkan benda atau gambar 
sugestif, pandangan atau kerlingan 
sugestif, atau komunikasi sugestif yang 
semuanya mengarah pada hal seksual 
dalam bentuk apa pun. 

 Sentuhan yang tidak pantas. 

T. Saya digoda oleh karyawan lain 

dan menganggapnya sebagai

pelecehan bersifat seksual. Apa

yang harus saya lakukan? 

J. Beri tahu pelaku godaan tersebut 
bahwa perbuatannya tidak dapat
diterima dan jika diteruskan, dan akan
dilaporkan. Anda harus melaporkan
keluhan kepada supervisor langsung
Anda atau supervisor, manajer, atau
wakil HRD mana pun yang Anda rasa
paling nyaman. Apabila hal tersebut
tidak memungkinkan, hubungi
https://www.integritycounts.ca/org/concen
trix. 

Panggilan Anda bisa bersifat rahasia

dan Anda bisa tetap anonim; Namun,

Anda harus menyadari bahwa ini sulit

dilakukan dan dalam beberapa kasus

perusahaan kita tidak dapat menyelidiki

keluhan anonim. 
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Melarang 
Penyalahgunaan Zat 

 
 

 

 
 
 

Penyalahgunaan zat membatasi kemampuan kita untuk melakukan pekerjaan 
dengan aman, dan dapat membahayakan kita semua. Kita tidak boleh bekerja di 
bawah pengaruh alkohol, obat terlarang, obat resep yang disalahgunakan, atau obat 
yang dijual bebas yang dapat mengganggu kemampuan kita untuk melakukan 
pekerjaan kita dengan aman. Selain itu, kita dilarang menggunakan, memiliki, 
mengangkut, atau menjual obat terlarang atau alkohol, atau menyalahgunakan obat 
resep selama jam kerja atau ketika berada dalam lingkup Perusahaan. Perusahaan 
kita memberikan pengecualian untuk peraturan ini ketika alkohol diangkut dalam 
wadah tersegel untuk tujuan bingkisan resmi atau digunakan dalam jumlah yang 
wajar di acara resmi Perusahaan. 

 
 Apabila Anda mengonsumsi obat resep resmi yang mungkin dapat 

mempengaruhi penilaian atau waktu reaksi Anda, diskusikan situasi 
tersebut dengan supervisor atau wakil HRD untuk menentukan apakah 
Anda harus tetap masuk kerja. 
 

 Selalu patuhi hukum dan adat setempat ketika hal tersebut lebih 
membatasi dibandingkan kebijakan Perusahaan. 

 
 Apabila Anda melihat kinerja karyawan lain dalam bekerja memburuk 

karena penggunaan alkohol, obat-obatan, atau zat lain, atau karyawan lain 
menggunakan zat ilegal atau menyalahgunakan alkohol saat bekerja, 
laporkan kepada supervisor, anggota manajemen, atau HRD. 

 
 Perusahaan kita mengetahui bahwa penyalahgunaan zat dan masalah 

terkait alkohol, serta masalah lainnya dapat ditangani. Tersedia bimbingan 
rahasia melalui Perusahaan kepada semua karyawan yang ingin bertanya. 
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Mencegah 
Pelanggaran 

 
 

 

 
 
 

Perusahaan kita melarang ancaman 
atau kekerasan nyata terhadap rekan 
karyawan, pengunjung, atau siapa pun 
yang berada dalam lingkup kita atau 
memiliki hubungan dengan karyawan 
dalam pekerjaannya. Setiap ancaman 
kekerasan akan dianggap serius. Kita 
harus segera melaporkan hal tersebut. 

 
Setiap kekerasan aktual atau ancaman 
kekerasan harus segera dilaporkan 
kepada keamanan, manajemen, atau 
SDM, yang akan menentukan tindakan 
yang tepat, termasuk kemungkinan 
keterlibatan departemen kepolisian 
setempat atau pihak berwenang 
lainnya. 

 
Karyawan yang mengabaikan atau
melanggar standar etika Perusahaan,
dan manajer yang menghukum anak
buahnya karena mencoba mengikuti
standar etik ini, akan dikenakan 
tindakan korektif, termasuk pemecatan
langsung. Tapi, bukan ancaman 
hukuman yang seharusnya menuntun 
tindakan Anda. Perusahaan berharap 
Anda berbagi keyakinan bahwa
komitmen khusus terhadap perilaku 
etis merupakan hal yang benar untuk
dilakukan dan merupakan bisnis yang
baik, dan juga cara yang paling pasti
bagi Perusahaan untuk tetap menjadi 
organisasi kelas dunia. 
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Kode Etik Perilaku Bisnis 
Perusahaan Concentrix 

 

 

 
 
 

 

Melindungi 
Privasi 

 

 
 

 
 
 

Ada banyak undang-undang internasional, federal, dan negara bagian yang dibuat 
untuk melindungi masyarakat dari penyebarluasan informasi pribadi yang tidak 
dapat dibenarkan. Perusahaan kita menghormati kerahasiaan informasi pribadi 
karyawan. Ini berarti bahwa hanya karyawan yang memiliki hak dan kebutuhan 
bisnis yang jelas yang dapat memiliki akses ke data pribadi. 

 
Perlindungan privasi sangatlah penting. Kami mengelola informasi pribadi Anda 
sesuai dengan prinsip panduan berikut: 

 
 
 

 Menjaga data karyawan tetap akurat dan terbaru. 
 

 Mengizinkan akses dan penggunaan hanya untuk tujuan bisnis yang sah, misalnya 
administrasi penggajian dan tunjangan. 

 
 Mencegah penyingkapan kepada pihak ketiga kecuali dalam situasi yang diizinkan 

oleh kebijakan. 

 
 Mengikuti kebijakan dan prosedur penyimpanan dan penghancuran yang telah 

ditetapkan. 

 
 Segera menanggapi pertanyaan atau masalah yang diajukan oleh karyawan 

tentang data mereka. 
 
 
 

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang informasi Anda, bicarakan dengan supervisor Anda 
atau HRD. 
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Kode Etik Perilaku Bisnis 
Perusahaan Concentrix 

 

 

 
 
 

 

Memelihara Kualitas 
dan Keamanan Produk 

 
 

 

 
 
 

Kita harus menjaga reputasi Perusahaan yang 
sangat penting dengan menyediakan produk 
dan layanan yang aman dan berkualitas. Ini 
berarti bahwa produk dan layanan kita harus 
menjawab kebutuhan penting pelanggan, 
mewakili nilai yang unggul bagi pengguna, 
dan dapat diandalkan. Kita memastikan hal  
ini dengan mengikuti semua proses kualitas 
dan persyaratan keselamatan yang berlaku di 
lokasi tempat kita bekerja. Kita juga harus 
mematuhi semua standar dan peraturan yang 
berlaku mengenai pengembangan produk dan 
layanan kami. 

 
 

Dengan pendekatan disiplin,
karyawan Perusahaan bekerja
dengan integritas yang tinggi
untuk mencapai: 

Kepuasan Pelanggan
yang Utama 

Komitmen terhadap
Kualitas Tertinggi 

Peningkatan Proses yang
Berkelanjutan 

Sikap Optimis 
 

Komunikasi yang Ringkas 
 

Di Perusahaan kita, kita bangga 
dalam menawarkan produk dan 
layanan dengan kualitas 
terbaik. Kita berusaha
mencapai dan mengoptimalkan
hasil bisnis yang terbaik, yang
mencerminkan komitmen 
kualitas total kepada pelanggan 
dan vendor kita. 
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Kode Etik Perilaku Bisnis 
Perusahaan Concentrix 

Komitmen Kita kepada Perusahaan 

 

 

 
 
 

 

Menggunakan 
Teknologi dengan Tepat 

 

 
 

 
 
 

Kita harus menggunakan teknologi 
Perusahaan dengan tepat dan 
bertanggung jawab untuk menggunakan 
sumber daya komputer, data dan 
telekomunikasi dengan cara yang aman, 
etis, sesuai hukum, efisien, dan produktif. 
Penggunaan teknologi Perusahaan tidak 
boleh mengganggu tugas pekerjaan Anda. 
Penggunaan, pemindahan, atau transfer 
sumber daya komputer, data, atau 
telekomunikasi tanpa izin, tidak tepat atau 
melanggar hukum dapat dikenai 
hukuman dan hukum. 

 
Dalam kondisi apa pun, Anda tidak 
boleh menggunakan komputer dan 
sistem jaringan Perusahaan untuk 
menyampaikan, menyimpan, atau melihat 
pernyataan atau materi yang tidak pantas, 
berbau seksual, atau tidak sopan. Selain 
itu, Anda tidak boleh menggunakan 
sistem ini untuk mengakses materi ilegal, 
mengirim permintaan yang tidak sah, atau 
melakukan bisnis untuk organisasi lain. 

 
Anda tidak boleh berasumsi bahwa 
komunikasi atau dokumen yang Anda 
buat, kirim, atau terima melalui komputer, 
data, atau sumber daya telekomunikasi 
Perusahaan bersifat pribadi. Sejauh 
diizinkan oleh undang-undang yang 
berlaku, Perusahaan berhak memeriksa dan 
memantau penggunaan aset dan sistem 
komunikasi Perusahaan untuk memastikan 
kepatuhan terhadap kebijakan Perusahaan. 

T.  Bukankah membaca email saya 

adalah 

J. Tidak, itu tidak ilegal. Pada 
kenyataannya, sistem komputer
yang disediakan oleh perusahaan
adalah hak milik perusahaan dan, 
dalam kebanyakan kasus, 
Perusahaan berhak memantau 
semua lalu lintas email dan
penjelajahan Internet yang terjadi
di sistem Perusahaan. 
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Kode Etik Perilaku Bisnis 
Perusahaan Concentrix 

Komitmen Kita kepada Perusahaan 

 

 

 
 

 
 
 

T.  Apa yang terjadi jika rekan kerja 

mengirim saya pesan email 

cabul atau tidak sopan? Apakah 

saya akan kehilangan pekerjaan 

karena tindakan orang lain? 

 
 
 
 
 

Data elektronik juga bisa menjadi “data” 
yang harus dijaga oleh hukum. 

 

J.  Anda tidak dapat mengendalikan 

tindakan karyawan lain, tetapi 

Anda dapat mengendalikan 

tindakan Anda sendiri. Jika Anda 

menerima email yang tidak sopan 

dari karyawan lain, lakukan 

langkah berikut: 

• Jangan meneruskan, menghapus 
atau membalas pesannya. Biarkan 
di kotak pesan email Anda agar 
manajemen dapat meninjaunya. 

• Laporkan kejadian tersebut 
kepada supervisor, manajer, atau 
HRD. Manajemen akan menangani 
situasi dari sana. 
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Kode Etik Perilaku Bisnis 
Perusahaan Concentrix 

Komitmen Kita kepada Perusahaan 

 

 

 
 
 

 

Melindungi 
Kekayaan Intelektual 

 

 
 

 
 
 

Perusahaan kita dibangun selama bertahun- 
tahun kerja keras dan inovasi oleh karyawan 
dan kekayaan intelektual yang diciptakan 
oleh mereka, termasuk hal-hal seperti paten, 
merek dagang, hak cipta, dan rahasia dagang. 
Melindungi kekayaan intelektual kita sangatlah 
penting, dan kita semua harus bertindak 
bersama untuk memastikan bahwa kekayaan 
intelektual tidak disalahgunakan. Jangan 
pernah membiarkan kekayaan intelektual kita 
digunakan atau dibagikan dengan orang di 
luar Perusahaan tanpa dokumen resmi yang 
sesuai. Anda juga tidak boleh melanggar hak 
kekayaan intelektual perusahaan lain. 

 
Penciptaan, desain, penemuan, 
ide, konsep, karya penemuan, 
dan rahasia dagang yang dibuat 
selama hubungan 
kerja -- atau yang dihasilkan 
dari pekerjaan karyawan atau
dibuat dengan menggunakan 
waktu, bahan atau aset
Perusahaan -- dimiliki oleh
Perusahaan. Setiap karyawan
diharapkan dapat bekerja sama
dengan Perusahaan dalam 
mencatat kepemilikan semua
kekayaan intelektual yang
dikembangkan oleh karyawan
selama mereka bekerja dengan 
Perusahaan. 
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Kode Etik Perilaku Bisnis 
Perusahaan Concentrix 

Komitmen Kita kepada Perusahaan 

 

 

 

 
 
 

T. Saya baru saja ditawari pekerjaan oleh perusahaan 

lain yang tidak hanya beroperasi di area bisnis yang 

sama dengan Perusahaan, tetapi sebenarnya 

merupakan pesaing langsung Perusahaan kita. 

Bolehkah saya menggunakan informasi harga  dan 

kontak pelanggan Perusahaan kita yang saya 

ketahui saat bekerja untuk Perusahaan kita untuk 

membantu calon karyawan baru? 

 
 
 

J. Tidak. Saat Anda menjadi karyawan Perusahaan 

kami, Anda telah menandatangani perjanjian 

informasi dan penemuan eksklusif,” di mana 

Anda mengakui bahwa pekerjaan Anda dengan 

Perusahaan menciptakan hubungan kerahasiaan 

dan kepercayaan antara Perusahaan dengan 

Anda, dengan menghormati informasi milik 

Perusahaan. Oleh karena itu, Anda dilarang 

berbagi informasi milik Perusahaan yang Anda 

dapatkan selama bekerja di Perusahaan kita 

dengan perusahaan lain. Selain itu, setelah 

bekerja untuk perusahaan yang berbeda, 

Perusahaan kita berhak memberi tahu 

perusahaan baru tentang hak dan kewajiban 

Anda kepada Perusahaan kita. 
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Kode Etik Perilaku Bisnis 
Perusahaan Concentrix 

 

 

 
 
 

 

Keamanan Informasi 
dan Data: Kerahasiaan 

 

 
 

 
 
 

Salah satu cara kita melindungi informasi intelektual dan milik kita adalah dengan 
merahasiakan informasi tersebut. Dengan demikian, setiap karyawan wajib 
menandatangani perjanjian informasi kepemilikan dan penemuan. Dengan 
menandatangani perjanjian ini, setiap karyawan setuju untuk melindungi 
informasi rahasia Perusahaan dan pihak lain yang menjalankan bisnis dengan 
Perusahaan kita. Perusahaan kita memiliki hubungan penting dengan 
pelanggan dan vendor,  di mana untuk memperoleh dan menjaganya 
menghabiskan banyak waktu dan sumber daya. Aspek hubungan ini adalah 
informasi rahasia Perusahaan dan merupakan aset penting dan berharga 
Perusahaan. Karyawan tidak boleh, selama atau setelah bekerja dengan 
Perusahaan, menggunakan pengetahuan mereka tentang hubungan ini untuk 
entitas selain Perusahaan kita. 
 
Perusahaan menyadari bahwa, sebagai akibat dari pekerjaan sebelumnya, 
karyawan mungkin telah menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan 
perusahaan tersebut yang mengharuskan mereka untuk tetap merahasiakan 
informasi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Karyawan harus memastikan 
bahwa mereka tidak melanggar kewajiban kerahasiaan perusahaan sebelumnya 
terkait dengan pekerjaan mereka dengan Perusahaan. Ini termasuk 
pengungkapan atau penggunaan secara tidak patut, terkait dengan pekerjaan 
mereka dengan Perusahaan, informasi yang tunduk pada kewajiban kerahasiaan 
perusahaan sebelumnya. 
 
Selain itu, terlepas dari pembatasan informasi rahasia lain, karyawan kita 
mungkin berhak atas imunitas, termasuk perlindungan dari pembalasan dendam, 
berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Rahasia Dagang Tahun 2016 karena 
mengungkapkan rahasia dagang atau informasi rahasia dalam kondisi tertentu, 
seperti partisipasi atau pengungkapan sebagai bagian dari penyelidikan 
pemerintah atas dugaan pelanggaran. 
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Kode Etik Perilaku Bisnis 
Perusahaan Concentrix 

 

 

 

 
 
 

T. Saya baru saja bergabung dengan Perusahaan kita 

sebagai karyawan baru. Perusahaan saya 

sebelumnya adalah salah satu pesaing terbesar 

Perusahaan kita. Bolehkah saya membagikan 

beberapa informasi pemasaran rahasia penting 

yang saya dapatkan saat bekerja untuk pesaing 

ini? 

 
 

J. Tidak. Ini akan melanggar Kode Etik, kewajiban 

Anda kepada perusahaan Anda sebelumnya, dan 

mungkin juga melanggar hukum. Anda wajib 

melindungi informasi rahasia perusahaan Anda 

sebelumnya sama seperti karyawan Perusahaan 

kita yang wajib melindungi informasi rahasia 

Perusahaan. Pengetahuan umum dan 

keterampilan yang Anda dapatkan di perusahaan 

sebelumnya mungkin dapat digunakan pada 

pekerjaan baru Anda dengan Perusahaan kita, 

tetapi Anda tidak boleh memberi materi rahasia 

(atau materi yang dilindungi) yang Anda atau 

orang lain hasilkan untuk perusahaan Anda 

sebelumnya kepada Perusahaan. Jika Anda 

memiliki pertanyaan tentang status informasi 

spesifik yang mungkin Anda miliki, tanyakan 

kepada Departemen Hukum Perusahaan 

sebelum menggunakan atau 

mengungkapkannya. 
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Kode Etik Perilaku Bisnis 
Perusahaan Concentrix 

 

 

 
 
 
 

Keamanan Informasi 
dan Data: Kerahasiaan 

dan Pihak  Ketiga 
 

 
 

 
 
 

Dalam kegiatan bisnis, kita mungkin harus 
menerima informasi yang dianggap pihak lain 
sebagai rahasia. Kita tidak boleh menerima 
atau mengungkapkan informasi tersebut 
kecuali jika memiliki perjanjian kerahasiaan 
tertulis yang telah disetujui oleh Departemen 
Hukum. Kita harus memastikan bahwa kita 
menangani informasi sesuai dengan 
persyaratan perjanjian, termasuk menghindari 
pengungkapan atau penggunaan yang dilarang 
menurut persyaratan perjanjian. 

 
Secara umum, informasi tentang pelanggan 
atau pelanggan dari pelanggan yang kita akses 
dengan pemberian layanan kita akan tunduk 
pada pembatasan kerahasiaan dalam 
kesepakatan kita dengan pelanggan. Informasi 
tersebut tidak boleh diungkapkan atau 
digunakan selain jika diperlukan terkait dengan 
pemberian layanan kepada pelanggan. 

 
Karyawan juga disarankan untuk tidak 
menggunakan nama dan / atau logo klien di 
mana pun di luar perusahaan (termasuk 
gambar atau pernyataan lisan atau tertulis 
yang dapat mengakibatkan identifikasi klien 
atau produk mereka), terutama di media 
sosial. 

 
Peraturan
Dasar: 
Selalu lindungi dan jangan
mengungkapkan kekayaan
intelektual Perusahaan yang
bersifat rahasia atau informasi 
rahasia lain kepada pihak ketiga. 

Terkadang kita mungkin perlu 
membagi kekayaan intelektual 
Perusahaan dengan orang di luar
Perusahaan. Tetapi Anda tidak
boleh mengungkapkan informasi 
tersebut tanpa persetujuan 
sebelumnya dari Manajemen dan
kemudian hanya dengan perjanjian
kerahasiaan tertulis yang disetujui
oleh Departemen Hukum. 

Anda tidak boleh mengungkapkan, 
atau mendorong Perusahaan untuk 
menggunakan, informasi rahasia 
atau milik perusahaan sebelumnya 
atau pihak lain. 
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Kode Etik Perilaku Bisnis 
Perusahaan Concentrix 

 

 

 
 
 

 

Jejaring 
Sosial 

 
 

 

 
 
 

Sebagai bagian dari komitmen kita untuk melindungi informasi rahasia, kita 
harus berhati-hati saat menggunakan media sosial, termasuk chat room, forum 
pesan, dan situs jejaring sosial. Meskipun Perusahaan tidak berupaya 
membatasi interaksi pribadi atau profesional kita di situs tersebut, kita 
diharapkan dapat menyesuaikan diri sesuai dengan standar Perusahaan. Ini 
berarti bahwa kita tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia Perusahaan 
atau pelanggan kita atau mitra bisnis lainnya melalui penggunaan situs ini. 
Informasi tersebut juga termasuk nama atau logo pelanggan kita atau 
pernyataan yang dapat mengidentifikasi pelanggan atau produk atau 
layanannya meskipun hanya menyatakan bahwa kita memberikan layanan 
kepada pelanggan tersebut. Kita juga harus memastikan bahwa kita tidak 
mengaitkan pendapat pribadi kita dengan Perusahaan. Jangan memasang 
materi yang tidak pantas atau tidak sopan atau materi yang melanggar kebijakan 
Perusahaan saat mewakili Perusahaan kita. Perusahaan mewajibkan karyawan 
menghapus materi atau posting yang menyinggung atau tidak pantas, dan 
karyawan juga diminta untuk memberitahukan kepada perusahaan posting yang 
mungkin mereka temukan di media sosial. 
 
Perusahaan memahami bagaimana penggunaan situs jejaring sosial dan blog di 
Internet dapat membentuk cara publik memandang produk, layanan, karyawan, 
pemasok, dan pelanggan kita. Perusahaan menghormati hak Anda untuk 
mengelola blog Anda sendiri atau memposting komentar pribadi di situs jejaring 
sosial. Tetapi Perusahaan berkomitmen untuk memastikan bahwa penggunaan 
komunikasi tersebut memenuhi kebutuhan bisnis kita dengan menjaga 
identitas, integritas, dan reputasi Perusahaan sesuai dengan nilai dan kebijakan 
kita. 
 
Jika ada posting yang bisa dihubungkan dengan Perusahaan, (seperti foto Anda 
dengan nama perusahaan atau logo yang diambil di acara perusahaan atau 
berbagi item berita atau klip video perusahaan), pastikan Anda menyebutkan 
bahwa komentar yang Anda posting adalah pendapat pribadi Anda dan bukan 
pendapat Perusahaan. Jika perusahaan menganggap posting tersebut tidak 
pantas, Anda mungkin diminta untuk menghapusnya. 
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Kode Etik Perilaku Bisnis 
Perusahaan Concentrix 

 

 

 
 

 
 
 

T.  Saya baru saja memperoleh kontrak besar dengan 

pelanggan yang telah berusaha saya dapatkan 

selama beberapa bulan. Tadi malam saya begitu 

senang dengan kontrak baru ini sehingga saya 

memposting informasinya, termasuk nama 

pelanggan baru, di Facebook. Apakah ini merupakan 

pelanggaran terhadap kebijakan Perusahaan? 

 
 

 
J. Ya. Kita memahami hak Anda untuk terlibat dalam 

jejaring sosial, seperti memposting informasi 

di Facebook. Tetapi kebijakan kita melarang 

memposting informasi rahasia Perusahaan di 

situs jejaring sosial ini. Dengan menyebutkan 

diri Anda sebagai karyawan Perusahaan kita 

dan menyingkap kontrak yang mungkin belum 

diumumkan ke publik, Anda telah membahayakan 

diri Anda dan Perusahaan. Anda harus segera 

menghapus postingan Anda dan melaporkan 

pelanggaran ini kepada atasan Anda atau ke 

Departemen Hukum. 
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Kode Etik Perilaku Bisnis 
Perusahaan Concentrix 

Komitmen Kita kepada Pemegang Saham 

 

 

 
 

Menghindari 
Konflik 
Kepentingan 

 
 

 

 

 
Kita diharapkan untuk selalu bertindak untuk 
kepentingan terbaik bagi Perusahaan. Ini berarti bahwa 
keputusan bisnis harus bebas dari konflik kepentingan 
yang aktual atau nyata. Kita harus membuat keputusan 
berdasarkan penalaran bisnis yang baik.Oleh karena itu 
kita perlu melihat potensi konflik kepentingan. 

 
Misalnya, ada kemungkinan konflik kepentingan jika Anda: 

 
> Menyebabkan Perusahaan terlibat dalam 

transaksi bisnis dengan saudara atau teman; 
 

> Menggunakan informasi Perusahaan, 
pelanggan, atau vendor non publik untuk 
keuntungan pribadi oleh Anda, saudara, atau 
teman Anda (termasuk transaksi sekuritas 
berdasarkan informasi tersebut); 

 
> Memiliki lebih dari sekedar kepentingan 

finansial sederhana pada vendor, klien; atau 
pesaing Perusahaan; 

 
> Menerima pinjaman, atau jaminan atas suatu 

kewajiban, dari Perusahaan atau pihak ketiga 
sebagai akibat dari posisi Anda di Perusahaan; atau 

 
> Bersaing, atau bersiap untuk bersaing, dengan 

Perusahaan saat masih dipekerjakan oleh 
Perusahaan; 

 
> Menerima pinjaman, atau jaminan atas suatu 

kewajiban, dari Perusahaan atau pihak ketiga 
sebagai akibat dari posisi Anda di Perusahaan; 

 
Sebagai karyawan, direktur, atau pejabat Perusahaan, Anda harus menghindari kepentingan atau asosiasi yang 
mengganggu, atau tampak mengganggu penilaian Anda sendiri atas kepentingan terbaik Perusahaan. Anda tidak 
boleh memanfaatkan posisi atau hubungan Anda dengan Perusahaan untuk keuntungan pribadi. 

 
Kita bertanggung jawab untuk 
melaporkan konflik yang actual atau 
nyata antara pekerjaan kita dengan 
kepentingan Perusahaan dan
keluarga, bisnis, pribadi, atau 
finansial saat konflik tersebut timbul. 
 
Dalam kebanyakan kasus, potensi
konflik dapat diselesaikan dengan 
mudah saat diungkapkan dan
dibahas. Pengungkapan dan
pembahasan di awal memudahkan 
penyelesaian potensi konflik
sebelum menganggu pekerjaan atau
reputasi kita. Perusahaan mungkin
meminta Anda untuk tidak terlibat
dengan beberapa keputusan yang
relevan atau menambahkan langkah 
persetujuan dalam prosesnya jika 
ada kemungkinan konflik 
kepentingan antara Anda dan 
masalah yang sedang dibahas atau 
disetujui. 
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Kode Etik Perilaku Bisnis 
Perusahaan Concentrix 

Komitmen Kita kepada Pemegang Saham 

 

 

 
 
 

 

Menjaga 
Aset Kita 

 
 

 

 
 
 

Setiap karyawan harus melindungi properti 
Perusahaan dari kehilangan atau pencurian, 
dan tidak boleh mengambil properti tersebut 
untuk kepentingan pribadi. Properti 
perusahaan meliputi informasi rahasia dan 
kekayaan intelektual lain, perangkat lunak, 
komputer, peralatan kantor, dan pasokan. 
Anda harus mengamankan semua properti 
Perusahaan dengan benar di dalam kendali 
Anda untuk mencegah penggunaan yang 
tidak sah. Karyawan dapat menggunakan 
sistem komunikasi elektronik Perusahaan, 
dengan ketentuan bahwa penggunaannya: 
1) sesekali; 2) tidak mengganggu tanggung 
jawab profesional Anda; 3) tidak mengurangi 
produktivitas; dan 4) tidak melanggar Kode ini 
atau kebijakan sistem komunikasi elektronik 
Perusahaan yang berlaku. 

 
Atas permintaan Perusahaan, atau saat PHK, 
semua karyawan wajib menyerahkan kepada 
Perusahaan semua barang milik Perusahaan, 
termasuk data atau kekayaan intelektual apa 
pun. 

 
Di Perusahaan, kita terus memberikan ide, 
strategi, dan jenis informasi bisnis penting 
yang bersifat non-publik – “kekayaan 
intelektual” -- yang kita miliki dan harus kita 
lindungi seperti jenis properti lainnya. Karena 
merupakan hasil kerja keras Perusahaan kita, 
berbagai undang-undang kami gunakan untuk 
melindungi informasi ini agar tidak digunakan 
oleh pihak luar. 

 
Semua karyawan harus
melindungi properti
Perusahaan dan memastikan 
penggunaannya yang efisien. 

Semua properti harus
digunakan untuk keperluan
bisnis Perusahaan yang sah. 

Berhati-hatilah agar tidak
terjadi pembuangan, 
kehilangan, kerusakan,
penyalahgunaan, pencurian, 
penyelewengan, atau
pelanggaran terhadap
properti Perusahaan. 
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Kode Etik Perilaku Bisnis 
Perusahaan Concentrix 

Komitmen Kita kepada Pemegang Saham 

 

 

 
 
 

 

Menerima Bingkisan 
dan Hiburan 

 
 

 

 

 
Komitmen Perusahaan terhadap integritas 
mengharuskan kita untuk mematuhi standar 
etika tertinggi, termasuk menghindari situasi 
yang memberi kesan yang tidak pantas. Hadiah 
dan hiburan bisnis dapat menciptakan niat baik 
dalam hubungan bisnis kita, tetapi juga dapat 
menyulitkan kita untuk bersikap objektif 
terhadap orang yang memberikannya. Pilihan 
kita atas pemasok, vendor, dan mitra harus 
didasarkan pada faktor obyektif seperti biaya, 
kualitas, nilai, layanan, dan kemampuan 
melakukan pekerjaan. Kita harus menghindari 
munculnya keputusan bisnis berdasarkan 
bingkisan yang diterima melalui hubungan ini. 

 
Bingkisan, ramah tamah dan fasilitas bisnis 
dapat diterima, namun hanya jika tidak 
diberikan dengan harapan perlakuan istimewa 
sebagai imbalan, dan memiliki nilai nominal 
dan tidak dilarang oleh undang-undang atau 
praktik pemberi. Ini termasuk diskon promosi 
dan program yang ditawarkan oleh berbagai 
bisnis seperti perjalanan, ramah tamah, 
restoran, ritel dan industri sejenis lain dalam 
urusan bisnis mereka pada pelanggan 
individu, yang mungkin dapat diterima. 

 

Setiap bingkisan, fasilitas bisnis atau ramah 
tamah yang tidak dapat diterima sebagaimana 
disebutkan di atas, bahkan jika diterima oleh 
anggota keluarga karyawan, baik yang diminta 
maupun tidak, harus segera dikembalikan atau 
diterima atas nama perusahaan atau ditangani 
oleh manajer dengan wajar. Hiburan         bisnis 
sesekali bisa diberikan asalkan tidak 

 
 
 

berlebihan, dan tidak memberi kesan yang tidak 
pantas. Semua hadiah yang diberikan kepada 
individu atau kelompok kecil individu (yakni, 
bukan hadiah untuk seluruh tim atau unit bisnis) 
harus dilaporkan ke manajer karyawan paling 
senior yang menerima hadiah tersebut. 

 
Berupa uang atau setara uang 

 

Ilegal atau melanggar hukum 
 

Menyebabkan Anda merasa
terbebani 

Mempengaruhi, atau memberi kesan
mempengaruhi, pertimbangan bisnis 

Diberikan sebagai bagian dari
kesepakatan untuk melakukan 
sesuatu sebagai imbalannya 

Akan melanggar kebijakan 
pemberian bingkisan dan hiburan 
dari perusahaan pemberi 

Untuk hiburan yang tidak baik atau
bertentangan dengan komitmen kita
untuk saling menghormati 
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Kode Etik Perilaku Bisnis 
Perusahaan Concentrix 

 

 

 
 
 

 

Melarang Perdagangan 
Orang Dalam 

 
 

 

 
 
 

Anda mungkin mengetahui informasi materi tentang Perusahaan kita, perusahaan 
induk, atau perusahaan lain yang melakukan bisnis dengan kita (misalnya, pelanggan 
atau vendor) yang tidak tersedia untuk umum untuk semua investor. Membeli atau 
menjual sekuritas di perusahaan (termasuk saham, hutang atau ekuitas, opsi, dan 
saham yang dimiliki dalam rencana pensiun) berdasarkan “informasi materi non-
publik” merupakan tindakan ilegal – hal ini biasa disebut sebagai “perdagangan 
orang dalam” -- Jika Anda terlibat dalam perdagangan orang dalam, Anda dapat 
kehilangan pekerjaan dan dikenai hukuman perdata dan pidana yang signifikan. 

 
Kita tidak boleh menggunakan informasi materi non-publik tentang Perusahaan kita, 
perusahaan induknya, atau perusahaan yang melakukan bisnis dengan Perusahaan 
kita, untuk keuntungan pribadi. Selain itu, kita tidak boleh memberikan informasi 
materi non-publik kepada orang lain yang mungkin memperdagangkannya. Jika 
Anda memberikan “tips” kepada seseorang yang kemudian membeli atau menjual 
sekuritas, Anda berdua dapat dihukum karena perdagangan orang dalam. 

 
“Informasi non-publik” adalah informasi yang diketahui di dalam Perusahaan kita 
dan belum dipublikasikan. “Informasi materi” adalah informasi yang dianggap 
penting oleh investor saat memutuskan untuk membeli atau menjual sekuritas. 
Karyawan yang memiliki informasi materi non-publik tidak boleh melakukan 
transaksi sekuritas sampai hari kerja pertama yaitu setidaknya 24 jam setelah 
informasi tersebut dipublikasikan. Anda harus menghubungi Bagian Hukum jika 
memiliki pertanyaan mengenai apa yang dimaksud dengan “informasi materi non- 
publik” dan pembatasan terkait dengan perdagangan orang dalam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

28 



Komitmen Kita kepada Pemegang Saham 

Kode Etik Perilaku Bisnis 
Perusahaan Concentrix 

 

 

 

 
 

Jenis informasi (positif atau negatif) berikut, 
jika non-publik, adalah contoh informasi yang 
mungkin berifat “materi”, di mana penggunaan 
dan pengungkapannya dapat menyebabkan 
pelanggaran perdagangan orang dalam: 

• Keuntungan atau kerugian pelanggan atau 
pemasok penting, atau perubahan harga 
yang drastis; 

• Pengumuman produk baru atau hasil 
penelitian yang bersifat penting; 

• Cacat, penghapusan atau perubahan 
produk yang signifikan; 

• Perubahan besar dalam manajemen senior; 
 

• Proses pengadilan penting karena tuntutan 
hukum nyata atau ancaman tuntutan hukum; 

• Hasil keuangan, atau proyeksi laba atau rugi 
di masa mendatang; 

• Berita tentang rencana merger, akuisisi, dan 
disposisi anak perusahaan, pemecahan 
saham, ekuitas baru, atau penawaran 
hutang yang ditunda atau diusulkan; 

• Kebangkrutan atau masalah likuiditas 
keuangan yang akan datang. 

 
 
 
 

Komisi Sekuritas dan Bursa 
Efek A.S. sangat memikirkan 
tentang menjaga keadilan pasar 
sekuritas A.S. Undang-undang ini 
mengharuskan perusahaan publik 
untuk memiliki kebijakan yang jelas 
mengenai perdagangan orang 
dalam. 
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Kode Etik Perilaku Bisnis 
Perusahaan Concentrix 

 

 

 
 
 

 

Memelihara Data 
yang Akurat 

 
 

 

 
 
 

Pengungkapan penuh, adil, akurat, tepat waktu, dan mudah dipahami dalam laporan 
berkala, pengungkapan dan pemenuhan peraturan Perusahaan sangatlah penting bagi 
keberhasilan bisnis Perusahaan. Masing-masing dari kita wajib memastikan bahwa 
semua data dalam laporan keuangan Perusahaan memberi gambaran yang jujur 
mengenai hasil operasi dan posisi keuangan kita. Kita melakukannya dengan mematuhi 
bukan hanya kebijakan Perusahaan, tetapi juga undang-undang, aturan dan peraturan 
yang mengatur akuntansi dan laporan keuangan kita. 

 
Kita perlu menerapkan standar perhatian tertinggi untuk berkontribusi atau menyiapkan 
laporan tersebut sesuai dengan pedoman berikut: 

 
> Semua data akuntansi Perusahaan, serta laporan yang dihasilkan dari data 

tersebut, harus sesuai dengan hukum di setiap yurisdiksi yang berlaku; 
 

> Semua data harus mencerminkan transaksi atau kejadian terkait secara adil dan 
akurat; 

 
> Semua data harus mencerminkan, secara wajar, aset, kewajiban, pendapatan, dan 

biaya Perusahaan secara adil dan akurat; 
 

> Data akuntansi Perusahaan tidak boleh berisi data yang salah atau sengaja 
menyesatkan; 

 
> Transaksi apa pun tidak boleh sengaja disalah-klasifikasi dalam rekening, 

departemen, atau periode akuntansi mana pun; 
 

> Semua transaksi harus didukung oleh dokumentasi yang akurat dengan rincian 
yang wajar dan dicatat dalam akun yang benar dan dalam periode akuntansi yang 
tepat; 

 
> Anda harus bekerja sama sepenuhnya dengan auditor internal dan eksternal 

untuk mengumpulkan informasi seperti yang diminta, menjelaskan proses, dan 
menyarankan kemungkinan perbaikan; dan 

 
> Anda harus mematuhi sistem kontrol akuntansi internal Perusahaan kita. 
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Kode Etik Perilaku Bisnis 
Perusahaan Concentrix 

 

 

 
 
 

 

Mengelola 
Data Kita 

 
 

 

 
 
 

Berbagai undang-undang dan praktik bisnis yang 
baik mengharuskan Perusahaan  untuk 
menyimpan data bisnis tertentu, termasuk 
catatan elektronik, selama jangka waktu tertentu. 
Selain itu, kita tidak boleh menghancurkan data 
relevan tertentu saat sedang menunggu atau 
memulai proses pengadilan, surat panggilan 
pengadilan, audit, atau penyelidikan. Menyimpan 
data bisnis lebih lama dari yang diperlukan 
memerlukan biaya yang tidak diperlukan bagi 
Perusahaan dan mencegah pengambilan yang 
tidak  efisien dan aksesibilitas data yang relevan 
Kita semua harus benar-benar mematuhi 
kebijakan Perusahaan mengenai pengelolaan 
data perusahaan. Untuk informasi khusus 
mengenai berapa lama waktu yang diperlukan 
untuk menyimpan dan cara membuang data 
bisnis, bacalah Kebijakan Penyimpanan Data 
atau bertanyalah kepada Departemen Hukum. 
 
Departemen Hukum dapat menerbitkan 
Pengamanan Dokumen Hukum pada dokumen 
tertentu, dalam kondisi tertentu seperti litigasi, 
dan dokumen yang tunduk pada Pengamanan 
Dokumen Hukum tidak boleh dirusak atau 
dimusnahkan kecuali dengan izin tertulis 
sebelumnya dari Departemen Hukum. Dalam 
kondisi tersebut, semua instruksi Departemen 
Hukum harus dipatuhi. 
 
Kebijakan Penyimpanan Data mencakup materi 
elektronik (soft copy) dan hard copy. Kebijakan ini 
berlaku untuk SEMUA jenis data terlepas dari 
media tempat data disimpan, termasuk: kertas; 
e-mail; video; perangkat keras; flash disk; dan CD 
atau perangkat penyimpanan elektronik lainnya. 
 
Anda harus sangat berhati-hati untuk 
memastikan bahwa data yang berisi informasi 
rahasia disimpan dan dibuang sesuai dengan 
Kebijakan Penyimpanan Data dan kebijakan serta 
praktik perlindungan informasi Perusahaan. 

T.  Departemen akuntansi menerima surat dari 

pengacara pelanggan, yang menuntut agar

Perusahaan memenuhi janji lisan tertentu

yang telah dibuat oleh Perusahaan. 

Manajer meminta Anda untuk memeriksa 

email Anda untuk menentukan apakah

Anda memiliki email yang mendukung janji 

tersebut. Anda menemukan satu email 

yang bisa ditafsirkan sebagai janji bagi 

orang yang tidak terbiasa dengan 

hubungan pelanggan tetapi Anda percaya,

dengan itikad baik, bahwa janji tersebut

tidak pernah dibuat kepada pelanggan. 

Perlukah Anda menghapus email ini? 

J. Tidak. Kebijakan Penyimpanan Data 
Perusahaan mewajibkan karyawan untuk
menyimpan semua data yang mungkin
relevan dengan masalah di mana Perusahaan
dapat mengantisipasi proses pengadilan. 
Anda harus segera menghubungi Departemen 
Hukum untuk membantu menentukan 
apakah, dalam kondisi ini, ada antisipasi dalam 
proses pengadilan. 
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Kode Etik Perilaku Bisnis 
Perusahaan Concentrix 

Komitmen Kita kepada Masyarakat Global 

 

 

 
 
 

 

Memelihara 
Persaingan yang Adil 

 
 

 

 

 
Perusahaan adalah pendukung setia persaingan 
yang bebas dan adil. Tindakan kami dalam 
pasar menentukan siapa kita sebagai 
Perusahaan. Dengan bersaing berdasarkan 
kualitas layanan dan barang secara ketat, dan 
tidak pernah dengan cara yang tidak etis, kita 
menjunjung tinggi reputasi Perusahaan sebagai 
pemimpin yang etis di industri kita. Karyawan, 
direktur, atau petugas Perusahaan tidak boleh 
mengambil keuntungan yang tidak adil dari 
siapa pun melalui manipulasi, penyembunyian, 
atau penyalahgunaan informasi istimewa, 
kesalahan keterangan fakta materi, atau praktik 
transaksi tidak adil lainnya. Kita berkosentrasi 
untuk menyenangkan klien, dan kita tidak akan 
berusaha membatasi peluang persaingan kita 
dengan cara menipu. 

 
Kita harus berhati-hati saat berinteraksi 
dengan pesaing. Kita harus menghindari 
kerja sama, atau bahkan tampak bekerja
sama, dengan pesaing. Kita tidak boleh
membahas salah satu topik berikut
dengan pesaing Perusahaan tanpa izin
sebelumnya dari Departemen Hukum. 

Harga atau kebijakan penetapan 
harga, biaya, pemasaran atau rencana
strategis 

Informasi kepemilikan atau rahasia 
 

Peningkatan teknologi 
 

Promosi yang akan kita lakukan 
dengan pelanggan 

Divisi pelanggan, pasar, wilayah, atau
negara 

Boikot pelanggan, pemasok, atau
pesaing tertentu 

Perilaku bersama terhadap pelanggan 
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Kode Etik Perilaku Bisnis 
Perusahaan Concentrix 

Komitmen Kita kepada Masyarakat Global 

 

 

 
 
 

Menghormati Hak 
Asasi Manusia 

 
 

 

Perusahaan kita mendukung perlindungan hak asasi manusia melalui operasinya di 
seluruh dunia. Karyawan kami bekerja dengan pelanggan, pemasok, dan mitra di 
setiap wilayah di dunia. Kami benar-benar merupakan perusahaan tingkat dunia 
dan dengan begitu kami memiliki kewajiban untuk berperilaku dengan bertanggung 
jawab sebagai warga perusahaan di setiap kota, di setiap negara, dengan setiap 
keterlibatan karyawan, setiap hubungan kemitraaan, dan setiap pelanggan. Kami 
melakukan ini dengan cara menjalankan bisnis global dengan sangat menghormati 
hak asasi manusia. Dalam mendukung komitmen ini, kami patuh dengan undang- 
undang yang berlaku terkait jam kerja, upah, perdagangan manusia, perbudakan 
modern, tenaga kerja anak-anak, dan kondisi kerja yang mengancam nyawa dan 
kesehatan. Dukungan kami untuk prinsip-prinsip tersebut tertanam dalam Kode ini, 
dalam posisi kami terkait hubungan kerja, dalam praktik kerja kami, dan hubungan 
kami dengan pemasok. 

Partisipasi Politik 
 

 

 

Concentrix adalah perusahaan yang tidak tertarik dengan politik dan tidak memiliki 
praktik untuk membuat kontribusi politik sehubungan dengan pihak, kandidat, atau 
masalah apa pun. Karyawan bebas berpartisipasi dalam proses politik, termasuk 
memberikan kontribusi, dalam kapasitas pribadi mereka. Namun, mereka tidak boleh 
melakukan apa pun untuk membuat persepsi bahwa kegiatan mereka atas nama 
Perusahaan dan semua kebijakan lain Perusahaan terkait dengan melakukan 
kegiatan pribadi menggunakan aset Perusahaan atau melakukan kegiatan politik 
pada waktu bekerja perusahaan. Perusahaan tidak akan mengganti pengeluaran 
karyawan untuk setiap waktu yang digunakan dalam kegiatan politik, kecuali apabila 
diharuskan  oleh  undang-undang. 
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Kode Etik Perilaku Bisnis 
Perusahaan Concentrix 

Komitmen Kita kepada Masyarakat Global 

 

 

Lingkungan & 
Keberlanjutan 

 
 

 

Kami menghormati lingkungan kerja tempat kami tinggal dan bekerja. 
Pernyataan tersebut sebagian memiliki arti bahwa kami mematuhi semua 
undang-undang lingkungan yang berlaku di semua negara tempat kami 
beroperasi. Perusahaan kami juga berkomitmen melindungi lingkungan 
dengan meminimalkan dampak operasional kami. 

 
Kami memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kehidupan orang-orang 
kita dan kesehatan planet kita. Tanggung jawab tersebut kami emban 
dengan sangat serius. Dari sudut pandang kami, kami memiliki peluang luar 
biasa untuk menggunakan skala kami sebagai kekuatan untuk kebaikan. 
Kekuatan yang—diperkuat di seluruh keluarga kami yang terdiri atas 270.000 
lebih staf, klien kami, pemasok kami, dan mitra kami—mewujudkan dampak 
berskala dunia. 
 
 
Kami berkomitmen atas tiga bidang tindakan penting: 
 
Lingkungan: Merawat lingkungan agar dapat menjadikannya lebih baik 
daripada yang kita dapati sebelumnya. 

Sosial: Menciptakan tempat yang lebih baik bagi orang-orang untuk 
bekerja dan tinggal dalam komunitas tempat kami beroperasi. 

Tata Kelola: Bertindak dengan penuh integritas dan melakukan hal yang 
benar. Selalu. 

 
Kami berharap Anda membaca Laporan Keberlanjutan terbaru kami, untuk informasi 
lebih lengkap, buka: https://www.concentrix.com/esg/ 
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Kode Etik Perilaku Bisnis 
Perusahaan Concentrix 

Komitmen Kita kepada Masyarakat Global 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Kami mengakui dan menerima tanggung jawab 
kami untuk menjadi pengelola lingkungan yang 
baik dan untuk membantu mencapai kondisi 
pertumbuhan yang lestari. Dalam mendukung 
tanggung jawab ini, Perusahaan kami telah 
membuat komitmen-komitmen berikut: 

• Mencegah polusi dalam segala 
bentuknya 

• Konservasi sumber daya 
alam, termasuk energi, melalui 
pengurangan sumber, penggunaan 
kembali, dan daur ulang jika dapat 
diterapkan. 

• Memperbaiki performa lingkungan 
secara berkelanjutan melalui 
keterlibatan semua karyawan, 
subkontraktor, pemasok, dan melalui 
kemitraan dengan komunitas lokal 

• Mempertimbangan lingkungan dalam 
aktivitas bisnis kami 
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Kode Etik Perilaku Bisnis 
Perusahaan Concentrix 

Komitmen Kita kepada Masyarakat Global 

 

 

 
 
 
 

Mematuhi  Undang-undang 
Anti-Korupsi (Suap dan Uang Pelicin) 

 
 

 

 
 
 

Perusahaan kami memiliki kebijakan tidak 
menoleransi suap. Oleh karena itu, kami tidak 
pernah melakukan, menerima, atau 
menawarkan setiap bentuk pembayaran yang 
tidak benar ketika menjalankan bisnis atas 
nama Perusahaan kami. Kami mematuhi semua 
undang-undang, perjanjian, dan regulasi 
internasional yang melarang suap kepada 
pejabat pemerintah, termasuk U.S. Foreign 
Corrupt Practices Act (FCPA). 

 
Hampir setiap negara melarang suap kepada 
pejabat pemerintahnya. Selain itu, banyak 
negara yang memiliki undang-undang yang 
melarang suap kepada pejabat negara lain. 
Demi menjadi anggota komunitas bisnis yang 
bertanggung jawab, kita harus mengikuti 
undang-undang ini di mana pun kita melakukan 
bisnis, tanpa memandang undang-undang atau 
adat setempat. Ini berarti kita tidak boleh 
menawarkan, mencoba untuk menawarkan, 
mengizinkan, atau menjanjikan suap atau uang 
pelicin atau kepada pejabat pemerintah untuk 
tujuan memperoleh atau mempertahankan 
bisnis atau keuntungan bisnis yang tidak adil 
atau mempengaruhi keputusan resmi mereka. 
Selanjutnya, kita tidak boleh meminta atau 
menerima suap atau uang pelicin. Undang-
undang anti-korupsi sangatlah rumit, dan 
konsekuensi karena melanggar undang-
undang ini sangat berat. Maka dari itu, Anda 
harus menghindari setiap aktivitas yang dapat 
ditafsirkan sebagai suap. 

 
Penting juga untuk diingat bahwa kita tidak 
boleh mempekerjakan pihak ketiga untuk 
melakukan sesuatu yang tidak dapat kita 
lakukan sendiri secara etis atau legal. Terlibat 
dengan pihak ketiga untuk membuat 
pembayaran tidak benar secara tidak langsung 
yang melanggar Kode etik ini dan undang- 
undang anti-korupsi. Kita harus menyaring 
semua pihak ketiga secara seksama sebelum 
menerima mereka. 

 
 

 
 

“Suap” adalah segala hal yang
bernilai, termasuk pembayaran 
tunai, bingkisan, hiburan, 
atau ramatamah bisnis, yang
diberikan untuk mencoba
mempengaruhi tindakan atau
keputusan bisnis seseorang
guna mendapatkan keuntungan 
bisnis. 

“Uang pelicin” adalah
pengembalian uang yang
sudah dibayarkan atau harus
dibayarkan sebagai hadiah
karena memberikan atau
mengembangkan perjanjian
bisnis. 

“Pejabat pemerintah” dapat
merupakan pejabat atau
karyawan pemerintah lokal 
atau nasional, calon politikus,
perwakilan organisasi seperti
Bank Dunia, atau pejabat atau
karyawan BUMN atau entitas
yang dikontrol pemerintah, 
misalnya perusahaan minyak 
milik negara. 
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Kode Etik Perilaku Bisnis 
Perusahaan Concentrix 

Komitmen Kita kepada Masyarakat Global 

 

 

 

 
Karyawan dengan 
tugas-tugas yang 
melibatkan transaksi 
atau bepergian ke luar 
Amerika Serikat harus 
terbiasa dengan 
FCPA, UK Anti Bribery 
Act, dan undang-
undang lokal serupa. 
Persetujuan 
manajemen 
diperlukan sebelum 
hadiah atau 
pembayaran apa pun 
diberikan kepada 
pejabat pemerintah 
Atau publik. Semua 
karyawan harus 
segera melaporkan 
permintaan suap atau 
uang pelicin kepada 
Departemen Hukum. 

 
 

T.  Baru-baru ini saya bertemu dengan seorang 

agen yang dapat membantu Perusahaan kita 
untuk mendapatkan bisnis di negara yang 
selama ini sangat sulit bagi kita untuk membuka 
bisnis. Bolehkah saya terlibat dengan agen ini 
atas nama Perusahaan kita? 

 
 
 

J. Bicaralah dengan atasan atau Depertemen Hukum 

untuk memastikan bahwa kontak dan metode 
agen tersebut sesuai dengan undang-undang 
lokal dan AS. Uji kelayakan pada agen ini sangat 
penting untuk dilakukan karena Perusahaan kita 
dapat menghadapi kewajiban hukum jika secara 
sengaja menghindari untuk mempelajari fakta- 
fakta yang terkait. Jika agen tersebut lolos uji 
kelayakan, prosedur internal untuk mendapatkan 
persetujuan bisnis, perintah pembayaran, dan 
persetujuan hukum harus diikuti. 

 
 
 
 

T.  Susan perlu mendapatkan persetujuan untuk 

proyek secepat mungkin. Karyawan pemerintah 
menghubungi Susan untuk menawarkan 
percepatan proses persetujuan dengan “biaya 
kecil.” Dapatkah Susan memberi biaya kecil 
tersebut kepada karyawan pemerintah untuk 
mempercepat proses persetujuan? 

 
 

 
J. Tidak. Ini dikenal sebagai “uang pelicin” dan 

dilarang oleh hukum serta bertentangan 
dengan kebijakan kami. Susan tidak boleh 
menawarkan atau membayar sejumlah uang 
untuk mempermudah persetujuan 
pemerintah, meskipun dapat mempercepat 
proyeknya. Susan harus memberitahu 
manajernya dan Departemen Hukum terkait 
permintaan pembayaran “pelicin” ini. 
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Memberi Bingkisan 
dan Hiburan 

 
 

 
Kita terkadang menghibur klien dan pemasok kita demi membangun atau memperkuat 
hubungan kerja yang baik dengan mereka. Penilaian, kebijakaksanaan, dan kesederhanaan 
yang baik harus selalu menjadi pedoman kita dalam situasi ini. Memberikan hiburan menjadi 
tidak sesuai jika hal tersebut membuat kita nampak bias atau jika kita berusaha 
mempengaruhi keputusan bisnis. Anda boleh menawarkan hiburan jika sesuai dengan 
semua pendoman berikut” 

> Tidak direncanakan untuk diskusi bisnis 

> Dalam setting yang sesuai untuk diskusi tentang bisnis 

> Harganya wajar 

> Hiburan tidak diminta oleh klien atau pemasok 

Perusahaan kami mengartikan “bingkisan” sebagai sesuatu yang bernilai, barang dan 
layanan, dan makanan atau hiburan yang tidak Anda, sebagai yang menawarkan, tidak ikut 
menikmati. Hadiah dalam bentuk uang tunai atau setara uang tunai, seperti sertifikat hadiah, 
tidak pernah diizinkan. Anda boleh memberikan hadiah yang memenuhi semua kriteria 
berikut: 

> Nilainya tidak terlalu besar; 

> Tidak dilihat sebagai suap atau uang pelican; 

> Konsisten dengan praktik bisnis dan standar etika yang diterima secara umum; 

> Tidak akan mempermalukan Perusahaan jika disingkap secara public; dan 

> Tidak dalam bentuk uang tunai atau setara dengan uang tunai (termasuk hadiah 
sertifikat dan voucher). 

Pemberian hadiah dan hiburan kepada pejabat pemerintah, termasuk karyawan dari BUMN 
atau perusahaan yang dikontrol pemerintah, juga harus mematuhi persyaratan dari Kode ini. 
Ketika memberikan hadiah atau tawaran untuk menghibur mitra bisnis, pastikan bahwa 
tawaran Anda tidak melanggar kebijakan dari penerima itu sendiri. Jika Anda bekerja dengan 
pejabat publik, waspadalah bahwa bahkan penawaran kecil sekalipun, seperti membelikan 
makanan atau penyegaran, mungkin tidak dapat diterima atau bahkan melawan undang-
undang. 
 
Di beberapa tempat, ada kebiasaan memberikan barang bernilai nominal (mis. Permen atau 
mug berlogo Concentrix dan barang serupa) kepada pejabat pemerintah. Namun, pemberian 
hadiah yang nilai nominalnya kecil kepada pejabat pemerintah pun memerlukan pertimbangan 
khusus untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Anda harus 
berkonsultasi dengan Kepatuhan sebelum memberikan sesuatu yang bernilai kepada pejabat 
pemerintah. 

 
Ingat bahwa pejabat pemerintah dan karyawan BUMN, baik di A.S. maupun di luar negeri, tunduk pada 
standar pemerintah yang ketat. Pelanggaran terhadap standar ini dapat mengakibatkan hukuman perdata 
dan pidana bagi individu, Perusahaan, dan pejabat yang bersangkutan. Bacalah Mematuhi Undang-undang 
Anti-Korupsi di bagian yang berjudul “Komitmen Kita kepada Masyarakat Global” dalam Kode Etik ini. 
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Pengendalian dan 
Pembatasan Perdagangan 

 
 

 

 
 
 

Sebagai perusahaan global, kita dapat 
mengirim barang, layanan, perangkat lunak, 
dan teknologi ke seluruh bagian dunia 
melintasi batas-batas negara. Sehingga kita 
harus mematuhi dengan seksama semua 
aturan dan regulasi nasional dan internasional 
yang berlaku untuk aktivitas perdagangan 
lintas negara kita, yang mencakup impor, 
ekspor, dan ekspor kembali. Banyak negara 
memiliki Undang-undang yang melarang atau 
mengharuskan adanya perizinan untuk ekspor 
dan/atau impor barang dan layanan tertentu 
ke negara lain atau pihak tertentu. Negara 
juga dapat memberlakukan berbagai sanksi 
dagang atau embargo terhadap negara atau 
orang lain. Sanksi atau embargo ini biasanya 
berfokus pada keamanan nasional, kebijakan 
luar negeri, atau masalah kemanusiaan. 

 
Untuk menjaga kepatuhan dengan 
persayaratan ini jika berlaku pada Perusahaan 
kita, kita harus memeriksa transaksi 
internasional kita untuk memastikan bahwa 
kita tidak melihat bukti apa pun tentang tujuan, 
pengguna atau penggunaan akhir yang 
dilarang, dan juga waspada terhadap 
“peringatan” yang menunjukkan bahwa pihak 
lawan mungkin sedang mencoba menghindari 
undang-undang yang berlaku. 

 
Karena rumitnya persyaratan hukum di bawah 
berbagai  undang-undang  perdagangan 
internasional tersebut, kita harus meminta 
petunjuk dari Departemen Hukum dahulu 
sebelum mengekspor atau mengimpor barang 
atau jasa atau terlibat dalam transaksi yang 
mungkin diberlakukan sanksi dagang. 

 
 

“Ekspor” terjadi ketika barang, 
layanan, perangkat lunak, atau barang 
teknologi dikirimkan atau diberikan
dalam bentuk nyata atau tidak nyata,
kepada seseorang atau negara lain. 
Ekspor juga terjadi ketika kita
memberikan teknologi atau perangkat
lunak kepada seseorang yang bukan
merupakan warga negara dari negara
di mana mereka berlokasi (misalnya,
seseorang di AS yang bukan warga 
negara AS atau penduduk permanen 
AS). Ekspor kembali adalah
pergerakan barang, perangkat lunak, 
atau teknologi dari satu negara asing
ke negara asing lainnya. 
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Kemasyarakatan 
Global 

 
 

 
Kegiatan amal, kontribusi, dan donasi merupakan bagian dari upaya dan kebijakan 
Kemasyarakatan Global Perusahaan. Kontribusi tersebut dibuat tanpa adanya 
kebutuhan atau harapan timbal balik bisnis. Pembayaran semacam itu tidak boleh 
dilakukan kepada individu atau organisasi yang tujuan dan nilainya tidak sesuai 
dengan Perusahaan. Penerima kontribusi semacam itu tidak boleh berhubungan 
dengan salah satu direktur atau Perusahaan. 

 

Karyawan dianjurkan terlibat dalam kegiatan amal di waktu pribadi mereka dan 
dengan biaya pribadi mereka, untuk memberi sumbangsih kepada komunitas 
tempat mereka berada. Kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan atau dilakukan 
atas nama Perusahaan, dan Perusahaan tidak akan mengganti uang karyawan 
atas setiap waktu dan biaya yang dikeluarkan karena kegiatan amal, kecuali jika 
karyawan tersebut bertindak atas nama Perusahaan, dengan izin tertulis 
sebelumnya dari perusahaan untuk melakukannya.. 

 

Berkomunikasi 
dengan Audiens Luar 

 
 

 

Perusahaan kita harus memberikan pengungkapan yang jujur, akurat, tepat waktu, dan 
mudah dipahami kepada publik dan otoritas pemerintah, baik secara lisan maupun 
tertulis. Maka dari itu, hanya juru bicara yang ditentukan saja yang diizinkan untuk 
menjawab atau berkomunikasi dengan pihak luar -- di antaranya anggota media, analis 
industri, analis keuangan, dan investor. Dengan membiarkan juru bicara tersebut yang 
turun tangan, kita menghindari penafsiran kata-kata di luar konteks oleh pelapor atau 
anggota media lain atau organisasi luar lain. Jika Anda menerima permintaan dari media 
untuk informasi, wawancara, atau untuk menulis artikel teknis atau presentasi makalah, 
Anda harus menyampaikan permintaan tersebut kepada anggota Departemen 
Pemasaran/Marketing, yang akan menangani permintaan tersebut atau memberikan 
dukungan dan petunjuk. Demikian juga permintaan dari analis keuangan dan pemegang 
saham harus disampaikan kepada Hubungan Investor. Jika Anda memiliki keraguan 
tentang permintaan tersebut, Anda juga dapat menghubungi Departemen Kepatuhan 
sebelum menjawab permintaan tersebut. 

Tanyakan kepada tim pemasaran untuk mendapat petunjuk dan peraturan terkait dengan 
penggunaan merek dan komunikasi perusahaan. 



Mencari Panduan dan Melaporkan Kekhawatiran 

Kode Etik Perilaku Bisnis 
Perusahaan Concentrix 

 

 

 
 

Melaporkan 
Pelanggaran 

 

 
 

 

 
Kita bertanggungjawab untuk melaporkan 
pelanggaran, termasuk pelanggaran 
terhadap Kode ini, sehingga kita menyadari 
terdapat banyak saluran untuk tujuan ini. 

 
Kami mendorong karyawan untuk membantu 
menjaga integritas perusahaan dengan 
melaporkan setiap pelanggaran. Untuk 
membantu upaya ini, setiap karyawan 
Perusahaan dapat mengirimkan keluhan 
terkait masalah akuntansi atau audit yang 
meragukan, kejadian penipuan perusahaan, 
atau pelanggaran undang-undang yang 
berlaku ke manajemen Perusahaan. 

 
Jika Anda lebih memilih untuk melaporkan 
pertanyaan atau masalah secara anonim, 
saluran telepon anonim tersedia selama 
24 jam sehari, 365 hari setahun untuk 
merespon pertanyaan atau kekhawatiran 
tentang masalah etis atau hukum 
termasuk potensi pelanggaran terhadap 
Kode Perusahaan dan kebijakan lainnya. 
Semua pertanyaan dan/atau laporan akan 
diinvestigasi segera dan menyeluruh, 
konsisten dengan undang-undang yang 
berlaku. Jawaban yang sesuai dan/atau 
tindakan perbaikan atau hukuman untuk 
pelanggaran Kode kami akan ditetapkan jika 
perlu. 
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Jika Anda menyadari suatu situasi yang mungkin 
melibatkan pelanggaran Kode kami, Kebijakan
perusahaan, atau undang-undang atau peraturan yang 
berlaku, Anda didorong untuk melaporkannya dengan 
menghubungi manajer Anda atau Sumber Daya Manusia. 
Anda juga dapat langsung menemui Wakil Presiden Senior, 
pimpinan negara atau Departemen Hukum. Atau, Anda 
juga dapat mengikuti kebijakan Perusahaan untuk 
Pelaporan Pelanggaran dan melaporkan pelanggaran 
kepada salah satu di bawah ini: 

 
Teh-Chien Chou Allison Leopold Tilley 

Chairperson of the Audit   

Committee Pillsbury Winthrop LLP

Concentrix Corporation 2475 Hanover Street 44201 

audit@concentrix.com Palo Alto, California

 +1 94304-1114 
 Telephone: 650.233.4537 

  
allison@pillsburylaw.com 

Situs web Keluhan Perusahaan di: 
www.integritycounts.ca/org/concentrix 
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Bagaimana Saya Tahu Jika 
Ada Masalah? 
Kode kami mencoba menjawab masalah hukum dan etis yang paling 
umum yang dapat kita temukan. Namun, Kode Etik ini tidak dapat 
menjawab setiap pertanyaan yang muncul. Ketika Anda menghadapi 
dilema etis, pikirkan solusinya dan baca rujukan dari sumber yang 
tersedia, seperti Kebijakan dan prosedur perusahaan. Anda dapat menilai 
situasi dengan menanyakan pertanyaan berikut kepada diri Anda sendiri: 

 
• Apakah menurut saya tindakan ini mematuhi undang-undang? 

• Apakah tindakan tersebut terasa seperti hal yang benar untuk 
dilakukan? 

• Apakah situasi ini mematuhi Kode Edtik dan semua kebijakan 
Perusahaan lainnya? 

• Apakah saya akan merasa nyaman jika orang lain tahu tentang hal 
tersebut? 

Jika Anda tidak dapat menjawab “ya” pada semua pertanyaan tersebut, 
maka jangan lakukan. Minta bantuan jika Anda memiliki pertanyaan lain 
tentang situasi tersebut. 

 
Anda juga dapat menemukan situasi yang mengandung dilema etis 
ketika menjalankan bisnis secara internasional. Jika undang-undang 
lokal, adat, atau praktik di negara lain bertentangan dengan undang- 
undang AS, Kebijakan perusahaan, atau Kode Etik ini, mintalah petunjuk 
dari Departemen Hukum. Dalam situasi semacam itu, kita harus selalu 
memtuhi undang-undang, adat, atau praktik yang paling ketat. 
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Melindungi dari 
Balas Dendam 

 
 
 

 

 
 

Bahkan perusahaan dengan standar etika 
tertinggi pun terkadang memiliki masalah 
etis. Ketika masalah semacam ini muncul, 
kami ingin agar masalah tersebut dilaporkan 
sehingga dapat diatasi. Tidak mudah untuk 
melaporkan pertanyaan atau masalah yang 
atau tampak seperti bertentangan dengan 
ketentuan yang ditetapkan dalam Kode, 
Kebijakan Perusahaan atau undang-undang 
atau regulasi yang berlaku. Kami berjanji 
kepada Anda bahwa perusahaan tidak 
akan membalas dendam kepada karyawan 
yang dengan niat baik melaporkan masalah 
etis atau bekerjasama dalam investigasi 
perusahaan. Tindakan hukuman dapat 
diberikan kepada siapa saja yang membalas 
dendam kepada karyawan tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kesehatan dan keselamatan 
 
Perusahaan kita berupaya memastikan bahwa kita menyediakan kondisi yang sehat dan aman 
di tempat kita dengan mematuhi peraturan yang berlaku dan praktik terbaik yang berlaku. Kami 
bertujuan untuk menyediakan lingkungan tanpa risiko kesehatan dan keselamatan bagi 
karyawan kami dan menyediakan akses ke perawatan, selain meminimalkan kebisingan, debu, 
bau, partikel, dan sumber polusi lokasi lainnya

T.  Saya khawatir tentang 

melaporkan dugaan 

penipuan. Bagaimana jika 

saya salah dan saya terlibat

dalam masalah, atau saya

merusak reputasi seseorang? 

J.  Kami tidak menuntut karyawan 

untuk bertanggung jawab atas

laporan yang dibuat denga 

niat baik, bahkan jika ternyata

laporan tersebut salah atau

tidak dapat dibuktikan. Kami 

berhati-hati ketika menyelidiki 

dugaan pelanggaran untuk

memastian bahwa reputasi

karyawan kami terlindungi. 

Investigasi dilakukan secara 
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Penerimaan dan Pemberitahuan 

 

 

 

 
Saya sudah menerima salinan Kode Etik Perilaku Bisnis Perusahaan dan 
telah membacanya dengan seksama. Saya memahami semua 
pedoman, praktik, dan kebijakan dan setuju untuk mematuhinya. 

 
Saya memahami dan setuju bahwa jika saya melanggar pedoman, 
praktik, dan kebijakan di dalam Kode Etik Perilaku Bisnis bahwa saya 
dapat diberi hukuman atas tindakan saya dan bahkan dipecat. 

 
Saya memahami bahwa Perusahaan berhak untuk mengubah, 
mengamandemen, atau menghapus semua informasi yang ada dalam 
Kode Etik Perilaku Bisnis ini kapan pun sesuai yang dibutuhkan oleh 
situasi bisnis. 

 
Selanjutnya saya memahami bahwa penandatanganan Nota dan 
Formulir Pernyataan ini tidak, serta tidak diniatkan untuk, memberikan 
hak atau keuntungan atau kontrak kerja apa pun, atau menjadi jaminan 
kelanjutan kerja atau kontrak kerja selain sebagaimana yang diatur 
dalam syarat dan ketentuan kontrak kerja saya. 

 
 

Tanda Tangan:       
 
 

Tanggal:      
 
 

Nama dalam Huruf Balok:      
 
 

Nomor Pegawai:     
 
 

Lokasi:      
 
 
 

Pengabaian ketetapan apa pun dari Kode Etik ini secara umum 

dilarang, dan dalam situasi apa pun, hanya dapat diberikan oleh 
Dewan Direksi secara tertulis dan harus disingkap sesuai undang-

undang yang berlaku. Kode Etik Perilaku Bisnis ini dapat 

diamandemen dari waktu ke waktu menurut kebijakan Perusahaan. 

Versi Kode Etik saat ini akan diposting dan dikelola oleh situs intranet 

Perusahaan dan dapat diperoleh dari Departemen Sumber Daya 
Manusia dan Departemen Hukum. 
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