
PEDOMAN ETIKA 
BISNIS KITA



Kolega yth.

Smiths adalah salah satu grup perusahaan 
besar dunia, dengan warisan inovasi perintis 
selama 170 tahun untuk dibanggakan, budaya 
yang dinamis dan beragam, dan masa depan 
yang benar-benar cerah. Kita juga bisa bangga 
dengan reputasi kuat yang telah kita bangun 
untuk melakukan bisnis dengan integritas 
dengan pelanggan, pemasok, pemegang 
saham, dan dunia luar kita.

Mempertahankan reputasi itu meminta 22.000 
orang lebih dari kita, di lebih dari 50 negara, 
menugasi diri sendiri dan satu sama lain 
dengan standar-standar tertinggi. Itu berarti 
merayakan perbedaan dan saling menghormati 
di antara kita. Melindungi lingkungan dan 
mendukung masyarakat kita Bertindak dengan 
kejujuran dan mematuhi hukum. Dan jangan 
pernah menoleransi segala bentuk penyuapan 
atau korupsi, baik yang dilakukan oleh rekan 
kerja kita sendiri atau orang di luar Smiths.

Kode Etik Bisnis ini ada untuk memandu pengambilan 
keputusan kita. Kode tidak dapat menjawab setiap 
kesulitan khusus yang mungkin kita hadapi, tetapi 
memberikan sebuah landasan tentang arti dari 
‘melakukan hal yang benar’ di Smiths. Setiap orang 
di Smiths bertanggung jawab untuk membaca dan 
memahami Pedoman ini.

Jika Anda mengalami sesuatu di tempat kerja yang 
menurut Anda bertentangan dengan Pedoman ini, saya 
mendesak Anda supaya angkat bicara. Hubungilah staf 
SDM, manajer lini Anda, atau nomor siaga  Speak Out 
/Angkat Bicara secara rahasia. Upaya angkat bicara 
dapat membantu kami melindungi Anda, pemangku 
kepentingan kita, dan bisnis kita. Tidak seorang 
pun akan pernah menghadapi pembalasan akibat 
mengemukakan kerisauan etis kepada pimpinan. 

Terima kasih atas upaya Anda membiasakan diri 
dengan Kode Etik Bisnis kita dan menerapkannya untuk 
segala yang Anda lakukan di Smiths.

Paul Keel
Chief Executive i

KODE ETIK BISNIS INI ADA UNTUK 
MEMANDU PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

KITA. KODE TIDAK DAPAT MENJAWAB 
SETIAP KESULITAN KHUSUS YANG 

MUNGKIN KITA HADAPI, TETAPI 
MEMBERIKAN SEBUAH LANDASAN 

TENTANG ARTI DARI ‘MELAKUKAN HAL 
YANG BENAR’ DI SMITHS.

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/104676/index.html


NILAI-NILAI KITA
visi kita yaitu, bahwa kita bangga menjadi smiths, mendorong 
batasan dan menghasilkan solusi inovatif untuk menghadapi 
berbagai tantangan di dunia. di seluruh dunia, kita bekerja untuk 
mencapai keinginan bersama, untuk menjadi salah satu perusahaan 
teknologi yang terkemuka di dunia. untuk melakukan ini, kita 
harus bekerja bersama-sama dalam Cara smiths yang merangkul 
nilai-nilai kita bersama yang memandu berbagai keputusan serta 
tindakan kita setiap hari.

Integritas
kita melakukan hal yang 
benar, setiap kali.

Hormat
kita saling menghormati 
satu sama lain, 
menghargai pandangan 
serta budaya yang 
berbeda-beda, dan 
bertindak secara inklusif.

Kepemilikan
kita membuat dan 
memenuhi komitmen.

Fokus pelanggan
kita dihargai dan 
dipercaya para mitra 
dalam semua yang kita 
lakukan.

Penghayatan
kita belajar dan berinovasi 
bersama-sama untuk 
mewujudkan keunggulan 
dan menang.
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Daftar IsI
Pesan CeO

nIlaI-nIlaI KIta

MelaPOrKan KeKhawatIran 
Dan MengajuKan Pertanyaan

KIta MenDOrOng setIaP 
Orang untuK angKat BICara

IntegrItas
kita mengikuti Pedoman kita, 

kebijakan kita, & hukum

kita semua memiliki peran penting

kita waspada terhadap potensi konflik 
kepentingan

kita bersaing secara sehat

kita tidak menyuap

hOrMat
kita saling memperlakukan satu sama lain 
dengan rasa hormat

kita menghargai keberagaman dan inklusi

kita tidak menoleransi penindasan (bullying) 
maupun pelecehan

kita menghormati hak asasi manusia 

kita menghormati privasi

kita menghormati properti para mitra kita
KePeMIlIKan

kita bekerja dengan aman 

kita melindungi aset smiths

kita tidak melakukan perdagangan atas 
informasi orang dalam

kita menyimpan catatan yang akurat

kita berkewajiban untuk membayar  
pajak secara sangat serius

fOKus PaDa Pelanggan
kita melampaui harapan pelanggan

kita mewajibkan para mitra bisnis kita 
mengikuti standar kita dan memperlakukan 
mereka secara adil 

kita memberi dan menerima hadiah, jamuan, 
dan kesantunan bisnis secara bertanggung jawab

kita mengikuti undang-undang dan pembatasan 
perdagangan

kita mematuhi peraturan pemerintah tentang 
pengadaan

Penghayatan
kita melindungi lingkungan kita

kita berperan serta dalam aktivitas politik 
dengan cara yang sesuai

kita mendukung komunitas kita

kita melakukan pekerjaan kita dengan 
penghayatan

kita menghormati reputasi smiths
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melaPorkan dan mengaJukan 
PertanYaan

kita melakukan hal Yang Benar, setiaP waktu. aPaBila kita melihat atau 
mengalami tindakan atau Perilaku aPa Pun Yang tidak seJalan dengan 

nilai-nilai atau Pedoman kita, kita angkat BiCara seCePat mungkin. angkat 
BiCara daPat menCegah kerugian serius terhadaP Perusahaan kita 

dan Para kolega kita. kita semua adalah PenJaga nilai-nilai dan BudaYa 
smiths.
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apakah tindakan atau keputusan saya mengikuti kebijakan 
dan aturan kita, serta peraturan atau undang-undang apa 

pun yang berlaku?

apakah tindakan atau keputusan saya mengikuti nilai-nilai kita?

akankah saya merasa nyaman apabila teman saya 
mengetahui tentang tindakan atau keputusan saya, 

seandainya diberitakan di halaman depan surat kabar?

kita harus daPat menJawaB “Ya” untuk semua PertanYaan ini 
seBelum melanJutkan dan memastikan Bahwa kita selalu 
mengikuti Pedoman, keBiJakan dan hukum kita. sukses kita 
Bergantung Pada kemamPuan kita untuk memBuat Pilihan 

Yang konsisten dengan keBiJakan, nilai-nilai kita dan 
hukum Yang Berlaku.

Jika ada PertanYaan aPa Pun Yang tidak daPat anda JawaB, 
ruJuklah ke inFormasi Pada halaman ini di Bawah Bagian 

“melaPorkan dan mengaJukan PertanYaan”.

kadang, kita menghadaPi Pilihan 
Yang sulit. aPaBila dihadaPkan 
dengan kemungkinan masalah 

etika, kita harus selalu 
menanYakan:

melaPorkan dan 
mengaJukan 
PertanYaan 
Kita memiliki beberapa cara untuk 
melaporkan kekhawatiran dan 
mengajukan pertanyaan, termasuk:

•	 atasan langsung kita
•	 Manajemen	Sumber	Daya	Manusia	

setempat
•	 Direktur	Sumber	Daya	Manusia	Divisi
•	 kantor Bidang etika & kepatuhan
•	 Saluran	Speak	Out speakout@smiths.com
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informasi lebih lanjut mengenai cara melaporkan 
kekhawatiran atau mengajukan pertanyaan, dapat 
ditemukan di speakout.smiths.com.

https://online.smiths.com/group/sites/ethics-training-resource/SitePages/Home.aspx
mailto:speakout@smiths.com
http://speakout.smiths.com


kami mendorong setiaP orang 
untuk angkat BiCara

Jika anda angkat BiCara mengenai masalah etika, masalah itu akan 
diselidiki seCara menYeluruh, dan tidak ada tindakan disiPliner 

mauPun tindakan lainnYa Yang akan diamBil terhadaP anda karena 
mengemukakan hal terseBut. tindakan Balas dendam karena seseorang 
angkat BiCara sangat dilarang dan akan dikenakan tindakan disiPliner 

hingga dan termasuk PemeCatan.
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untuk inFormasi leBih lanJut, BaCa keBiJakan kita mengenai PelaPoran dan PenYelidikan internal.

PelaPoran dan PenYelidikan internal
(gulirkan ke masing-masing langkah untuk informasi selengkapnya)

kita mendorong setiaP orang 
untuk angkat BiCara
kita melakukan hal yang benar, setiap waktu. apabila kita melihat atau 
mengalami tindakan atau perilaku apa pun yang tidak sejalan dengan nilai-nilai 
atau Pedoman kita, kita angkat bicara secepat mungkin. angkat bicara dapat 
mencegah kerugian serius terhadap perusahaan kita dan para kolega kita. kita 
semua adalah penjaga nilai-nilai dan budaya smiths.

Jika anda angkat bicara mengenai masalah etika, masalah itu akan diselidiki 
secara menyeluruh, dan tidak ada tindakan disipliner maupun tindakan lainnya 
yang akan diambil terhadap anda karena mengemukakan hal tersebut. tindakan 
balas dendam karena seseorang angkat bicara sangat dilarang dan akan 
dikenakan tindakan disipliner hingga dan termasuk pemecatan.
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https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/2.2%20Reporting%20and%20Internal%20Investigations.pdf


kita melakukan hal Yang Benar, setiaP waktu.

BekerJa dengan Cara smiths, kita selalu mengikuti Pedoman kita, 
keBiJakan kita, dan hukum.

integritas
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integritas
kita melakukan hal Yang Benar, setiaP waktu

Kita mengikuti Pedoman kita, kebijakan kita dan hukum
Bekerja dengan Cara smiths yaitu, selalu mengikuti Pedoman kita, kebijakan 
kita dan hukum. mungkin ada kalanya ketika kebijakan kita atau hukum tampak 
tidak jelas, atau tidak secara langsung menjawab pertanyaan kita. dalam kasus 
semacam itu, kita harus memastikan meminta bantuan. Pedoman ini memandu 
kita mengenai cara mencari jawaban. memang tidak memungkinkan bagi 
Pedoman untuk menanggapi setiap masalah yang mungkin kita jumpai, jadi kita 
harus menggunakan penilaian yang bijaksana, mengandalkan nilai-nilai kita, dan 
meminta bantuan apabila kita merasa tidak yakin.

Kita semua memiliki peran penting
kita memimpin dengan nilai-nilai kita. kita semua bertanggung jawab untuk 
mendorong budaya kepatuhan dan menghormati, dengan mengambil tindakan 
segera apabila memang layak untuk menjawab pertanyaan dan menanggapi 
kekhawatiran. Para manajer diharapkan setiap saat untuk mendukung dan 
menunjukkan nilai-nilai kita, menunjukkan komitmen terhadap integritas, hormat, 
kepemilikan, fokus pada pelanggan, dan penghayatan melalui tindakan serta 
perilaku kita. ini artinya, tetap mendukung pintu terbuka dan para kolega untuk 
mendiskusikan dan angkat bicara mengenai masalah etika, kepatuhan dan masalah 
lainnya di tempat kerja. manajer harus mencari bantuan dan mengeskalasikan 
kekhawatiran/masalah apabila perlu, misalnya, ke kantor Bidang etika & kepatuhan 
atau melalui saluran speak out. Para manajer yang mendapatkan laporan mengenai 
kekhawatiran yang diajukan oleh para kolega, harus juga mengeskalasikan 
kekhawatiran itu sebagaimana layaknya. hal ini memungkinkan pimpinan smiths 
untuk segera menanggapi masalah yang bisa mencederai kolega atau bisnis kita.

Kita waspada terhadap potensi konflik kepentingan
kita tidak pernah membiarkan kepentingan pribadi kita mengganggu tanggung 
jawab profesional kita terhadap smiths. reputasi pribadi kita dan reputasi smiths 
dapat dipertaruhkan hanya dengan kesan adanya konflik kepentingan. 

hubungan pribadi atau keluarga dengan karyawan smiths lainnya dapat 
menciptakan konflik kepentingan, atau bisa memberikan kesan adanya konflik 
kepentingan, jika hubungan itu dapat memengaruhi pembuatan keputusan kita. 

Jika anda menyadari ada konflik kepentingan yang potensial, anda harus 
mengungkapkannya kepada manajer anda dan mengikuti prosedur dalam 
kebijakan konflik kepentingan smiths group.

konflik kepentingan
konflik kepentingan timbul apabila kita memiliki kepentingan 
pribadi yang bersaing dengan kepentingan smiths. 

Contohnya, suatu konflik bisa muncul apabila kita memiliki hubungan 
dekat (yaitu, sebagai pemilik saham) di perusahaan yang bersaing 
dengan smiths. 

konflik, juga dapat terjadi apabila kita menggunakan posisi kita, atau 
informasi, atau hubungan yang kita miliki, karena posisi kita, untuk mengejar 
peluang bisnis pribadi, atau manfaat lainnya (termasuk untuk pihak lain).
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SKeNArIo

T: kakaknya Yuki memiliki bisnis memasok 
komputer dan Yuki bertanggung jawab untuk 
pembelian pasokan untuk kantornya. Yuki 
memerlukan beberapa perlengkapan komputer. 
kakaknya menawarkan untuk menjual 
perlengkapan kepada Yuki dengan harga diskon 
yang signifikan. Yuki membeli perlengkapan 
tersebut tanpa mengungkapkan kepada atasannya 
mengenai hubungannya. Yuki yakin bahwa ia 
melakukan hal yang dibenarkan oleh smiths, yaitu 
menurunkan biaya sekaligus membeli barang yang 
dibutuhkan. apakah hal ini diperbolehkan?

J: tidak. Yuki harus mengungkapkan kepada 
atasannya, bahwa kakaknya adalah pemilik 
perusahaan yang memasok komputer sebelum 
Yuki membeli perlengkapan tersebut—bahkan, jika 
kakaknya memberikan harga dan layanan terbaik. 
atasan Yuki dapat memilih untuk melanjutkan 
pembelian, tetapi keputusannya untuk melakukan 
itu tidak boleh dibayangi oleh potensi konflik 
kepentingan.

SKeNArIo

T: Jon telah bekerja dengan seorang pelanggan 
untuk proyek yang berlangsung lama. ada 
pekerjaan tambahan dari pelanggan tersebut 
dan ia menyarankan agar Jon melakukan sendiri 
pekerjaan itu alih-alih melalui smiths. Proyeknya 
memang kecil, dan Jon tahu bahwa ia bisa 
menyelesaikan sesuai dengan waktu yang dimiliki 
Jon setelah jam kerja dan pada akhir pekan tanpa 
memengaruhi perannya di smiths. apakah hal ini 
diperbolehkan?

J: tidak. Bahkan, seandainya pekerjaan kedua 
tidak akan mengganggu tugas Jon di smiths, 
tetapi Jon berpotensi mengambil peluang yang 
sebenarnya milik perusahaan. sebelum kita 
mengambil peran tambahan apa pun di luar 
smiths (misalnya, sebagai direktur non-eksekutif 
suatu dewan atau wali amanah sebuah badan 
amal), kita harus terlebih dulu menjelaskannya 
kepada manajer kita dan memastikan, bahwa 
dengan mengambil peran tersebut, kita tidak 
melanggar kebijakan konflik kepentingan 
smiths. Jika manajer memiliki pertanyaan apa 
pun mengenai keharusan menjelaskan konflik 
potensial, ia harus berkonsultasi dengan sumber 
daya manusia, departemen hukum smiths group 
atau kantor Bidang etika & kepatuhan.

https://online.smiths.com/group/sites/ethics-training-resource/SitePages/Home.aspx
mailto:speakout%40smiths.com?subject=
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/1.2%20Conflicts%20of%20Interest_ENG.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/legal-and-compliance/Pages/Legal-and-Business-Affairs-Contacts.aspx
https://online.smiths.com/group/sites/ethics-training-resource/SitePages/Home.aspx


SKeNArIo

T: Chen menerima panggilan dari distributor yang 
kecewa, karena distributor lain di wilayah yang 
sama, menjual produk kita dengan harga yang 
lebih rendah. distributor tersebut telah meminta 
Chen untuk berbicara kepada distributor yang lain 
itu, agar distributor itu menaikkan harga mereka 
sehingga sama dengan harga distributor lainnya di 
wilayah tersebut. haruskah Chen melakukan ini?

A: tidak. kita jangan sekali-kali memengaruhi 
harga pada distributor atau reseller lainnya yang 
menjual produk kita ke pengguna akhir. untuk 
melakukan hal itu, kemungkinan akan menyalahi 
hukum dan konsekuensinya berat bagi Chen dan 
smiths. oleh karena itu, Chen seharusnya tidak 
menyetujui untuk menyela pekerjaan tersebut. 
Chen seharusnya melaporkan permintaan itu 
kepada manajernya dan ke departemen hukum 
smiths group.
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Kita bersaing secara sehat 
smiths menghargai dan memercayai mitra bisnis dari pelanggan kita. meskipun 
kita bersaing dengan penuh penghayatan dan semangat, namun kita juga mengakui 
bahwa persaingan yang sehat akan menciptakan produk dan layanan yang lebih 
baik bagi para pelanggan kita. untuk mempertahankan reputasi, kita harus selalu 
bertindak secara independen, tidak bergantung pada para pesaing kita dan tidak 
pernah melakukan apa pun yang melanggar, atau bisa terkesan melanggar, 
undang-undang antirust (anti-monopoli) dan persaingan. 

kita jangan sekali-kali ikut dalam diskusi atau pengaturan (baik melalui 
perjanjian tertulis secara formal atau melalui pemahaman informal) dengan para 
pesaing untuk mematok harga, atau membagi peluang bisnis potensial (misalnya, 
berdasarkan wilayah geografis, berdasarkan pelanggan atau produk).
 
kita jangan sekali-kali mendiskusikan dengan para pesaing kita, informasi yang 
sensitif secara komersial mengenai bisnis dan operasi kita masing-masing. 
Jika pekerjaan kita mengharuskan kita menemui para pesaing (misalnya, pada 
pertemuan asosiasi perdagangan, atau pertemuan standar produk), kita harus 
lebih berhati-hati, dan menghindari segala diskusi mengenai bisnis dan operasi 
kita masing-masing. Jika kita ada pertanyaan mengenai, apakah kita dapat 
dan tidak dapat melakukan atau mengatakan sesuatu, kita harus berbicara 
sebelumnya dengan departemen hukum smiths group. dan, jika pertemuan 
asosiasi perdagangan (atau forum lain apa pun dan para pesaing kita hadir di sana), 
kemudian muncul pembahasan tentang topik komersial yang sensitif, anda harus 
segera menghentikan diskusi dan melaporkan insiden tersebut kepada manajer 
anda dan ke departemen hukum smiths group.

kita tidak mencari atau menerima informasi rahasia apa pun milik pesaing kita. 
khususnya, kita harus memastikan bahwa para karyawan baru tidak membawa 
informasi rahasia milik perusahaan, tempat mereka bekerja sebelumnya. Jika 
kita mendapatkan informasi rahasia mengenai para pesaing kita, kita selalu harus 
segera berbicara ke departemen hukum smiths group.

undang-undang persaingan bisa sangat rumit dan kita harus selalu meminta 
nasihat jika kita tidak yakin.

https://online.smiths.com/functions-and-policies/legal-and-compliance/Pages/Legal-and-Business-Affairs-Contacts.aspx
https://online.smiths.com/functions-and-policies/legal-and-compliance/Pages/Legal-and-Business-Affairs-Contacts.aspx
https://online.smiths.com/functions-and-policies/legal-and-compliance/Pages/Legal-and-Business-Affairs-Contacts.aspx
https://online.smiths.com/functions-and-policies/legal-and-compliance/Pages/Legal-and-Business-Affairs-Contacts.aspx
https://online.smiths.com/functions-and-policies/legal-and-compliance/Pages/Legal-and-Business-Affairs-Contacts.aspx


Kita tidak menyuap 
kita jangan sekali-kali menawarkan, memberikan, atau menerima suap atas nama 
kita sendiri atau atas nama smiths.

kita tidak melakukan pembayaran fasilitasi dalam keadaan yang sangat jarang 
terjadi, seperti tertera dalam kebijakan Pembayaran Fasilitasi smiths. Pembayaran 
fasilitasi adalah pembayaran yang dituntut (sering kali oleh para pejabat pemerintah 
yang korup) untuk melakukan tugas mereka, padahal tidak diperlukan pembayaran 
(misalnya, menuntut pembayaran yang tidak pantas untuk memperbolehkan barang 
melintasi perbatasan atau menerbitkan visa). Pembayaran fasilitasi juga termasuk 
tuntutan pembayaran oleh polisi atau pejabat lain untuk mencegah pelecehan. 
semua pembayaran ini tidak masuk ke kas negara, tetapi ke saku pejabat yang 
korup. semua ini disebut suap.

kita selalu mengikuti kebijakan hadiah, Jamuan dan kesantunan Bisnis kita 
apabila menerima atau memberikan hadiah, atau apabila menerima atau 
menyediakan jamuan atau kesantunan bisnis kepada, dan dari mitra niaga kita, 
atau pejabat pemerintah siapa pun.

kita tidak membayar biaya perjalanan untuk pejabat pemerintah, kecuali kita 
melakukan itu dengan sepenuhnya mematuhi kebijakan undangan smiths kepada 
Pejabat Pemerintah. membayar biaya perjalanan untuk pejabat pemerintah berisiko 
dipandang sebagai suap. Pada keadaan tertentu, bilamana perjalanan secara jelas 
untuk tujuan bisnis yang sah, maka dapat diterima apabila smiths membayar 
untuk perjalanan tersebut (misalnya, untuk memungkinkan karyawan pemerintah 
menghadiri peragaan produk, atau untuk melakukan kunjungan lokasi untuk 
memeriksa sistem pengelolaan kualitas). namun demikian, sebelum kita setuju 
untuk melakukan hal itu, kita harus memastikan, bahwa proses persetujuan dalam 
kebijakan undangan smiths kepada Pejabat Pemerintah sudah diikuti.

undang-undang anti-korupsi dan penyuapan bisa begitu rumit, dan kita harus 
selalu mengajukan pertanyaan dan melaporkan kekhawatiran jika kita tidak tahu 
secara pasti mengenai permasalahan atau insiden apa pun.

SKeNArIo

T: mei ikut dalam tender untuk menyediakan 
sebagian perlengkapan kita untuk bandara 
setempat. agen pembelian untuk bandara tersebut 
sudah menghubungi mei dan memberi tahu bahwa 
smiths akan memenangkan tender tersebut jika 
mei bisa memberikan kembali ke agen pembelian, 
3% dari total nilai kontrak. apa yang seharusnya 
mei lakukan?

J: mei harus segera memberi tahu manajernya 
mengenai permintaan itu. smiths tidak 
memberikan suap, ‘imbalan’ atau menyetujui 
berpartisipasi dalam melakukan persekongkolan 
tender atau aktivitas lainnya yang tidak kompetitif. 
kita memenangkan pekerjaan melalui kualitas 
dan nilai produk serta layanan kita, menggunakan 
tender serta praktik bisnis yang adil dan 
transparan.

SKeNArIo 

T: Bob telah dihubungi oleh manajer pembelian 
dari pihak pelanggan, yang merupakan 
perusahaan milik negara. manajer pembelian 
tersebut memberi tahu Bob, bahwa perusahaannya 
sangat tertarik untuk membeli produk smiths 
tertentu, tetapi manajer tersebut ingin melihat 
produk saat digunakan. ia minta agar smiths yang 
menanggung biaya bagi ia dan empat koleganya 
untuk melakukan kunjungan ke lokasi smiths 
(lokasi smiths ini berada di negara lain) untuk 
mengevaluasi produk. apa yang harus dilakukan 
Bob?

J: orang yang dipekerjakan oleh perusahaan milik 
negara diperlakukan sebagai pejabat pemerintah. 
Bob harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan 
manajernya, apakah permintaan tersebut bisa 
dianggap sebagai tujuan terkait bisnis yang sah. 
Jika pelanggan dapat mengevaluasi produk tanpa 
harus melakukan perjalanan, maka, permintaan 
tersebut mungkin tidak sah. mereka juga harus 
mengevaluasi, apakah memang perlu mengirim 
lima karyawan pelanggan untuk kunjungan ke 
lokasi. Jika, setelah meninjau kembali permintaan 
itu, Bob dan manajer berpendapat bahwa 
permintaan tersebut sah, maka mereka harus 
menjalani proses persetujuan yang diuraikan 
dalam kebijakan undangan smiths kepada Pejabat 
Pemerintah.

suap 
suap adalah sesuatu yang bernilai dan diberikan untuk memengaruhi 
secara tidak layak, keputusan seseorang yang menguntungkan orang 
yang memberikan suap. 

Contohnya termasuk: uang tunai, hadiah, bantuan, jamuan, hiburan 
atau kesempatan.

kita harus selalu bersikap hati-hati untuk tidak menawarkan, memberikan, 
atau menerima apa pun yang bernilai jika hal itu bisa terkesan sebagai suap.

8

https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/3.05%20Facilitation%20Payments.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/3%2006%20Gift%20Meals%20and%20Hospitality%20-%20English.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/3.07%20Invitations%20to%20Government%20Officials_ENG.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/3.07%20Invitations%20to%20Government%20Officials_ENG.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/3.07%20Invitations%20to%20Government%20Officials_ENG.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/3.07%20Invitations%20to%20Government%20Officials_ENG.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/3.07%20Invitations%20to%20Government%20Officials_ENG.pdf


kita saling menghormati, menghargai Pandangan dan BudaYa Yang 
BerBeda, dan Bertindak seCara inklusiF.

sukses smiths Bergantung Pada sudut Pandang Beragam Yang 
dihadirkan tim kita ke temPat kerJa setiaP hari. temPat kerJa kita 

menghormati dan menghargai setiaP individu atas keBeragaman dan 
dukungan mereka dalam BerPeran-serta hingga sePenuh-PenuhnYa.

hormat
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SKeNArIo

T: Priya adalah manajer sumber daya manusia 
yang bertanggung jawab untuk merekrut 
karyawan pada fasilitas setempat, dan ia telah 
mewawancarai beberapa pelamar kerja yang 
memiliki kemampuan untuk pekerjaan baru. 
salah satu pelamar kerja berasal dari negara 
dan wilayah asal Priya. karena pelamar kerja 
tersebut memiliki kualifikasi yang sama, apakah 
akan bermasalah jika Priya memutuskan untuk 
menawarkan pekerjaan kepada pelamar kerja 
yang berasal dari kampung halaman Priya, karena 
pelamar kerja itu berasal dari negara dan wilayah 
asal Priya?

J: Ya. ini melanggar kebijakan smiths, karena 
mendasarkan keputusan kepekerjaan pada 
tempat asal orang tersebut. Priya hanya 
boleh mempertimbangkan berbagai hal yang 
mencerminkan kesesuaian untuk posisi pekerjaan 
yang dimaksud, misalnya pengalaman dan 
keterampilan teknis.

hormat
kita saling menghormati satu sama lain, 
menghargai Pandangan serta BudaYa Yang 
BerBeda-Beda, dan Bertindak seCara inklusiF.

sukses smiths bergantung pada sudut pandang beragam yang dihadirkan tim kita ke 
tempat kerja setiap hari. tempat kerja kita menghormati dan menghargai setiap individu 
atas keberagaman dan dukungan mereka dalam berperan-serta hingga sepenuh-penuhnya.

sukses smiths bergantung pada sudut pandang beragam yang dihadirkan tim kita ke 
tempat kerja setiap hari. tempat kerja kita menghormati dan menghargai semua karyawan, 
serta mendukung tiap individu untuk keberagaman mereka dalam hal gender, suku, 
etnisitas, orientasi seksual, disabilitas, agama, usia, latar belakang budaya, pengalaman 
hidup, pemikiran dan gagasan. 

Kita saling memperlakukan satu sama lain dengan rasa hormat
smiths meraih sukses melalui keberagaman, saling menghormati satu sama lain, dan 
bekerja sebagai satu tim. kerja tim sangat penting bagi kita semua demi memenuhi sasaran 
kita, dan kunci kerja tim adalah saling menghormati dan saling percaya. kita semua 
harus melakukan yang terbaik untuk saling mendengarkan, bersikap waspada terhadap 
dampak dari kata-kata dan tindakan kita pada orang lain, dan tidak membuat pernyataan 
atau pengamatan yang tidak dikehendaki mengenai orang lain yang dapat menimbulkan 
kemarahan. kita harus memperlakukan setiap orang secara adil dan jujur, serta bersikap 
terbuka terhadap berbagai gagasan dan cara baru untuk melakukan berbagai hal.

Kita menghargai keberagaman dan inklusi
kekuatan dan sukses kita berasal dari keberagaman pemikiran, pendekatan, pengalaman 
dan sudut pandang yang masing-masing kita hadirkan. keberagaman ini mencerminkan 
latar belakang dan budaya asal-usul kita yang berbeda-beda. menghargai dan mendukung 
berbagai perbedaan ini dengan menyediakan lingkungan kerja inklusif bagi para kolega, 
pelanggan dan mitra bisnis kita merupakan salah satu tanggung jawab kita yang paling 
penting. ini merupakan sumber nilai yang sangat besar bagi smiths.

diskriminasi
Kita membuat semua keputusan terkait 
kepekerjaan berdasarkan kelayakannya. 
Kita tidak pernah melakukan 
diskriminasi berdasarkan hal berikut ini:
•	 Usia
•	 Disabilitas
•	 Etnisitas
•	 Jenis	Kelamin
•	 Masalah	

kesehatan

•	 Asal	kebangsaan
•	 ras
•	 Agama
•	 Orientasi	seksual
•	 Status	veteran
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Kita tidak menoleransi penindasan (bullying) maupun pelecehan
kita tidak terlibat atau menoleransi segala bentuk penindasan (bullying) maupun pelecehan, 
baik secara fisik maupun lisan. sikap saling menghormati, berarti bahwa kita berhati-hati dalam 
cara kita memperlakukan dan berkomunikasi antara satu sama lain. selama berinteraksi, 
pertimbangkan bagaimana penerimaan atau perasaan sesama karyawan, mitra dan pelanggan 
mengenai apa yang anda lakukan dan katakan. harap diingat bahwa kita sering berasal dari 
latar belakang yang berbeda-beda, dan kita mungkin memiliki sudut pandang yang berlainan. 

kita harus segera melaporkan situasi apa pun yang melibatkan pelecehan kepada manajer 
kita, manajemen sumber daya manusia setempat, atau melalui saluran speak out.

pelecehan 
Pelecehan adalah perilaku dan yang tidak diinginkan dan bahasa 
ucapan yang menyinggung perasaan, merendahkan, atau mengancam 
orang lain serta menciptakan lingkungan kerja yang bermusuhan atau 
menyinggung perasaan. 

Contoh pelecehan bisa termasuk bujukan bersifat seksual yang tidak 
diinginkan, komentar atau lelucon yang tidak diinginkan, atau ancaman 
macam apa pun.

Kita menghormati hak asasi manusia
kita menjalankan bisnis untuk meraih sukses, tetapi tidak pernah mengorbankan hak asasi 
manusia, dan kita menjalankan praktik ketenagakerjaan yang adil. kita tidak mengizinkan, 
menoleransi atau mendukung praktik serta perilaku yang terkait dengan perbudakan 
modern di mana pun pada rantai pasokan kita.

karyawan sama sekali tidak boleh dipaksa untuk bekerja, atau diminta untuk bekerja 
selama berjam-jam yang melampaui batas maksimal yang diperbolehkan oleh hukum 
setempat atau, jika batas jam kerja lebih sedikit, oleh kebijakan smiths. kita selalu 
memenuhi standar ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh undang-undang setempat 
(termasuk yang berkaitan dengan upah, manfaat, waktu istirahat yang diizinkan dan 
ketentuan kerja). Bilamana kebijakan smiths memiliki standar yang lebih tinggi daripada 
standar hukum minimal, kita selalu memenuhi standar yang lebih tinggi itu.

Bacalah kebijakan hak asasi manusia kita untuk informasi lebih lanjut.

SKeNArIo

T: Francis memperhatikan bahwa manajernya 
sering membuat komentar yang tidak pantas 
kepada kolega wanita. Francis tidak tahu pasti, 
apakah rekan kerja tersebut merasa tersinggung, 
atau masalah ini telah dilaporkan, jadi ia tidak 
melaporkan perilaku tersebut. apakah hal ini 
diperbolehkan?

J: tidak. Francis harus melaporkan perilaku apa 
pun yang ia yakini melanggar Pedoman smiths, 
apa pun yang diyakini Francis, entah ada orang 
yang tersinggung atau tidak, dan apakah sudah 
ada yang melaporkan perilaku tersebut. kita 
semua memiliki kewajiban untuk melaporkan 
pelanggaran potensial terhadap Pedoman, kepada 
manajer kita, sumber daya manusia setempat, 
atau dengan cara lain, seperti saluran speak out.

SKeNArIo 

T: wang mengirimkan data pribadi karyawan ke 
perusahaan asuransi kesehatan, dan menyadari 
bahwa ia telah mengirimkan data ke email 
penerima yang salah, yaitu perusahaan asuransi 
yang terdahulu. setelah wang mengirimkan 
email kepada pihak penerima, ia tidak segera 
mendapatkan balasan. karena penerima tersebut 
juga merupakan perusahaan asuransi, apakah bisa 
diterima jika wang hanya menunggu balasannya?

J: tidak. kita harus segera melaporkan 
pelanggaran tersebut ke departemen hukum 
smiths group. Jika anda memiliki pertanyaan 
mengenai prosedur ini, bacalah Pedoman 
Perilaku Perlindungan data atau tanyakan ke 
kantor Bidang etika & kepatuhan.
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hormat

Kita menghormati privasi
kita menghormati hak karyawan kita dan individu lain, karena hal tersebut 
terkait dengan data pribadi. smiths hanya mengumpulkan dan menggunakan 
data pribadi untuk tujuan yang sah secara hukum dan layak (misalnya, untuk 
mengatur hubungan perusahaan/karyawan), dan dengan persetujuan individu yang 
bersangkutan.
 
kita mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan, bahwa data 
tersebut disimpan secara aman dan tidak dapat diakses oleh siapa pun yang tidak 
berwenang.
 
Bilamana data pribadi ditransfer ke penyedia layanan pihak ketiga (misalnya, 
ke penyedia layanan penggajian smiths), kami mengecek bahwa pihak ketiga 
melakukan pengendalian yang diperlukan untuk mengamankan data pribadi. 
untuk informasi selengkapnya mengenai pendekatan smiths terhadap data pribadi 
individu, bacalah Pedoman Perilaku Perlindungan data smiths.

Kita menghormati properti para mitra kita
sama seperti kita melindungi aset dan properti smiths, kita juga harus 
melindungi informasi, hak kekayaan intelektual dan segala aset apa pun 
milik para mitra kita dan pihak ketiga lainnya. kita tidak boleh sekali-kali 
mengungkapkan segala informasi non-publik (termasuk data pribadi mengenai 
karyawan mitra) kepada pihak ketiga lain mana pun, kecuali diwenangkan oleh 
mitra kita. informasi hanya dibagikan dengan mereka yang perlu mengetahui. kita 
juga menunjukkan sikap hormat dalam cara kita menggunakan properti lain milik 
para mitra, termasuk perlengkapan mereka yang mungkin ada pada kita.

•	 kita menghormati hak karyawan untuk 
bergabung atau tidak bergabung dengan 
serikat buruh atau organisasi perwakilan 
karyawan lainnya.

 
•	 kita tidak sekali-kali menggunakan 

maupun menoleransi mempekerjakan 
buruh anak, yang kita tentukan sebagai 
siapa pun yang berusia di bawah enam 
belas tahun.

•	 kita tidak sekali-kali merampas atau 
menahan paspor atau dokumen identitas 
lainnya dari karyawan (termasuk buruk 
kontrak).

•	 kita tidak menoleransi perlakukan kasar 
atau tak manusiawi terhadap siapa pun 
yang bekerja di smiths.

•	 kita juga berharap bahwa para mitra 
bisnis kita, termasuk pelanggan, pemasok, 
dan semua pihak ketiga yang menjalin 
hubungan bisnis dengan kita, untuk 
beroperasi sesuai standar kita.
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kita memBuat dan memenuhi komitmen.

setiaP hari, kita menunJukkan komitmen kita kePada satu sama lain, dan 
ke smiths dengan mengemBan tanggung JawaB atas tindakan kita dan 

menePati JanJi kita.

kePemilikan
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kePemilikan
kita memBuat dan memenuhi komitmen

setiap hari, kita menunjukkan komitmen kita kepada satu sama lain, dan ke 
smiths dengan mengemban tanggung jawab atas tindakan kita dan menepati janji 
kita.

Kita bekerja dengan aman
kita berkomitmen terhadap standar tertinggi untuk keselamatan, keamanan dan 
menjaga lingkungan kita. tidak ada yang kita lakukan, lebih penting daripada 
menunjukkan sikap saling hormat antara satu sama lain, dengan menjaga 
lingkungan kerja yang aman dan menggiatkan praktik aman.
kita selalu mematuhi semua kebijakan serta prosedur mengenai kesehatan, 
keselamatan dan lingkungan, dan undang-undang yang berlaku.

silakan baca Perilaku utama kita untuk informasi lebih lanjut.

Kita melindungi aset Smiths
aset smiths adalah produk akhir yang kita buat, peralatan yang kita gunakan 
dalam bisnis kita (misalnya, mesin, alat bantu, perlengkapan kantor dan it) serta 
informasi dan data yang kita buat, kumpulkan, simpan dan tangani untuk kita 
sendiri dan atas nama para mitra, pemasok dan pelanggan kita untuk bersaing 
dan berhasil dalam bisnis.
 
kita semua berkewajiban melindungi semua aset ini dan memelihara berbagai 
produk, peralatan, informasi dan data yang kita buat, gunakan, atau yang 
diperuntukan bagi kita.

khususnya, saat kita menerapkan berbagai teknologi baru dan mewujudkan 
kemajuan teknologi yang sudah lebih baik kepada para pelanggan, kita 
berkomitmen untuk melindungi teknologi informasi yang kita gunakan untuk 
mewujudkan produk dan layanan kita. hal ini mencakup aset it, misalnya, 
komputer dan perangkat seluler kita, serta jaringan smiths, tempat kita 
menyimpan informasi rahasia kita dan data para mitra, pemasok serta pelanggan 
kita.

kita tetap waspada apabila menggunakan aset it, dan melindunginya terhadap 
virus dan malware lainnya. kita juga bersikap hati-hati apabila membuat, 
mengumpulkan, menyimpan dan/atau menangani data, agar tidak diakses oleh 
orang yang tidak berwenang, atau hilang, atau dimusnahkan secara tak sengaja.

kita semua diharapkan mematuhi kebijakan teknologi informasi, yang 
mencakup kebijakan Penggunaan yang bisa diterima. versi termutakhir 
berbagai kebijakan ini tersedia di situs kebijakan smiths group. tiap karyawan 
juga diharapkan mematuhi pengendalian yang disediakan oleh tim informasi 
Bisnis kita (yaitu, mengubah kata sandi dan menerima pembaruan sistem) 
untuk memungkinkan smiths melindungi aset teknologi informasi miliknya. 
kita semua juga bertanggung jawab dan mengikuti panduan tentang keamanan 
teknologi informasi (termasuk perlindungan dengan kata sandi yang sulit diretas) 
yang diberikan oleh tim informasi Bisnis dan membuatnya tersedia pada situs 
keamanan informasi & Cyber smith.

Baca kebijakan Perlindungan data dan Privasi kita untuk informasi selengkapnya.

aset
Sebagian aset yang harus kita lindungi 
termasuk:

data dan Jaringan
Contoh data yang harus kita jaga 
dan gunakan dengan benar serta 
melindunginya, termasuk:

•	 Fasilitas
•	 Kendaraan
•	 Informasi	klien
•	 Hak	kekayaan	intelektual
•	 Perlengkapan	komunikasi
•	 Proses	bisnis
•	 Perlengkapan	kantor
•	 Data	rahasia
•	 Strategi	atau	rencana	perusahaan
•	 Perlengkapan	teknologi	informasi
•	 Perangkat	lunak
•	 Pasokan	dan	material	perusahaan	lain

•	 data karyawan
•	 Strategi	pemasaran
•	 Detail	sistem	IT
•	 Gambar	teknis
•	 Data	pelanggan
•	 Biaya
•	 Perangkat	lunak
•	 Spesifikasi	pelanggan
•	 Data	keuangan
•	 Data	teknis
•	 Rencana	bisnis
•	 Informasi	harga
•	 Informasi	rancangan
•	 Informasi	penawaran	harga
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•	 Mengubah	kata	sandi	secara	rutin

•	 Hanya	mengakses	data	dari	sistem	
perusahaan yang aman

•	 Jangan	sekali-kali	melihat	data	
perusahaan, mitra atau pelanggan untuk 
tujuan non-bisnis
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Kita tidak melakukan perdagangan atas informasi orang dalam
kita tidak pernah membeli atau mendorong pihak lain untuk memperdagangkan 
saham smiths saat kita memiliki informasi orang dalam. kita juga tidak pernah 
membeli, menjual atau mendorong pihak lain untuk membeli atau menjual saham 
perusahaan lain, misalnya, pelanggan atau mitra, saat kita memiliki informasi 
orang dalam mengenai perusahaan tersebut. kita tidak pernah berbagi informasi 
non-publik, rahasia atau informasi orang dalam dalam percakapan biasa, bahkan 
jika kita tidak bermaksud atau mengharapkan keuntungan bagi kita sendiri atau 
orang lain.

Kebijakan Pengungkapan dan Buku Petunjuk Prosedur menjelaskan secara rinci 
tentang bagaimana kita mengontrol informasi orang dalam. anda juga harus 
merujuk ke Kebijakan Kesepakatan Saham.

Jika anda memiliki pertanyaan sehubungan dengan informasi orang dalam, anda 
harus menghubungi Sekretariat Smiths Group.

Kita menyimpan catatan yang akurat
smiths menyimpan pembukuan dan catatan untuk mengoperasikan bisnisnya 
secara sesuai dan untuk memenuhi persyaratan hukum. kita berkewajiban 
untuk memberikan informasi terkini, akurat dan lengkap kepada para pemangku 
kepentingan kita, dan secara tepat waktu. kita harus memastikan, bahwa catatan 
kita selalu mencerminkan secara akurat aktivitas bisnis kita dan mematuhi 
kebijakan serta prosedur smiths yang berlaku. Jika anda mengetahui mengenai 
catatan apa pun yang tidak akurat atau tidak lengkap, atau anda ingin mengetahui 
berapa lama catatan harus disimpan, anda harus menghubungi manajer anda atau 
departemen hukum smiths group.

Kita berkewajiban untuk membayar pajak secara sangat serius
kita membayar semua pajak bilamana dan kapan pun pembayaran pajak sudah 
jatuh tempo. dalam keadaan apa pun, kita tidak boleh secara sadar membantu 
pihak lain menghindari pajak, maupun menoleransi mitra bisnis yang melakukan 
hal tersebut. Penghindaran pajak mencakup perbuatan yang secara sengaja dan 
tidak jujur, tidak mau membayar pajak atau mengurangi pembayaran pajak.

kita tidak boleh memfasilitasi penghindaran pajak oleh pihak lain dengan secara 
sengaja bertindak untuk membantu mereka, termasuk ‘menutup mata’ terhadap 
kecurangan itu, atau secara sadar melibatkan diri kita dalam penghindaran pajak di 
mana pun di dunia. Baca Kebijakan Anti-Fasilitasi Penghindaran Pajak.

informasi orang dalam
informasi orang dalam, termasuk segala informasi yang belum 
diumumkan ke publik dan yang dapat memengaruhi keputusan 
investasi seorang investor yang memiliki logika atau yang bisa 
memengaruhi secara signifikan pada harga saham perusahaan.
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SKeNArIo

T: Justine sedang melakukan perjalanan dan 
setelah tiba di hotel, ia menyadari bahwa baterai 
laptop miliknya hampir habis dan ia tidak 
membawa adaptor daya. daripada menunggu 
sampai ia dapat mengganti adaptor atau mengisi 
ulang baterai, Justine memutuskan untuk 
menyimpan dokumen rahasia pada flash drive dan 
mengirimkannya dari akun email pribadi miliknya 
dengan menggunakan komputer yang tersedia di 
pusat bisnis hotel. apakah hal ini diperbolehkan?

J: tidak. Justine tidak boleh menggunakan akun 
email pribadi untuk mengirim informasi bisnis 
yang bersifat rahasia – atau melakukan bisnis 
smiths.

SKeNArIo

T: seorang pelanggan di luar negeri, menghubungi 
Bob (wakil penjualan smiths) dan mengajukan 
pesanan yang cukup besar. setelah persyaratan 
tentang harga dan pembayaran disepakati, 
pelanggan tersebut meminta Bob untuk 
memastikan bahwa faktur komersial menerangkan 
harga yang lebih rendah daripada harga yang 
sudah disepakati. apa yang harus dilakukan Bob?

J: Bob tidak boleh menyetujui permintaan ini. 
Bea impor ditaksir berdasarkan nilai barang yang 
diimpor, dan pelanggan mungkin ingin mengurangi 
bea impor secara curang. Jika pelanggan secara 
tidak jujur mengelak kewajiban membayar bea 
impor dengan sepengetahuan smiths, maka 
smiths dapat dikenakan pertanggungjawaban 
pidana. Bob harus melaporkan masalah itu ke 
bagian legal.

SKeNArIo

T: sandra (manajer penjualan untuk smiths 
detection) sedang merundingkan perjanjian agensi 
dengan agen komersial di kazakhstan. sang agen 
meminta agar komisinya dibayar ke rekening bank 
di swiss. haruskah sandra menyetujuinya?

J: tidak, sandra tidak boleh menyetujuinya. hal 
ini mungkin merupakan upaya sang agen untuk 
menghindari pajak di kazakhstan. smiths dapat 
dikenakan pertanggungjawaban pidana, karena 
membantu sang agen menghindari pajak. dalam 
kasus ini, sandra harus melaporkan masalahnya 
ke bagian legal.

https://online.smiths.com/functions-and-policies/secretariat/Documents/2015%20March%20Disclosure%20Policy%20and%20Procedures%20Manual.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/1.3%20Share%20Dealing%20Policy.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/secretariat/Pages/Contacts.aspx
https://online.smiths.com/functions-and-policies/legal-and-compliance/Pages/Legal-and-Business-Affairs-Contacts.aspx
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/7.6%20Anti-%20Facilitation%20of%20Tax%20Evasion%20policy.pdf


kita dihargai dan diPerCaYa Para mitra dalam semua Yang kita lakukan.

kita memBeri nilai kePada Para Pelanggan kita melalui kualitas 
Produk dan laYanan kita, dan tidak Pernah melalui Penggunaan Praktik 

Yang tidak adil, koruP atau ilegal.

Fokus Pada Pelanggan
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hadiah, PerJamuan, dan 
kesantunan Bisnis 

Fokus Pada Pelanggan
kita dihargai dan diPerCaYa Para mitra dalam 
semua Yang kita lakukan

kita memberi nilai kepada para pelanggan kita melalui kualitas produk dan 
layanan kita, dan tidak pernah melalui penggunaan praktik yang tidak adil, korup 
atau ilegal.

Kita berupaya melampaui harapan pelanggan
istilah kepemilikan, berarti berkomunikasi secara jujur dengan para pelanggan 
dan memberi mereka produk serta layanan yang memenuhi atau melampaui 
harapan mereka. kita juga berupaya keras untuk memberikan produk dan 
layanan yang memenuhi standar kualitas tertinggi. Bagian dari fokus yang kuat 
terhadap pelanggan yaitu menjaga kualitas sebagai sasaran utama dan secara 
terus-menerus berupaya keras untuk melakukan perbaikan.

Kita menjaga para mitra bisnis kita pada standar kita dan memperlakukan 
mereka secara adil
kita berharap semua pihak ketiga yang bekerja dengan kita, memiliki komitmen 
yang sama seperti kita terhadap integritas dengan mengikuti hukum, prinsip 
yang diuraikan dalam Pedoman kita dan bertindak dengan cara yang etis. kita 
memperlakukan para pemasok kita dan pihak ketiga lainnya secara adil, dan 
memenuhi komitmen kita kepada mereka. kita bekerja bersama para mitra kita 
untuk mewujudkan kualitas dan nilai bagi pelanggan kita.

Kita memberi dan menerima hadiah, jamuan dan kesantunan bisnis secara 
bertanggung jawab 
kita tahu, bahwa terkadang, para mitra dan pelanggan kita ingin bertukar hadiah, 
mengadakan perjamuan dan menikmati kesantunan bisnis lainnya. untuk 
melakukan itu memang diperbolehkan selama hal itu mematuhi kebijakan 
hadiah, Jamuan dan kesantunan Bisnis kita, secara wajar dan tidak dimaksudkan 
untuk memengaruhi keputusan kita atau keputusan pelanggan dan mitra bisnis 
kita secara tidak pantas.
 
sebelum memberikan atau menerima hadiah, atau hiburan, kita harus mengecek 
bahwa semua itu diperbolehkan berdasarkan kebijakan pelanggan atau mitra 
bisnis kita. kita juga harus memastikan, bahwa dengan bertukar hadiah, 
membayar untuk jamuan, atau kesantunan bisnis, mematuhi hukum setempat. 
di sebagian negara, karyawan pemerintah yang menerima segala bentuk hadiah 
atau barang berharga, adalah tindakan yang menyalahi hukum.

lebih jauh lagi, hadiah, jamuan atau kesantunan bisnis apa pun yang disediakan 
bagi tenaga profesional perawatan kesehatan harus mematuhi ketetapan 
kebijakan media smiths mengenai interaksi dengan tenaga Profesional 
Perawatan kesehatan.

silakan baca kebijakan hadiah, Jamuan dan kesantunan Bisnis kita untuk 
informasi lebih lanjut.

•	 hadiah, Perjamuan, dan kesantunan 
bisnis harus secara akurat dan tepat 
dijelaskan dalam detail pengeluaran biaya 
dan dipertanggungjawabkan serta dicatat 
di Buku hadiah yang diwajibkan oleh 
kebijakan.

•	 kita juga menggunakan Buku hadiah 
untuk mencatat semua hadiah yang 
melampaui ambang batas yang 
teridentifikasi dalam kebijakan hadiah, 
Jamuan dan kesantunan Bisnis.

•	 kita tidak sekali-kali memberikan atau 
menerima hadiah uang tunai atau setara 
uang tunai (misalnya, cek, kartu hadiah, 
kartu debit, voucer, kupon dan chips 
permainan).

•	 kita tidak sekali-kali memberikan 
atau menerima hadiah, jamuan, atau 
kesantunan bisnis yang bisa dipandang 
sebagai suap.

SKeNArIo

T: Joseph menghadiri konferensi industri di 
luar kota sampai hari Jumat, dan baru pulang 
kembali nanti pada hari sabtu. seorang vendor 
yang kontraknya akan segera diperpanjang, telah 
menawari Joseph, (yang akan terlibat dalam 
tinjauan perpanjangan kontrak tersebut), untuk 
bermain golf di resor golf eksklusif pada hari sabtu 
sebelum Joseph pulang. karena ini akan dilakukan 
pada waktu senggang Joseph, apakah hal ini dapat 
diterima? 

J: tidak. kita harus menghindari sesuatu yang 
bahkan terkesan sebagai pengaruh potensial, 
dan jangan sekali-kali menerima hiburan mewah 
dalam keadaan semacam ini. apabila tidak yakin, 
apakah menerima atau memberikan hadiah atau 
hiburan dianggap wajar, bacalah kebijakan hadiah, 
Jamuan dan kesantunan Bisnis kita, atau minta 
panduan dari manajer anda, atau dari kantor 
Bidang etika & kepatuhan.
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SKeNArIo

T: sandra memiliki pelanggan yang ia duga, 
mungkin membeli produk yang akan dikirimkan 
ke negara yang terkena sanksi. Pelanggan 
bersikeras bahwa produk itu untuk penggunaan 
akhir di negara lain yang tidak dikenakan sanksi, 
tetapi sandra tetap curiga. sandra tidak ingin 
mengecewakan pelanggan dan kehilangan bisnis. 
apa yang harus dia lakukan?

J: sandra harus memastikan bahwa produk tidak 
akan terdampar di negara yang terkena sanksi 
atau diembargo tanpa persetujuan maupun lisensi 
yang sesuai—bahkan jika itu berarti berpotensi 
risiko pada bisnis dengan pelanggan. sandra 
seharusnya menghubungi Pejabat kepatuhan 
Perdagangan untuk mendapatkan bantuan dalam 
memahami berbagai opsi. sandra seharusnya juga 
merujuk ke kebijakan kendali ekspor dan impor.

SKeNArIo

T: rahul baru saja menerima pesanan yang 
mendesak dari pelanggan lama, untuk produk 
yang dikhawatirkan mungkin memerlukan lisensi 
ekspor. James tahu dari pengalaman yang lalu, 
bahwa untuk mendapatkan lisensi, kadang bisa 
memerlukan waktu beberapa minggu atau lebih. 
James juga cukup yakin bahwa tidak seorang 
pun akan memperhatikan jika produk dikirim 
tanpa lisensi. selama bertahun-tahun, pelanggan 
ini merupakan pelanggan smiths yang baik, 
tetapi dikenal tidak menoleransi keterlambatan 
pengiriman. haruskah ia mengambil risiko itu?

J: tentu saja tidak. ada hukuman yang signifikan 
yang bisa dihadapi oleh rahul dan smiths karena 
melanggar undang-undang ekspor. rahul memiliki 
tanggung jawab terhadap smiths dan pelanggan 
untuk melakukan hal yang benar setiap kali, 
dan mendapatkan semua lisensi ekspor yang 
diperlukan. Jika ada pertanyaan apa pun, rahul 
harus mengajukannya kepada Pejabat kepatuhan 
Perdagangan atau tim kepatuhan Perdagangan 
internasional di departemen hukum smiths 
group, dan merujuk ke kebijakan kendali ekspor 
dan impor kita.

Kita mengikuti aturan dan pembatasan perdagangan
sebagai perusahaan internasional, kita menyediakan produk dan layanan di seluruh 
dunia. kita harus mengikuti semua kendali ekspor dan impor yang berlaku, sanksi 
ekonomi, anti-boikot dan undang-undang, peraturan, kebijakan dan prosedur 
perdagangan lainnya. hal ini berlaku di tempat kita beroperasi, dan kapan saja 
kita membeli, menjual atau mentransfer produk, layanan, teknologi dan perangkat 
lunak.

sejumlah negara tertentu, individual dan organisasi dikenakan sanksi dan embargo. 
untuk menjual kepada mereka tanpa lisensi yang sesuai, akan melanggar hukum 
dan memiliki konsekuensi berat bagi smiths dan bagi individu yang terlibat. untuk 
memastikan bahwa kita mematuhi hukum, kita harus selalu mengetahui pelanggan 
kita dan destinasi akhir dari produk kita, dan melakukan pemeriksaan untuk 
memastikan, bahwa kita tidak menjual kepada siapa pun yang tercantum dalam 
daftar hitam pemerintah.
 
aturan dan pembatasan perdagangan bisa sangat rumit, dan sering kali berubah. 
Jika ada pertanyaan atau kekhawatiran, kita harus menanyakan ke Pejabat 
kepatuhan Perdagangan smiths atau tim kepatuhan Perdagangan internasional di 
departemen hukum smiths group.

untuk informasi selengkapnya, silakan tinjau kembali kebijakan kendali ekspor dan 
impor.

Kita mematuhi peraturan pengadaan yang dikeluarkan pemerintah
kita adalah mitra yang berharga bagi pelanggan pemerintah kita, karena kita 
sepenuhnya mengikuti semua prosedur dan kebijakan pengadaan barang. siapa 
pun di pihak kita yang bertanggung jawab untuk hubungan pelanggan pemerintah, 
harus menguasai undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk melakukan 
bisnis dengan pemerintah, dan bersikap ekstra hati-hati untuk memastikan 
kita mematuhi semua persyaratan. kita memberikan informasi yang akurat dan 
lengkap kepada pelanggan pemerintah sepanjang waktu. Jika ada pertanyaan atau 
kekhawatiran, kita harus berbicara dengan departemen hukum smiths group.
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kita BelaJar dan Berinovasi Bersama-sama untuk mewuJudkan 
keunggulan dan menang.

kita menang melalui inovasi, kerJa keras dan dedikasi. 
akan tetaPi, seBagian dari antusiasme kita adalah untuk Berhasil, 

sekaligus memBerikan sumBangsih.

antusiasme
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antusiasme
kita BelaJar dan Berinovasi Bersama-sama 
untuk mewuJudkan keunggulan dan menang

kita menang melalui inovasi, kerja keras dan dedikasi. akan tetapi, sebagian dari 
antusiasme kita adalah untuk berhasil, sekaligus memberikan sumbangsih.

Kita melindungi lingkungan kita
kita sangat menghayati tentang melindungi lingkungan kita bersama. kita 
berupaya meminimalisasikan jejak karbon lingkungan dan mengurangi, 
menggunakan kembali, memulihkan, dan mendaur ulang bilamana 
memungkinkan.
 
Kita berinteraksi dalam aktivitas politik yang layak
kita mengakui bahwa penting bagi smiths untuk berinteraksi secara langsung 
dengan pemerintah dan secara tidak langsung melalui asosiasi perdagangan 
dan badan industri lainnya mengenai topik yang memiliki kepentingan bagi 
smiths. interaksi langsung dengan pemerintah, atau instansi pemerintah harus 
didiskusikan dengan tim hubungan Pemerintah. sebagai individu, kita tidak 
boleh berinteraksi dalam aktivitas politik atas nama smiths, atau mengafiliasikan 
smiths dengan aktivitas politik apa pun, partai maupun pencalonan.

Kita mendukung komunitas kita
smiths bangga dapat berkontribusi kepada komunitas di tempat kita beroperasi. 
selain menyediakan peluang kerja dan melakukan kegiatan yang bermanfaat 
pada perekonomian setempat, kita juga senang dapat mendukung keterlibatan 
komunitas melalui pemberian amal, memprakarsai untuk mengajukan diri 
sebagai tenaga sukarela dan pendidikan.
 
kita mendukung badan amal dan organisasi yang dipilih, yang meningkatkan 
kesejahteraan orang-orang melalui perbaikan dalam bidang pendidikan, 
kesehatan, dan kesejahteraan atau lingkungan. dukungan ini terutama 
difokuskan pada berbagai proyek yang merupakan operasi setempat atau 
terhubung ke berbagai industri yang mana kita berpartisipasi.

Kita melakukan pekerjaan kita dengan penghayatan
kita memahami bahwa kita memiliki peran penting di smiths dan kita 
memberikan yang terbaik setiap hari untuk memenuhi atau melampaui deskripsi 
pekerjaan kita yang diharapkan.

Kita menghormati reputasi Smiths
kita tidak pernah berinteraksi dalam melakukan atau berperilaku yang bisa 
merusak reputasi smiths.

apabila menggunakan media sosial, kita melakukannya secara bertanggung 
jawab. kebijakan media sosial smiths menetapkan persyaratan smiths 
untuk menggunakan media sosial dalam keadaan di mana kita bermaksud 
mengirimkan materi yang berkaitan dengan smiths, atau terlihat jelas dari 
posting kita, bahwa kita adalah karyawan smiths

Jika kita dihubungi oleh media atau oleh investor, kecuali kita diberi wewenang 
untuk berbicara atas nama smiths, kita jangan sekali-kali menjawab pertanyaan 
atau merespons permintaan untuk informasi. kita harus segera mengarahkan 
segala pertanyaan dan permintaan untuk informasi kepada direktur hubungan 
investor, atau tim komunikasi divisi atau group, sebagaimana layaknya.
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menggunakan sumBer daYa kita 
untuk melaPorkan kekhawatiran 
dan mengaJukan PertanYaan
Kita mengajukan pertanyaan dan melaporkan kekhawatiran 
kita melakukan hal yang benar, setiap kali, bukan hanya kalau hal itu membuat 
kita nyaman. mengetahui hal apa yang dilakukan dengan benar, tidak selalu 
jelas. Jika kita melihat sesuatu yang tampaknya tidak benar – yang tidak 
mematuhi Pedoman ini atau nilai-nilai kita - kita harus segera angkat bicara. 
itulah mengapa kita memiliki sumber daya yang disediakan untuk melaporkan 
kekhawatiran, menanggapi pertanyaan, dan menyelidiki kekhawatiran. dengan 
angkat bicara, kita bisa menghindari cedera terhadap smiths dan para kolega 
kita. Pimpinan smiths berkomitmen untuk memastikan bahwa siapa pun yang 
angkat bicara, tidak akan menderita tindakan pembalasan dalam bentuk apa pun 
sebagai akibatnya, dan bahwa semua laporan akan diselidiki secara menyeluruh.

apabila anda menghubungi sumber daya pelaporan apa pun, laporan anda 
akan diperlakukan secara rahasia hingga sebatas yang memungkinkan, 
dan perusahaan akan menanggapinya secara layak dan segera menanggapi 
pertanyaan atau masalah apa pun yang anda laporkan. 
 
semua laporan diselidiki secara layak dan segera, serta diselesaikan berdasarkan 
keadaan dan informasi yang tersedia.

selain itu, juga diingat, bahwa kita selalu bisa mengajukan pertanyaan 
dan melaporkan kekhawatiran, serta bebas dari rasa takut akan tindakan 
pembalasan. Jika anda merasa telah ada tindakan pembalasan terhadap anda, 
atau mengetahui kemungkinan tindakan pembalasan, anda harus segera 
menghubungi sumber daya manusia, atau kantor Bidang etika & kepatuhan 
smiths.

melaPorkan dan 
mengaJukan 
PertanYaan 
Ingat, jenjang dukungan pertama kita 
adalah manajer kita. Manajer dan 
anggota tim manajemen setempat 
memiliki kebijakan pintu terbuka dan 
harus dianggap sebagai sumber daya 
berharga untuk menjawab pertanyaan 
atau memberikan dukungan.

Selain itu, kita memiliki beberapa 
jalur lain untuk mencari jawaban atau 
melaporkan kekhawatiran: 

•	 manajemen sumber daya manusia 
setempat

•	 Direktur	Sumber	Daya	Manusia	Divisi
•	 departemen hukum smiths group
•	 kantor Bidang etika & kepatuhan
•	 Saluran	Speak	Out	(speakout@smiths.com)

anda dapat melaporkan masalah etika secara 
anonim melalui saluran speak out.

21

https://online.smiths.com/group/sites/ethics-training-resource/SitePages/Home.aspx
https://online.smiths.com/group/sites/ethics-training-resource/SitePages/Home.aspx
https://online.smiths.com/group/sites/ethics-training-resource/SitePages/Home.aspx
mailto:speakout@smiths.com
mailto:speakout%40smiths.com?subject=


Smiths Group plc
4th Floor
11-12 St James’s Square
London SW1Y 4LB, UK
020 7004 1600
www.smiths.com

30 Juni 2021

http://www.smiths.com

	Daftar Isi

	Alert Box 2: 
	Alert Email 2: 
	Alert Close 2: 
	Alert Icon 2: 
	Previous Page 2: 
	Next Page 2: 
	Contents 2: 
	Alert Box 3: 
	Alert Email 3: 
	Alert Close 3: 
	Alert Icon 3: 
	Previous Page 3: 
	Next Page 3: 
	Contents 3: 
	Alert Box 10: 
	Alert Email 10: 
	Alert Close 10: 
	Alert Icon 10: 
	Previous Page 10: 
	Next Page 10: 
	Contents 10: 
	Try Again 1: 
	Try Again 2: 
	Try Again 3: 
	Proceed 1: 
	Proceed 2: 
	Proceed 3: 
	Yes Off 1: 
	Yes Off 2: 
	Yes Off 3: 
	Yes On 1: 
	Yes On 2: 
	Yes On 3: 
	No Off 1: 
	No Off 2: 
	No Off 3: 
	No On 1: 
	No On 2: 
	No On 3: 
	Alert Box 4: 
	Alert Email 4: 
	Alert Close 4: 
	Alert Icon 4: 
	Previous Page 4: 
	Next Page 4: 
	Contents 4: 
	Alert Box 11: 
	Alert Email 11: 
	Alert Close 11: 
	Alert Icon 11: 
	Previous Page 11: 
	Next Page 11: 
	Contents 11: 
	Reporting 1: 
	Reporting 2: 
	Reporting 3: 
	Reporting 4: 
	Alert Box 5: 
	Alert Email 5: 
	Alert Close 5: 
	Alert Icon 5: 
	Previous Page 5: 
	Next Page 5: 
	Contents 5: 
	Alert Box 12: 
	Alert Email 12: 
	Alert Close 12: 
	Alert Icon 12: 
	Previous Page 12: 
	Next Page 12: 
	Contents 12: 
	Alert Email 6: 
	Alert Close 6: 
	Alert Icon 6: 
	Previous Page 6: 
	Next Page 6: 
	Contents 6: 
	Alert Email 26: 
	Alert Box 6: 
	Alert Box 7: 
	Alert Email 7: 
	Alert Close 7: 
	Alert Icon 7: 
	Previous Page 7: 
	Next Page 7: 
	Contents 7: 
	Alert Box 8: 
	Alert Email 8: 
	Alert Close 8: 
	Alert Icon 8: 
	Previous Page 8: 
	Next Page 8: 
	Contents 8: 
	Alert Box 13: 
	Alert Email 13: 
	Alert Close 13: 
	Alert Icon 13: 
	Previous Page 13: 
	Next Page 13: 
	Contents 13: 
	Alert Box 9: 
	Alert Email 9: 
	Alert Close 9: 
	Alert Icon 9: 
	Previous Page 9: 
	Next Page 9: 
	Contents 9: 
	Alert Box 14: 
	Alert Email 14: 
	Alert Close 14: 
	Alert Icon 14: 
	Previous Page 14: 
	Next Page 14: 
	Contents 14: 
	Alert Box 15: 
	Alert Email 15: 
	Alert Close 15: 
	Alert Icon 15: 
	Previous Page 15: 
	Next Page 15: 
	Contents 15: 
	Alert Box 16: 
	Alert Email 16: 
	Alert Close 16: 
	Alert Icon 16: 
	Previous Page 16: 
	Next Page 16: 
	Contents 16: 
	Alert Box 17: 
	Alert Email 17: 
	Alert Close 17: 
	Alert Icon 17: 
	Previous Page 17: 
	Next Page 17: 
	Contents 17: 
	Alert Box 18: 
	Alert Email 18: 
	Alert Close 18: 
	Alert Icon 18: 
	Previous Page 18: 
	Next Page 18: 
	Contents 18: 
	Alert Box 19: 
	Alert Email 19: 
	Alert Close 19: 
	Alert Icon 19: 
	Previous Page 19: 
	Next Page 19: 
	Contents 19: 
	Alert Box 20: 
	Alert Email 20: 
	Alert Close 20: 
	Alert Icon 20: 
	Previous Page 20: 
	Next Page 20: 
	Contents 20: 
	Alert Box 21: 
	Alert Email 21: 
	Alert Close 21: 
	Alert Icon 21: 
	Previous Page 21: 
	Next Page 21: 
	Contents 21: 
	Alert Box 22: 
	Alert Email 22: 
	Alert Close 22: 
	Alert Icon 22: 
	Previous Page 22: 
	Next Page 22: 
	Contents 22: 
	Alert Box 23: 
	Alert Email 23: 
	Alert Close 23: 
	Alert Icon 23: 
	Previous Page 23: 
	Next Page 23: 
	Contents 23: 
	Alert Box 24: 
	Alert Email 24: 
	Alert Close 24: 
	Alert Icon 24: 
	Previous Page 24: 
	Next Page 24: 
	Contents 24: 
	Previous Page: 
	Next Page: 
	Contents: 
	Alert Box 25: 
	Alert Icon 25: 


