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Pesan dari CEO
Di Electrolux, kita memiliki kerangka kerja strategis untuk memandu kita
dalam hal perilaku, memberikan arahan, dan menginspirasi komunikasi kita.
Kerangka kerja ini terdiri atas tujuan kita, model bisnis, dan jalan menuju
pertumbuhan yang menguntungkan.
Pedoman Perilaku Electrolux merupakan bagian fundamental dari strategi
kita. Pedoman ini berfungsi sebagai pendahuluan terhadap kebijakan dan
prinsip kita yang terpenting dan menjadi panduan cara Electrolux dalam
berbisnis.
Kita mempunyai komitmen tegas untuk selalu bertindak sesuai etika dan
menghormati hak asasi manusia. Melakukan ini merupakan tanggung jawab
setiap orang, dimulai dari atas. Saya sangat yakin bahwa pendekatan etis
sangat penting bagi kesuksesan perusahaan kita.
Perilaku atau tindakan yang ilegal atau tidak etis oleh Electrolux atau
perwakilan Grup dapat merusak reputasi panjang kita akan kejujuran
dan integritas, dan tidak akan dibiarkan.
Kita semua berperan dalam menciptakan perusahaan yang dapat kita
banggakan untuk bekerja, di mana segala hal yang kita lakukan dan semua
keputusan yang kita ambil diatur oleh prinsip etika, integritas, dan rasa hormat terhadap sesama dan bumi kita.
Bacalah Pedoman Perilaku untuk memahami apa yang diharapkan dari
Anda. Gunakan sebagai rujukan dan panduan. Ingatlah bahwa Pedoman
ini tidak dapat mencakup semua situasi yang mungkin Anda hadapi dan
kadang-kadang cara yang tepat untuk bertindak tidak jelas. Setiap kali
Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk meminta bantuan.
Jonas
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Untuk siapa Pedoman Perilaku ini berlaku dan
bagaimana Pedoman ini harus digunakan?
Pedoman ini berlaku untuk semua karyawan Electrolux dan semua
perwakilan lainnya yang bertindak atas nama perusahaan, termasuk
karyawan tetap dan sementara, konsultan, kontraktor, manajemen senior,
dan anggota direksi perusahaan Grup Electrolux.
Semua karyawan dan perwakilan lainnya bertanggung jawab untuk
mengikuti Pedoman ini. Karyawan juga harus membaca kebijakan dan
instruksi Grup Electrolux karena keduanya memberikan petunjuk dan
rincian tambahan. Hal ini dapat ditemukan di eGate.

Mitra bisnis dan pemasok
Electrolux memiliki ekspektasi tinggi pada pemasok dan mitra bisnis lainnya.
Kita berkomitmen untuk menjunjung standar tinggi hak asasi manusia, hak
tenaga kerja, tanggung jawab lingkungan, dan anti-korupsi dalam segala
praktis bisnis kita, yang berarti kita mewajibkan hal yang sama dari mitra kita.
Kita mengharapkan pemasok kita untuk mematuhi prinsip kita dalam Standar
Tempat Kerja Pemasok kita, yang didasarkan pada persyaratan yang sama
dan berlaku pada operasi kita sendiri (diuraikan dalam Group Workplace
Policy dan Group Workplace Directive).
Program Pengadaan yang Bertanggung Jawab mendukung keputusan
pengadaan dengan menilai calon pemasok, memantau kinerja pemasok,
dan memberikan pelatihan di dalam Electrolux serta di antara pemasok.
Kebijakan terkait:
Group Supplier Workplace Standard, Group Workplace Policy, dan Group
Purchasing Policy

Pesan dari Jonas
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Manajer diharapkan untuk menjadi teladan
Jika Anda adalah seorang manajer di Electrolux, Anda diharapkan menjadi
teladan dan memberikan contoh yang baik melalui perbuatan, tindakan,
dan keputusan Anda sendiri. Ini berarti bahwa Anda harus bekerja sejalan
Pedoman Perilaku. Anda wajib memastikan bahwa anggota di tim Anda
menjalani pelatihan yang diperlukan untuk memahami dan berkomitmen
terhadap Pedoman, serta kebijakan dan instruksi terkaitnya. Anda juga
wajib untuk mengambil tindakan untuk dan melaporkan semua pelanggaran
terhadap Pedoman ini dan kebijakan Grup. Sebagai seorang manajer,
Anda juga dapat meminta panduan dari bagian HR, Legal, Internal Audit,
Sustainability Affairs, atau Pemegang Kebijakan terkait.

Kepatuhan hukum
Kita harus beroperasi dengan kepatuhan penuh terhadap hukum dan
peraturan yang berlaku terhadap operasi kita. Kita juga harus menjalankan
bisnis kita sesuai dengan Pedoman Perilaku ini serta kebijakan dan instruksi
kita. Jika Pedoman ini bertentangan dengan hukum lokal, maka aturan yang
sifatnya lebih tegas akan berlaku, dengan ketentuan Pedoman ini tidak
melanggar hukum.

Apabila ragu, mintalah konsultasi hukum
Konsultasi hukum yang tepat waktu sangat penting untuk melindungi
kepentingan Electrolux dan memastikan kita mematuhi hukum dan peraturan
yang berlaku. Anda mungkin akan dihadapkan dengan situasi di mana
Pedoman Perilaku tidak memberikan jawaban yang jelas. Dalam situasi
seperti ini, Anda harus membahas masalah ini dengan manajer lini atau
penasihat hukum internal lokal. Apabila penasihat internal lokal tidak ada,
Anda dapat selalu menghubungi Corporate Legal Department di Stockholm.
Terdapat sejumlah masalah dan situasi yang mengharuskan Anda untuk
berkonsultasi dengan penasihat hukum internal. Untuk panduan lebih
lanjut tentang ini, lihat Instruksi Group Directive on Matters requiring Legal
Consultation.

Pesan dari Jonas
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Saat pelanggaran terjadi
Karyawan yang tidak bertindak etis atau melanggar Pedoman ini atau
Kebijakan Grup kita dapat dikenakan tindakan pendisiplinan. Tergantung
pada fakta dan situasinya, tindakan ini dapat mencakup pemecatan.
Dalam banyak kasus, peraturan dalam Pedoman Perilaku serta kebijakan dan
instruksi terkait didasarkan pada persyaratan hukum, yang berarti kelalaian
Anda untuk mengikutinya dapat menyebabkan tindakan pendisiplinan dan
sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap Anda dan Electrolux.

Laporkan keluhan – Anda akan mendapatkan
dukungan
Jika Anda menemukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku atau
Kebijakan Grup, Anda harus menyampaikan keluhan kepada manajer Anda
atau orang atau fungsi lainnya yang sesuai di dalam perusahaan – ini dapat
mencakup bagian HR, Legal, Internal Audit, Sustainability Affairs, Pemegang
Kebijakan yang relevan, atau Manajemen Lokal, Sektor, atau Grup.
Saluran Bantuan Etika merupakan cara lain untuk melaporkan pelanggaran
serius jika Anda sebagai karyawan merasa tidak nyaman untuk melapor
melalui saluran di atas. Melalui Saluran Bantuan Etika, Anda dapat melaporkan
kapan pun dari mana pun di seluruh dunia melalui formulir online atau telepon.
Formulir atau panggilan diterima oleh penyelenggara pihak ketiga independen
untuk Saluran Bantuan Etika Electrolux, dan diteruskan kepada orang yang
sesuai di Electrolux untuk penyelidikan. Anda tetap dapat anonim.1
Semua karyawan diharapkan untuk melaporkan jika mereka mungkin
mengetahui kemungkinan pelanggaran pidana oleh karyawan atau
perwakilan Electrolux.
Setiap orang yang melaporkan keluhan harus mengetahui bahwa Electrolux
memiliki kebijakan tegas yang melarang pembalasan. Ini memastikan
bahwa tidak akan konsekuensi buruk terkait pekerjaan bagi karyawan yang,
dengan itikad baik, memberi tahu pihak manajemen tentang kemungkinan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku ini.
www.electroluxgroup.com/ethicshelpline

1

Perhatikan bahwa di beberapa negara terdapat batasan hukum saat melapor melalui
Saluran Bantuan Etika

Pedoman Perilaku Electrolux
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Rasa hormat
terhadap sesama
dan hak-hak dasar

Electrolux berada dalam perjalanan untuk membentuk
kehidupan yang lebih baik dengan upaya pelestarian
lingkungan, menciptakan pengalaman yang lebih baik
untuk karyawan dan pelanggan, serta selalu berupaya
untuk melakukan perbaikan. Perjalanan ini hanya dapat
dicapai melalui aset terbesar perusahaan: sumber daya
manusianya.

12

Hak Asasi Manusia

Pernyataan Hak Asasi
Manusia Kita
Electrolux akan berupaya untuk
memperoleh kepercayaan dari
setiap orang yang terdampak
oleh operasi kita, menunjukkan
komitmen terhadap etika dan hak
asasi manusia melalui ucapan dan
perbuatan kita. Kita akan selalu
bertindak etis dan menghormati
hak asasi manusia, sebagaimana
ditetapkan oleh International Bill
of Human Rights dan Konvensi Inti
Organisasi Buruh Internasional (ILO).
Kita adalah penanda tangan Global
Compact PBB, kita mendukung
Pedoman OECD untuk Perusahaan
Multinasional, dan kita menerapkan
Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis &
Hak Asasi Manusia dalam pekerjaan
kita untuk mengidentifikasi dan
memperbaiki setiap dampak negatif
terhadap manusia yang merupakan
hasil langsung atau tidak langsung
dari operasi kita.
Ekspektasi kita diuraikan dalam
Pedoman Perilaku ini, Electrolux
Workplace Policy, Electrolux Supplier
Workplace Standard, dan Electrolux
Group People Policy. Persyaratan
wajib lebih lanjut tercantum dalam
Instruksi Tempat Kerja Grup kita dan
Instruksi Hak Asasi Manusia Grup.

Rasa hormat terhadap sesama
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Dampak pada SDM

Apa artinya bagi Anda

Kita harus selalu mempertimbangkan dampak dari
kegiatan dan keputusan kita terhadap sumber daya
manusia kita dan orang-orang di sekeliling kita. Kita
berupaya untuk menjalankan bisnis kita dengan cara yang
tidak menyebabkan bahaya pada orang lain, baik secara
langsung disebabkan oleh kita, atau secara tidak langsung
melalui mitra bisnis atau pemasok kita.

Menjunjung tinggi hak asasi
manusia adalah tanggung jawab
setiap manajer dan karyawan
di Electrolux. Di area pekerjaan
Anda, pertimbangkan bagaimana
operasi, tindakan, dan keputusan
kita dapat memengaruhi sumber
daya manusia, dan upayakan
untuk meminimalkan setiap
dampak negatif.

Bagian penting dari upaya hak asasi manusia kita terkait
dengan hak tenaga kerja dan kondisi kerja. Hak karyawan
kita dan orang yang bekerja untuk pemasok atau mitra
bisnis kita harus selalu dihormati dan kita akan berupaya
untuk memastikan standar tinggi untuk tenaga kerja.
Kita tidak menoleransi tenaga kerja di bawah umur,
tenaga kerja paksa, pelecehan, atau kekerasan, dan
kita berkomitmen terhadap jam kerja dan kompensasi
yang layak, kebebasan berserikat, dan perundingan
bersama. Kesehatan dan keselamatan karyawan kita
menjadi prioritas utama dan kita berupaya untuk terus
mengidentifikasi, menangani, dan mengurangi setiap
risiko untuk kecelakaan dan penyakit.
Kebijakan dan instruksi terkait:
Group People Policy, Group Workplace Policy, dan Group
Human Rights Directive

Jika Anda mengamati risiko hak
asasi manusia terhadap sumber
daya manusia, laporkan kepada
manajer Anda, manajer lain, atau
fungsi yang sesuai. Keluhan juga
dapat dilaporkan melalui Saluran
Bantuan Etika.
Untuk panduan, hubungi
Sustainability Affairs.
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Jam kerja
dan kompensasi

Di Electrolux, keseimbangan antara kehidupan kerja dan
pribadi harus didukung.
Kita berupaya untuk memiliki pendekatan bertanggung
jawab terkait kompensasi. Sesuai persyaratan minimum,
karyawan harus diberi kompensasi sejalan dengan atau
di atas batas minimum yang sah.
Kebijakan terkait:
Group People Policy dan Group Workplace Policy

Apa artinya bagi Anda

Anda tidak diwajibkan untuk bekerja
lembur dengan jumlah yang
membahayakan.
Kecuali dalam situasi bisnis yang luar
biasa, Anda berhak memperoleh
satu hari libur dalam setiap periode
tujuh hari.
Anda harus mempunyai informasi
yang jelas tentang syarat dan
ketentuan kerja Anda termasuk
kompensasi dan jam kerja.
Untuk panduan, hubungi bagian HR
atau Sustainability Affairs.

Rasa hormat terhadap sesama

Kebebasan berserikat

Electrolux berkomitmen terhadap hubungan yang
membangun dengan karyawannya dan terus berupaya
untuk mengembangkan lingkungan kerja yang terbuka.
Kita berupaya untuk memiliki dialog terbuka dan
transparan untuk melibatkan karyawan secara langsung,
dan, apabila sesuai, perwakilan mereka. Ini mencakup
kebebasan berserikat dan hak atas perundingan bersama.
Kebijakan terkait:
Group People Policy dan Group Workplace Policy

15

Apa artinya bagi Anda

Anda bebas untuk membentuk
dan bergabung dengan
organisasi pilihan Anda sendiri,
atau memutuskan untuk tidak
melakukannya.
Manajer dilarang menghalangi
karyawan untuk mewujudkan
kebebasan ini.
Dialog antara serikat/perwakilan
karyawan dan manajemen
diharapkan bersifat membangun
dan saling menghormati.
Untuk panduan, hubungi bagian HR
atau Sustainability Affairs.

Rasa hormat terhadap sesama

Diskriminasi tidak dapat diterima

Diskriminasi tidak diterima di lingkungan kerja kita.
Tidak seorang pun boleh didiskriminasikan berdasarkan
karakteristik pribadi atau keyakinan seperti jenis kelamin,
usia, agama, status perkawinan, ras, kasta, latar belakang
sosial, penyakit, kecacatan, kehamilan, etnis dan negara
asal, kewarganegaraan, keanggotaan dalam organisasi
pekerja seperti serikat, afiliasi politik, orientasi seksual, atau
sejenisnya. Semua karyawan harus selalu diperlakukan
semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan
kualifikasinya dalam setiap keputusan hubungan kerja.
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Apa artinya bagi Anda

Terlepas dari perbedaan, posisi,
usia, atau tipe pembeda lainnya,
perlakukan setiap orang dengan
hormat, bermartabat, dan sopan
santun.
Pastikan setiap keputusan hubungan
kerja yang Anda ambil bebas dari
diskriminasi.
Untuk panduan, hubungi bagian HR.

Kebijakan terkait:
Group People Policy dan Group Workplace Policy

Rasa hormat terhadap sesama

Kita tidak menoleransi
pelecehan
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Apa artinya bagi Anda

Sebagai bagian dari komitmen kita untuk memiliki tempat
kerja yang beragam dan inklusif, kita tidak menoleransi
pelecehan dan penindasan. Viktimisasi di tempat kerja,
seperti tindakan negatif berulang yang ditujukan kepada
karyawan perorangan, adalah perbuatan yang terlarang.
Semua karyawan wajib memperlakukan satu sama lain
dengan hormat, bermartabat, dan sopan santun yang
diterima umum.

Perlakukan setiap orang dengan
rasa hormat dan sopan santun.

Pelecehan dapat berupa pernyataan tertulis dan lisan,
gosip, lelucon dan kelakar, bahasa dan komentar yang
memfitnah atau menyinggung, atau penindasan, di mana
orang yang berwenang menyalahgunakan posisi mereka
melalui perilaku yang menghina, mengintimidasi, atau jahat.

Jangan mengajukan pertanyaan
mengganggu tentang kehidupan
pribadi seseorang dan jangan
menyampaikan ajakan seksual
atau sosial berulang yang tidak
diinginkan.

Kebijakan terkait:
Group People Policy dan Group Workplace Policy

Jangan mengirimkan email yang
eksplisit atau bernada seksual,
atau menyampaikan komentar atau
ejekan yang menghina tentang etnis
atau agama seseorang.

Jangan menyalahgunakan posisi
Anda terhadap karyawan yang
kurang senior.
Beranilah bersuara jika Anda berada
dalam situasi penindasan atau
pelecehan terhadap seseorang.
Untuk panduan, hubungi bagian HR.

Rasa hormat terhadap sesama

Tidak ada toleransi terhadap tenaga
kerja di bawah umur dan tenaga
kerja paksa

Electrolux tidak menoleransi adanya tenaga kerja
di bawah umur atau tenaga kerja paksa, tidak sukarela,
atau yang diperdagangkan dalam bentuk apa pun.
Selain itu, kita tidak menoleransi kekerasan, eksploitasi,
atau aktivitas seksual dengan siapa pun di luar kehendak
mereka atau dengan pembayaran (prostitusi), saat
melakukan perjalanan bisnis atau dengan cara lainnya
yang mewakili perusahaan.
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Apa artinya bagi Anda

Jika Anda mengamati apa pun yang
mengindikasikan adanya risiko
tenaga kerja di bawah umur, tenaga
kerja paksa, atau perdagangan
manusia yang terkait dengan
kegiatan Electrolux atau kegiatan
pemasok atau mitra bisnis, hubungi
Sustainability Affairs atau HR.

Kebijakan terkait:
Group People Policy dan Group Workplace Policy

Lingkungan kerja kita mendukung
kesejahteraan dan keselamatan

Apa artinya bagi Anda

Mengingat bahwa karyawan adalah faktor terpenting
dalam mencapai kesuksesan jangka panjang, Electrolux
berkomitmen untuk terus mengembangkan lingkungan
kerja yang menggalakkan kinerja berkelanjutan agar
semua karyawan dapat memaksimalkan upaya mereka.
Komitmen kita terhadap kesehatan dan keselamatan
bukan sekadar menjamin kepatuhan terhadap peraturan
dan perundangan-undangan.

Keselamatan merupakan hasil dari
komitmen setiap orang dan kita
semua dapat berkontribusi untuk
mewujudkan lingkungan kerja yang
sehat dan aman.

Kesehatan dan keselamatan adalah prioritas utama
dalam desain dan pengembangan proses kerja kita dan
cara kita mengatur aktivitas kita. Electrolux selalu berupaya
untuk mengurangi atau meniadakan terjadinya cedera
di tempat kerja atau penyakit akibat kerja. Manajemen,
di semua tingkat, secara langsung bertanggung jawab
untuk berusaha meminimalkan potensi dampak negatif
terhadap individu.

Pertimbangkan jika terdapat risiko
kesehatan, keselamatan, dan
kesejahteraan di area kerja Anda
dan berikan saran tentang cara
mengatasinya.

Kebijakan terkait:
Group People Policy dan Group Workplace Policy

Patuhi selalu petunjuk keselamatan
di tempat kerja Anda.

Untuk panduan, hubungi bagian HR
atau EHS (Environment, Health &
Safety).
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Bisnis yang sehat
dan sesuai hukum

Pelanggaran hukum dapat
menyebabkan itikad negatif,
gugatan ganti rugi, dan dalam
beberapa kasus penyelidikan
dan sanksi pidana baik untuk
perusahaan maupun individu.

Bisnis yang sehat dan legal

Kita percaya pada persaingan
usaha yang sehat dan mematuhi
undang-undang antitrust

Hukum antitrust atau hukum persaingan usaha diterapkan
di seluruh dunia untuk memelihara persaingan usaha di
pasar. Hukum ini melarang perjanjian anti-persaingan
usaha dan penyalahgunaan posisi dominan di pasar.
Di Electrolux, kita percaya pada pasar yang sehat dan
kompetitif dan bersaing atas dasar keunggulan produk,
merek, dan layanan kita. Kita tidak melakukan tindakan
yang ilegal menurut hukum persaingan usaha dan semua
karyawan Electrolux diharapkan untuk mematuhi secara
tegas hukum tentang persaingan usaha yang sehat.
Terdapat beragam jenis kegiatan yang tidak diizinkan
menurut hukum persaingan usaha dan peraturan ini
berlaku saat berurusan dengan pesaing, pelanggan,
pemasok, dan mitra bisnis lainnya.
Kebijakan terkait:
Group Antitrust Policy
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Apa artinya bagi Anda

Jangan mengadakan perjanjian
atau kesepakatan dengan
pesaing tentang penentuan harga,
syarat perdagangan, produksi,
pengembangan teknis, tender,
pelanggan, pembagian pasar,
atau aktivitas pasar lainnya.
Jangan membahas penentuan
harga, laba, biaya, tender,
pelanggan, pengembangan
pasar, pengembangan teknis,
atau informasi sensitif non-publik
lainnya dengan pesaing tanpa
persetujuan sebelumnya dari
penasihat hukum internal.
Hormati kemandirian pelanggan.
Jangan berupaya untuk merekayasa
atau mendikte harga jual kembali
untuk pelanggan kita. Jangan
berupaya membatasi hak
pelanggan untuk secara bebas
menjual kembali produk kita tanpa
persetujuan sebelumnya dari
penasihat hukum internal.
Jangan menerapkan persyaratan
berbeda untuk transaksi yang
sama dengan pelanggan. Jangan
menerapkan taktik untuk tujuan
mengucilkan pesaing dari pasar.
Untuk panduan, hubungi bagian
Group Legal.

Ingatlah bahwa denda berat
berlaku untuk pelanggaran
hukum, dan pelanggaran tersebut
selanjutnya dapat mengakibatkan
itikad negatif, gugatan ganti rugi,
dan di banyak negara, penyelidikan
dan sanksi pidana baik untuk
perusahaan maupun individu.

Bisnis yang sehat dan legal

Mengetahui aturan dagang terbaru
sangat penting bagi bisnis kita

Sebagai perusahaan global, kita wajib mematuhi peraturan
dagang internasional. Kontrol ekspor dan sanksi dagang
melarang atau membatasi ekspor barang spesifik atau
menjalankan bisnis di negara tertentu dan/atau dengan
individu, perusahaan, atau organisasi tertentu.
Pelanggaran tidak hanya akan merusak reputasi kita,
tetapi juga dapat menyebabkan tuntutan pidana terhadap
perusahaan dan terhadap individu yang bertanggung
jawab. Peraturan dagang bersifat kompleks karena
peraturan tersebut bervariasi berdasarkan lokasi dan
mungkin saja berubah mengikuti peristiwa dunia.
Kebijakan terkait:
Group Export Control and Trade Sanctions Policy
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Apa artinya bagi Anda

Karyawan yang terlibat dalam
perdagangan atau ekspor harus
mematuhi peraturan dan prosedur
yang berlaku, misalnya:
Mengidentifikasi jika kegiatan
dagang atau urusan bisnis dapat
membuat berlakunya aturan kontrol
ekspor dan sanksi dagang.
Melakukan uji tuntas yang memadai
di pasar berisiko tinggi atau situasi
berisiko tinggi.
Mengenali dan mengambil tindakan
atas peringatan tertentu yang
mungkin muncul saat melakukan
bisnis.
Untuk panduan, hubungi bagian
Group Legal.
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Kita tidak menoleransi
korupsi

Korupsi adalah penyalahgunaan
atau penggunaan secara tidak
patut wewenang yang dipercayakan
untuk keuntungan pribadi. Electrolux
tidak menoleransi korupsi dalam
bentuk apa pun. Hal ini mencakup
semua urusan dan transaksi bisnis
di semua negara tempat kita
beroperasi. Electrolux dan siapa pun
yang mewakili Electrolux (termasuk
pihak ketiga) dilarang ikut serta atau
mendukung praktik korup apa pun.

Penyuapan
Penyuapan dapat diartikan sebagai tindakan menawarkan/
memberikan atau menuntut/menerima sesuatu yang
berharga untuk memengaruhi transaksi atau keputusan.
Electrolux tidak menoleransi penyuapan dalam bentuk
apa pun terlepas sifatnya, baik penyuapan publik maupun
komersial. Kita tidak menoleransi mitra bisnis yang
menawarkan suap atau keuntungan tidak patut lainnya
dan kami akan mengambil tindakan jika kegiatan tersebut
terungkap.

Suap dapat berupa:
Uang tunai, sertifikat hadiah,
atau voucher
Hadiah dengan nilai yang besar
Komisi atau sogokan
Pembayaran untuk badan amal
Perjalanan atau hiburan
Publisitas yang menguntungkan

Bisnis yang sehat dan legal
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Apa artinya bagi Anda

Hadiah & Jamuan
Hadiah dan jamuan bisnis seharusnya merupakan
tindakan itikad baik dan bukan hadiah karena telah
berbisnis dengan kita. Selain itu, hadiah dan jamuan
yang ditawarkan kepada atau diterima dari karyawan
pelanggan atau pemasok — termasuk calon pelanggan
dan pemasok — dapat dianggap sebagai suap dan
karenanya harus memenuhi kriteria tertentu seperti
mematuhi praktik bisnis yang biasanya diterima.
Singkatnya, segala hadiah atau jamuan, baik yang
diberikan atau diterima, harus memiliki nilai wajar dan
tidak boleh memengaruhi pengambilan keputusan. Dari
segi nilai, ambang batas lokal/sektor yang berlaku harus
dipatuhi.
Ingatlah bahwa hadiah kepada pejabat publik harus
dihindari karena mereka biasanya dianggap berada
dalam posisi tertentu sehingga hadiah tersebut
dapat secara tidak wajar memengaruhi pengambilan
keputusannya.
Kebijakan terkait:
Group Anti-Corruption Policy

Memahami dan mematuhi Electrolux
Group Anti-Corruption Policy.
Memahami dan menaati peraturan
Electrolux yang berlaku tentang
hadiah dan jamuan.
Ikutilah pelatihan anti korupsi
secara rutin.
Jangan memberikan atau menerima
suap dalam bentuk apa pun atau
barang apa pun yang dapat
dianggap sebagai suap.
Anda, perusahaan, anggota
keluarga, maupun teman Anda
dilarang menerima keuntungan
tidak patut melalui posisi Anda
sebagai karyawan atau perwakilan
Electrolux.
Anda tidak akan mendapatkan
demosi, hukuman, atau konsekuensi
buruk lainnya karena menolak
memberikan suap atau terlibat
dalam praktik korup.
Jika Anda ditawari hadiah yang tidak
patut, bantuan, atau keuntungan
yang meragukan lainnya, laporan
masalah ini kepada manajer Anda,
bagian Group Legal, Internal Audit,
atau HR.
Untuk panduan, hubungi bagian
Group Legal.

Bisnis yang sehat dan legal

Produk kita dibuat dengan
mengutamakan kualitas
dan keselamatan
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Apa artinya bagi Anda

Electrolux mematuhi persyaratan hukum dan standar
kita sendiri untuk kualitas dan keselamatan terkait desain,
pengembangan, produksi, pemasaran, dan penjualan
produk kita. Pengiriman produk kepada pelanggan
sebaiknya tidak terjadi hingga persyaratan kualitas,
standar keselamatan, dan persyaratan kepatuhan telah
sepenuhnya dipenuhi. Kita menghadirkan produk dan
layanan secara akurat dan memerlukan pembuktian atas
pernyataan kita.

Patuhi selalu semua persyaratan
hukum serta kebijakan Electrolux
yang terkait dengan desain,
produksi, penjualan, kinerja, dan
pemasaran produk dan layanan kita.

Kebijakan terkait:
Group Quality Policy

Jangan memanipulasi pengujian
atau hasil pengujian.

Jangan mengambil jalan pintas atau
mengambil keputusan yang dapat
mengurangi kesesuaian produk.

Jangan merekayasa produk
sehingga kinerjanya meningkat
di bidang tertentu hanya selama
kondisi pengujian.
Jangan memberikan informasi
tidak akurat tentang kualitas,
keselamatan, atau aspek lainnya
dari produk atau layanan kita.
Untuk panduan, hubungi Bagian
Group Quality atau bagian Group
Legal.

Pedoman Perilaku Electrolux
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Kegiatan usaha
dengan integritas

Integritas seharusnya memandu karyawan untuk
mengambil keputusan matang dan selalu bertindak
demi kepentingan terbaik perusahaan. Karyawan
Electrolux tidak mencampuradukkan urusan politik
dan pribadi dengan bisnis.

Kegiatan usaha dengan integritas
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Saat urusan pribadi dapat
memengaruhi keputusan bisnis,
konflik kepentingan dapat terjadi.

Apa artinya bagi Anda

Adanya masalah internal atau pribadi yang tidak sesuai
dengan kepentingan Electrolux harus dihindari dan
dilaporkan kepada manajer Anda dan bagian HR.

Ungkapkan segera konflik
kepentingan kepada manajer
dan bagian HR Anda.

Cara terbaik untuk mengatasi konflik kepentingan adalah
dengan menghindari konflik tersebut sepenuhnya. Jika
konflik tersebut sampai terjadi, Anda harus bersikap
terbuka dan transparan tentang situasi itu.

Jangan terlibat dalam hubungan
kerja atau kegiatan di luar yang
mungkin bertentangan atau
tampaknya bertentangan dengan
kepentingan Electrolux atau yang
akan mengurangi efisiensi atau
dedikasi Anda dalam melaksanakan
tugas Anda di Electrolux.

Konflik seperti ini dapat terjadi dalam berbagai
cara, misalnya:

Dengan hubungan kerja di luar pekerjaan Anda,
yang mengakibatkan pertentangan antarpekerjaan satu sama lain.
Karena kepentingan keluarga, ketika Anda
merekrut atau menyelia anggota keluarga atau
kerabat lainnya.
Saat barang atau jasa dibeli dari kerabat
atau teman atau perusahaan yang dikendalikan
oleh mereka.
Jika Anda atau anggota keluarga memiliki
kepentingan finansial yang dapat memengaruhi
pertimbangan Anda.
Selain itu, saat Anda atau anggota keluarga
memiliki kepentingan pribadi, langsung atau tidak
langsung, dengan pemasok atau pelanggan
Electrolux.

Kebijakan terkait:
Group Conflicts of Interest Policy

Untuk panduan, hubungi bagian HR
atau bagian Group Legal.

Kegiatan usaha dengan integritas

Electrolux menghindari
keterlibatan politik

Electrolux bersikap netral terkait partai politik
dan calon pejabat politik. Nama Electrolux maupun
sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan Grup
dilarang digunakan untuk mempromosikan kepentingan
partai politik atau calon pejabat politik.
Lobi politik merupakan kegiatan sah yang dijalankan oleh
karyawan Electrolux tertentu yang berwenang, tetapi
kegiatan tersebut harus selalu dilakukan secara transparan
dan jelas atas nama Electrolux.
Karyawan yang terlibat dalam dialog dengan pemerintah
atau lembaga publik lainnya untuk menginformasikan
atau memengaruhi kebijakan publik harus melakukannya
secara bertanggung jawab dan transparan sesuai dengan
hukum setempat.
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Apa artinya bagi Anda

Anda secara pribadi dapat
mengikuti kegiatan politik dan
melakukan kontribusi politik, tetapi
partisipasi tersebut harus terjadi
di waktu pribadi Anda, dan biaya
kontribusi tersebut harus Anda
tanggung sendiri.
Jangan melakukan kontribusi atau
pengeluaran politik dengan sifat apa
pun atas nama Electrolux.
Jangan mengganti biaya karyawan
atas kontribusi atau pengeluaran
tersebut.
Jika Anda terlibat dalam kegiatan
politik pribadi, Anda dilarang
bertindak atau terlihat bertindak
sebagai perwakilan Electrolux.
Untuk panduan, hubungi bagian
Corporate Communications.

Pedoman Perilaku Electrolux
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Kita semua
bertanggung jawab
untuk melindungi
aset perusahaan kita

Melindungi dan mengamankan aset kita termasuk harta
fisik, kekayaan intelektual, dan aset keuangan sangat
penting untuk bisnis kita. Kita semua bertanggung jawab
untuk melindungi aset kita dan untuk memanfaatkannya
dengan hati-hati dan efisien.

Melindungi aset perusahaan kita

Hindari kecurangan dan penggunaan
aset perusahaan untuk aktivitas yang
akan membahayakan reputasi kita

Kita tidak menoleransi kecurangan dan penyalahgunaan
aset perusahaan. Kecurangan mencakup semua tindakan,
serta kelalaian untuk bertindak, dengan tujuan untuk
mencurangi pihak lain – seperti perusahaan, publik, atau
investor – untuk mengambil tindakan yang menimbulkan
bahaya ekonomi pada mereka.
Harta, peralatan, sumber daya, dan dana harus
digunakan hanya untuk tujuan bisnis dan bukan
untuk keuntungan pribadi.
Contoh penyalahgunaan aset mencakup pencurian,
pemalsuan laporan pengeluaran atau waktu, penggunaan
komputer, telepon, atau fasilitas perusahaan yang tidak
semestinya, atau penggunaan diskon karyawan yang tidak
patut.
Kebijakan dan instruksi terkait:
Group Finance Policy dan Group Global Travel Directive
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Apa artinya bagi Anda

Ikuti semua peraturan perjalanan
dan pengeluaran lokal yang berlaku.
Pengeluaran sendiri seperti
perjalanan atau hiburan pribadi
tidak boleh diklaim sebagai
pengeluaran bisnis.
Komputer perusahaan tidak boleh
digunakan untuk kegiatan ilegal
atau untuk melihat materi yang tidak
patut, termasuk situs pornografi, situs
kebencian, atau situs lainnya yang
akan membahayakan reputasi kita.
Penggunaan sumber daya
perusahaan secara pribadi,
misalnya komputer atau telepon,
harus dilakukan seminimal mungkin.
Untuk panduan, hubungi bagian HR,
IT, bagian Group Legal, atau Internal
Audit.

Melindungi aset perusahaan kita

Akuntansi dan pelaporan harus
akurat dan lengkap

Integritas laporan keuangan kita sangat penting untuk
mempertahankan kepercayaan pemegang saham,
pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan kita
lainnya. Semua transaksi keuangan harus dicatat dan
dihitung sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan
yang telah ditetapkan dalam Pedoman Akuntansi Electrolux.
Memasukkan informasi ke dalam pembukuan atau
catatan kita yang dengan sengaja menyembunyikan
atau mengaburkan sifat asli transaksi atau memasukkan
informasi menyesatkan untuk memengaruhi target atau
KPI adalah perbuatan yang tidak dibenarkan.
Kecurangan akuntansi dapat mencakup kesalahan
penyajian informasi pendapatan, pengeluaran, aset,
atau kewajiban. Kecurangan juga dapat berupa
kesalahan penerapan yang disengaja pada Pedoman
Akuntansi untuk memengaruhi target atau KPI.
Manipulasi atau mengubah aturan akuntansi untuk
mencapai target keuangan adalah perbuatan
yang dilarang.
Kebijakan terkait:
Group Finance Policy
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Apa artinya bagi Anda

Ikuti selalu Pedoman Akuntansi
Electrolux saat melaporkan
transaksi keuangan.
Saat melaporkan informasi, jangan
salah menyajikan fakta serta
pastikan bahwa informasi secara
akurat mencerminkan transaksi
yang mendasarinya.
Jika Anda mengetahui adanya
kesalahan dalam catatan
keuangan atau mencurigai adanya
kecurangan, segera laporkan.
Untuk panduan, hubungi bagian
Group Finance atau Internal Audit.

Melindungi aset perusahaan kita

Kita melindungi kekayaan
intelektual kita

Kekayaan intelektual Electrolux, seperti pengetahuan
teknis, ide, rahasia dagang, paten, merek dagang,
nama domain, desain dan hak cipta, merupakan aset
berharga untuk perusahaan. Nilai berharga tersebut
dapat hilang atau berkurang jika aset disalahgunakan
atau diungkapkan dengan keliru.
Kekayaan intelektual dilindungi tidak hanya melalui
aplikasi, pendaftaran, dan perpanjangan, tetapi
juga melalui sanggahan, pembatalan, atau tuntutan
pelanggaran terhadap pihak ketiga untuk memastikan
bahwa kita memiliki kebebasan sebanyak mungkin
untuk beroperasi.
Kebijakan terkait:
Group Intellectual Property Policy
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Apa artinya bagi Anda

Hubungi bagian Group Patents
atau bagian IP Legal jika Anda
meyakini bahwa Electrolux dapat
memperoleh hak kekayaan
intelektual yang berguna atau
bahwa pihak ketiga melanggar
atau tampaknya melanggar hak
kekayaan intelektual kita.
Hormati hak kekayaan intelektual
milik pihak lain yang valid.
Jangan melibatkan pihak ketiga
untuk mengembangkan ide atau
penemuan tanpa terlebih dahulu
berkonsultasi dengan bagian Group
Patents terkait hak paten atau
desain atau bagian IP Legal terkait
masalah merek dagang, nama
domain, atau hak cipta.
Perhatikan bahwa kekayaan
intelektual yang dikembangkan oleh
Anda selama Anda bekerja sebagai
karyawan tetap menjadi milik
Electrolux bahkan setelah hubungan
kerja Anda berakhir.
Untuk panduan, hubungi bagian
Group Legal atau Group Patents.

Pedoman Perilaku Electrolux
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Perlindungan
informasi sebagai
aset berharga

Kami mendorong karyawan untuk
mengomunikasikan merek, produk,
dan perusahaan kita, tetapi tidak
membocorkan atau menyampaikan
informasi rahasia.

Perlindungan informasi

33

Informasi Rahasia

Apa artinya bagi Anda

Informasi tentang Electrolux adalah aset berharga.
Dari waktu ke waktu karyawan mungkin memiliki informasi
rahasia. Informasi ini dapat berupa informasi keuangan,
rahasia dagang, harga, penjualan dan laba, strategi
dan rencana, informasi kontrak, daftar pelanggan dan
pemasok, informasi tentang produk baru, atau informasi
non-publik lainnya tentang Electrolux. Informasi rahasia juga
dapat berupa informasi orang dalam tergantung pada
situasinya (lihat bagian tentang Informasi Orang Dalam).

Pastikan bahwa semua informasi
yang Anda bagikan tentang
Electrolux memenuhi persyaratan
yang dinyatakan dalam Group
Information Policy.

Informasi rahasia tentang Electrolux harus dilindungi,
ditangani dengan hati-hati, dan tidak dibagikan kepada
pihak ketiga yang tidak berwenang atau secara terbuka
kecuali Anda telah secara spesifik diberi wewenang untuk
melakukannya.
Kewajiban untuk melindungi informasi rahasia terus
berlanjut setelah pemutusan hubungan kerja. Ini juga
berlaku untuk informasi yang dibagikan kepada kita oleh
pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis lainnya.
Kebijakan terkait:
Group Information Policy

Berhati-hatilah untuk tidak
memposting informasi rahasia
di media sosial atau membahas
informasi rahasia atau sensitif di
tempat orang dapat tidak sengaja
mendengar Anda.
Jika membagikan informasi rahasia
kepada pihak ketiga diperlukan,
pastikan tidak terdapat perjanjian
kerahasiaan yang berlaku.
Perhatikan fakta bahwa kewajiban
Anda untuk melindungi informasi
rahasia juga tetap berlaku setelah
Anda meninggalkan perusahaan.
Ini juga berarti bahwa karyawan
baru tidak dapat membagikan
informasi rahasia terkait perusahaan
mereka sebelumnya dan tidak boleh
diminta untuk melakukannya.
Saat bekerja dengan informasi
Electrolux, cukup gunakan peralatan
dan layanan perusahaan yang
disetujui.
Gunakan akun email Electrolux Anda
atau saluran perusahaan lainnya
untuk semua komunikasi terkait
pekerjaan. Jangan menggunakan
akun email, media sosial, atau media
pribadi serupa lainnya.
Untuk panduan, hubungi bagian
Corporate Communications atau
Group Legal.

Perlindungan informasi
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Informasi orang dalam

Apa artinya bagi Anda

Electrolux adalah perusahaan yang tercatat di bursa
saham. Oleh sebab itu, sebagai karyawan, pada tahap
tertentu Anda mungkin berurusan dengan informasi
orang dalam.

Mintalah saran dari Corporate Legal
Department jika Anda tidak yakin
apakah Anda memiliki informasi
orang dalam atau tidak.

Saat seseorang dapat mengakses informasi orang
dalam, orang tersebut tunduk pada kewajiban hukum dan
peraturan. Perdagangan orang dalam dan pengungkapan
informasi orang dalam yang tidak sah secara tegas dilarang.

Jangan membagikan informasi
orang dalam atau informasi sensitif
lainnya terkait Electrolux kepada
pihak ketiga, termasuk kerabat.

Informasi orang dalam adalah informasi yang bukan untuk
umum, dan jika diumumkan akan berdampak signifikan
pada harga saham atau instrumen keuangan lainnya.
Misalnya, hasil keuangan dan akuisisi serta divestasi
besar biasanya merupakan informasi orang dalam.
Seseorang yang memiliki informasi orang dalam dilarang
mengungkapkan informasi tersebut, menggunakan
informasi orang dalam untuk membeli atau menjual saham
Electrolux secara langsung atau tidak langsung, atau
merekomendasikan atau menganjurkan orang lain untuk
membeli atau menjual saham.

Jangan menggunakan informasi
orang dalam dengan membeli atau
menjual atau menganjurkan orang
lain untuk membeli atau menjual
saham Electrolux atau sekuritas
terkait lainnya.
Untuk panduan, hubungi bagian
Group Legal.

Kebijakan terkait:
Group Insider Policy atau Group Data Protection Policy

Bagaimana kita melindungi
data pribadi

Kita menghormati hak dasar setiap individu untuk
melindungi data pribadi terkait dirinya, terlepas
dari kewarganegaraan atau tempat tinggalnya.
Kebutuhan untuk melindungi data pribadi terus
meningkat seiring dengan ekspansi lingkungan
online tempat terjadinya transfer data dalam jumlah
sangat besar di seluruh dunia. Hampir segala hal
yang kita lakukan dengan cara online dan saat kita
menggunakan perangkat atau peralatan terkoneksi
memungkinkan terjadinya pengumpulan data pribadi.
Karenanya, penting agar kita mengambil tindakan
yang tepat untuk melindungi data pribadi dan
mematuhi peraturan privasi data yang berlaku untuk
penyimpanan, pengumpulan, dan penggunaan data
pribadi.
Kebijakan terkait:
Group Data Protection Policy

Apa artinya bagi Anda

Selalu bertindak dengan rasa
hormat dan pertimbangkan privasi
orang lain.
Pengumpulan, penyimpanan, atau
penggunaan data harus sejalan
dengan Group’s Data Protection
Policy.
Anda hanya boleh mengakses
data pribadi sepanjang diperlukan
untuk tanggung jawab pekerjaan
Anda. Jika Anda memiliki izin untuk
mengakses data pribadi, Anda
wajib melindungi dan menjamin
kerahasiaan semua informasi.
Untuk panduan, hubungi bagian
Group Legal.

Pedoman Perilaku Electrolux
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Rasa hormat
terhadap lingkungan

Setiap karyawan harus mencari
cara untuk meningkatkan kinerja
lingkungan kita.

Rasa hormat terhadap lingkungan

Rasa hormat terhadap
lingkungan

Setiap karyawan Electrolux berperan untuk senantiasa
meningkatkan kinerja lingkungan kita. Standar minimum
untuk melakukan hal ini ditetapkan oleh Group
Environmental Policy, Group Workplace Directive, dan
undang-undang setempat. Setiap orang harus bertindak
sejalan dengan komitmen ini. Namun, ini tidak berhenti
sampai di sana. Dengan senantiasa mengupayakan
peningkatan dan hal-hal yang dapat dilakukan dengan
lebih baik, kita dapat memastikan produk kita berkontribusi
terhadap masyarakat yang lebih berkelanjutan.
Hukum dan peraturan setempat dapat bervariasi dan
dalam beberapa kasus lebih lemah dari yang disyaratkan
dalam Group Environmental Policy dan Group Workplace
Directive kita.
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Jangan mengambil jalan
pintas karena hukum setempat
mengizinkan tindakan yang di
dalam Grup kita anggap tidak etis
atau berbahaya bagi lingkungan.
Tangani dan dokumentasikan
dampak lingkungan kita dengan
tekun dan sejalan dengan
persyaratan hukum – jangan
memalsukan laporan atau
dokumen lainnya.
Pastikan bahwa izin lingkungan
yang semestinya sudah ada.

Contoh pelanggaran lingkungan adalah emisi dari
pabrik yang melampaui batas yang diizinkan hukum,
penanganan limbah berbahaya yang tidak sesuai,
atau pembuangan air limbah yang tidak sesuai.

Pertimbangkan kontribusi tim
atau area kerja Anda terhadap
emisi lingkungan Electrolux secara
keseluruhan.

Kebijakan terkait:
Group Environmental Policy

Gunakan sumber daya secara
bijak, seperti energi, air, zat kimia,
dan bahan.
Minimalkan frekuensi perjalanan
dengan menggunakan fasilitas
pertemuan di web atau telepon.
Untuk panduan, hubungi
Sustainability Affairs.

Pedoman Perilaku Electrolux
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Pedoman Perilaku
Kita: Melangkah
maju

Pedoman ini berlaku untuk kita
semua dan harus memandu
pekerjaan kita sehari-hari.

Pedoman Perilaku Kita: Melangkah maju

Pedoman Perilaku Kita:
Melangkah maju

Sebagai karyawan, Anda
bertanggung jawab untuk tidak
hanya membaca Pedoman
Perilaku untuk memahami apa yang
diharapkan dari Anda, tetapi juga
secara rutin menggunakannya
sebagai rujukan dan panduan.
Anda juga bertanggung jawab untuk
mengetahui Kebijakan Grup yang
relevan untuk posisi dan pekerjaan
Anda. Kebijakan, instruksi, dan
pedoman penting lainnya dapat
ditemukan di eGate.
Pedoman ini tidak dapat mencakup
semua situasi yang mungkin Anda
hadapi dan kadang-kadang cara
yang tepat untuk bertindak tidak
jelas. Setiap kali Anda memiliki
pertanyaan, jangan ragu untuk
meminta bantuan.
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Jika Anda memiliki keluhan

Jika Anda khawatir tentang kemungkinan pelanggaran
terhadap Pedoman Perilaku, Anda harus:

1

2

3

Segera membahas kekhawatiran Anda dengan
atasan langsung.
Jika Anda tidak nyaman untuk melakukan itu,
bicarakan dengan manajer lain, bagian HR,
bagian Legal, Internal Audit, Sustainability
Affairs, Pemegang Kebijakan yang relevan, atau
Manajemen Lokal, Sektor, atau Grup.
Jika tak satu pun dari pendekatan ini terasa
tepat, atau Anda ingin melapor secara anonim,
laporkan keluhan Anda melalui Saluran
Bantuan Etika.
www.electroluxgroup.com/ethicshelpline

Cara mengatasi
situasi sulit

Jika Anda berada dalam situasi yang membuat Anda
tidak yakin harus bagaimana, ajukan kepada diri Anda
pertanyaan berikut:
Apakah keputusan atau tindakan ini dianggap
sesuai hukum?
Apakah keputusan atau tindakan ini mematuhi
kebijakan Grup?
Jika keluarga saya, teman, dan orang lain di
luar Electrolux mengetahui hal ini, apakah saya
merasa nyaman?
Jika tindakan saya menjadi pemberitaan di halaman
depan surat kabar, apakah saya tetap merasa
nyaman dengan keputusan atau tindakan saya?
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