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Empat sendi dasar

Pendekatan etik Bolloré Group bergantung 
pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang 
terkandung dan diterapkan oleh semua 
direktur dan karyawannya di seluruh dunia.
Untuk semua karyawan dan mitra 
Grup, rincian kode etik ini dasar-dasar 
pendekatan ini dan perilaku yang diharapkan 
dalam operasi mereka sehari-hari.
Kode etik ini sepenuhnya selaras dengan 
kebijakan tanggung jawab sosial dan 
lingkungan Bolloré Group, yang dinyatakan 
dalam Piagam Etika dan CSR dan dalam 
“Bertanggung jawab dan Berkomitmen” 
laporan tahunan.

Bertindak
dengan integritas dalam perilaku 
bisnis kita dan mempromosikan  

hak asasi manusia

Menyatukan
dan melindungi orang,  

kekuatan terbesar  
perusahaan

Berinovasi
dalam menanggapi tantangan 

lingkungan utama

Berkomitmen
dalam jangka panjang untuk 

pembangunan daerah
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Cyrille Bolloré
Ketua dan Chief Executive Officer  

dari Bolloré Group

Selama hampir dua abad 
keberadaannya, Bolloré Group  
tidak pernah berhenti berkembang 
dengan beradaptasi dengan  
dunia yang terus berubah. 
Keberhasilan ini berkat komitmen 
para wanita dan pria yang 

mengembangkan aktivitas kami sambil menjunjung 
tinggi nilai-nilai kami dan menempa etika bisnis  
yang dimiliki bersama oleh semua. 

Bolloré Group mengutuk korupsi, penjajakan pengaruh, 
dan praktik anti-persaingan. Hal ini memastikan 
transparansi keuangan, kepatuhan dengan program 
sanksi internasional dan perlindungan data pribadi.  
Hal ini mencegah kerusakan lingkungan, pelanggaran 
hak asasi manusia dan kebebasan mendasar,  
dan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan 
individu. Terakhir, ia berjuang melawan segala bentuk 
diskriminasi dan pelecehan.

Kita hidup di era transparansi dan tanggung jawab,  
di mana pernyataan niat saja tidak cukup.  
Melalui tindakan perorangan kami, kami semua  
adalah perwakilan Grup dan bertanggung jawab  
atas reputasinya. Perwakilan dari semua anak 
perusahaan kami bergabung dengan saya untuk 
meminta Anda untuk selalu bertindak dengan 
integritas, sesuai dengan hukum yang berlaku  
dan kode etik kita. Tidak ada keadaan yang dapat 
memaafkan perilaku yang melanggar kode ini:  
ini adalah tanggung jawab kita bersama  
dan keberlanjutan Grup kita dipertaruhkan.

Selalu bertindak  
dengan integritas
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Bolloré Group beroperasi dalam tiga sektor utama: Transportasi dan logistik, Komunikasi  
dan penyimpanan listrik dan sistem. Vivendi group memiliki pendekatan etik sendiri yang 
mencakup kegiatan komunikasinya, berlaku untuk perusahaannya dan disesuaikan dengan  
lini bisnis mereka.

   Untuk informasi selengkapnya: www.vivendi.com 

https://www.vivendi.com/notre-groupe/gouvernance/programme-de-conformite/
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… terinspirasi oleh nilai-nilai kami

Komitmen yang dinyatakan dalam piagam Etika  
dan CSR serta kode etik didukung oleh nilai-nilai 
Bolloré Group:

Kode  
etik…

… yang mengonfirmasi  
komitmen kami

Kode etik merinci komitmen Bolloré Group mengenai:
   perang melawan korupsi;
   perang melawan praktik anti persaingan;
   Kepatuhan dengan sanksi internasional;
   Menghormati hak-hak asasi manusia;
   Perlindungan kesehatan dan keamanan perorangan;
   kesehatan dan keamanan perorangan;
   Perlindungan hak pribadi;
   Perlindungan melawan diskriminasi;
   Perlindungan aset perusahaan dan transparansi 
keuangan.

Kesederhanaan Keunggulan Keberanian Solidaritas Ketangkasan 
dan Inovasi
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… selaras dengan standar 
internasional

Prinsip-prinsip kode etik diselaraskan dengan 
standar ESG internasional, seperti prinsip-prinsip 
panduan PBB, OECD, dan United Nations  
Global Compact, di mana Bolloré Group telah 
menandatanganinya sejak 2003.
Karena itu, Grup berkomitmen untuk 
mengintegrasikan sepuluh prinsip Global 
Compact di bidang hak asasi manusia,  
standar perburuhan, lingkungan, dan perang 
melawan korupsi ke dalam strategi, budaya,  
dan operasi hariannya.

… dan mengikat semua orang

Karena tindakan perorangan tidak boleh 
mengompromikan komitmen bersama, setiap 
karyawan, agen, dan mitra bisnis dari semua 
perusahaan Grup bertanggung jawab untuk 
mematuhinya. Bolloré Group tidak menoleransi 
pelanggaran apa pun terhadap kode ini dan 
mendorong pemangku kepentingannya untuk 
melaporkan perilaku yang akan melanggarnya  
(lihat bagian “Peringatan” di hal. 34). 
Pelaku pelanggaran dapat dikenakan tindakan 
disipliner atau proses hukum sesuai dengan  
hukum yang berlaku.
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Lawan korupsi   

  Fitur utama dari kebijakan kami
Bolloré Group mengutuk segala bentuk korupsi dan  
penjualan pengaruh.
Korupsi adalah salah satu hambatan utama untuk  
pertumbuhan berkelanjutan dan pembangunan ekonomi  
dan sosial-politik untuk negara berkembang dan negara  
maju yang sama.
Siapa pun yang bertindak atas nama Grup harus menahan  
diri untuk tidak menawarkan keuntungan apa pun kepada 
individu mana pun (termasuk pejabat pemerintah) untuk 
melakukan atau tidak melakukan tugas resmi mereka,  
atau menggunakan pengaruh mereka untuk memperoleh 
keuntungan yang tidak semestinya demi keuntungan  
sebuah perusahaan dari Grup.

  Tindakan apa yang harus dilakukan? 
SKENARIO NO. #1: Saya ingin menawarkan  
hadiah kepada mitra bisnis
Seorang pelanggan yang baik, dengan siapa saya memiliki 
hubungan yang sangat baik selama bertahun-tahun,  
hampir pensiun. Saya ingin memberinya hadiah atau 
mengundangnya ke restoran. 
Namun, saya ragu-ragu, asalkan kontrak yang dipercayakan 
kepada kami oleh perusahaannya akan segera berakhir  
dan dia memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pembaruannya.
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Perilaku mengamati
Pada acara tertentu atau budaya, Anda dapat menawarkan hadiah 
atau mengundang pelanggan/prospek ke acara untuk menjaga 
hubungan bisnis yang baik. 
Hadiah ini tunduk pada deklarasi, otorisasi, dan persyaratan 
pendaftaran. Pemberian (atau penerimaan) hadiah harus tetap 
merupakan sikap yang wajar dan tanpa pamrih, yang tidak  
boleh ditafsirkan sebagai dimaksudkan untuk mempengaruhi 
penerima. Dalam hal ini, karena jangka waktu kontrak yang sudah 
dekat, isyarat ini tidak sesuai dengan kebijakan Grup di bidang ini.

SKENARIO no. #2: Seorang pejabat publik menawarkan 
untuk mempercepat prosedur dengan imbalan 
pembayaran
Sementara operasi yang sedang berlangsung berjalan lambat 
atau terhalang, seorang pejabat publik menawarkan untuk 
mempercepatnya atau menghindarinya dengan imbalan pembayaran 
tunai. Jumlah yang diminta tidak sesuai dengan tarif resmi dan tidak 
ada bukti pembayaran yang akan diberikan.

Perilaku mengamati 
Bahkan jika Anda bukan orang yang memulai ajakan ini, penerimaan 
pembayaran “fasilitasi” dianggap sebagai tindakan penyuapan.
Ketika menghadapi situasi ini:
– menolak dengan sopan dalam batas-batas aturan keamanan dasar;
–  memberi tahu kontak Anda bahwa pembayaran tersebut melanggar 

kebijakan Grup;
–  melaporkan situasinya kepada manajer lini Anda atau penggunaan 

sistem pelaporan pelanggaran.

     Untuk informasi lebih lanjut tentang kebijakan anti-korupsi  
Bolloré Group khususnya mengenai hadiah dan undangan,  
uang pelicin, lobi, langganan, dan sponsor:
•  merujuk ke ruang khusus di intranet Anda dan ke jejaring  

sosial perusahaan;
• hubungi compliance@bollore.com

mailto:compliance%40bollore.com?subject=
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Berjuang melawan  
praktik anti persaingan 

  Fitur utama dari kebijakan kami
Lingkungan persaingan yang adil, pendorong inovasi, memungkinkan 
kami menyediakan produk dan layanan terbaik bagi pelanggan  
kami. Bolloré Group tidak mengambil bagian dalam praktik yang  
bertujuan mendistorsi, menghalangi, menghilangkan, atau 
membatasi persaingan bebas secara kasar. Praktik-praktik ini 
termasuk pengaturan yang bertujuan untuk menetapkan harga, atau 
membagi pangsa pasar dan mengalokasikan penghargaan tender.

  Tindakan apa yang harus dilakukan? 
SKENARIO: Pesaing ingin mendiskusikan distribusi 
kontrak penting
Perusahaan saya adalah anggota asosiasi profesional yang 
mencakup pemain dari sektor ini. Selama pertemuan yang saya 
hadiri, diskusi dimulai di antara para pesaing mengenai undangan 
publik besar yang sedang berlangsung untuk tender, menyarankan 
bahwa kesepakatan dapat dicapai untuk mengalokasikan paket 
pekerjaan yang berbeda.

Perilaku mengamati 
Organisasi profesional dapat berguna untuk diskusi tentang isu-isu 
umum: peraturan, standar teknis, keamanan produk, pembelaan 
kepentingan profesi, dll.
Namun, jika topik seperti penetapan harga, alokasi pangsa pasar 
atau undangan tender saat ini dibahas, penting untuk segera 
meninggalkan ruangan dan memastikan keberangkatan Anda 
dicatat. Kemudian, laporkan kejadian tersebut kepada manajer lini 
Anda atau dengan menggunakan sistem pelaporan pelanggaran.

Kepatuhan dengan  
sanksi internasional    

  Fitur utama dari kebijakan kami
Bolloré Group mematuhi program sanksi, khususnya yang diadopsi 
oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, dan 
Amerika Serikat, yang melibatkan tindakan pembatasan terhadap 
suatu Negara, individu, atau organisasi.
Siapa pun yang bertindak atas nama Grup harus menahan diri untuk 
tidak berpartisipasi dalam operasi yang dapat melanggar embargo, 
sanksi sektoral, atau pembekuan aset.
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  Tindakan apa yang harus dilakukan? 
SKENARIO: Seorang pelanggan memesan ekspor 
produknya, tanpa memberi saya informasi apa pun  
tentang apa pun yang berhubungan
Saya dihubungi oleh perusahaan yang ingin mengekspor  
produk ke negara X. Pelanggannya dapat diandalkan dan terkenal  
di pasarnya, tetapi ia memberi tahu saya bahwa sifat barangnya  
akan ditentukan kepada saya nanti.
Saya tidak tahu apakah kurangnya informasi ini menjadi  
faktor penghambat.

Perilaku mengamati 
Beberapa program sanksi melarang atau memerlukan otorisasi 
sebelumnya untuk operasi yang melibatkan negara atau sektor  
ekonomi tertentu. Jika ragu, karena itu perlu untuk memperoleh 
informasi sebanyak mungkin mengenai barang, berkonsultasi dengan 
ruang intranet yang didedikasikan untuk sanksi internasional untuk 
memeriksa apakah negara X ini dikenai sanksi tertentu, dan untuk 
menghubungi delegasi kepatuhan perimeter Anda , jika diperlukan.
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Perlindungan kebebasan 
berekspresi dan berserikat   

  Fitur utama dari kebijakan kami
Bolloré Group menghormati kebebasan berbicara, berserikat dan 
perwakilan kolektif, dan berkomitmen untuk memastikan dialog 
sosial yang terbuka dalam segala situasi. Setiap orang yang 
bertindak atas nama Grup harus menahan diri dari segala bentuk 
tekanan, tuntutan, atau perilaku yang bertujuan mengubah atau 
menghalangi ekspresi karyawan.

  Tindakan apa yang harus dilakukan? 
SKENARIO: Karyawan saya ingin menyampaikan  
tuntutan tetapi tidak ada kerangka kerja untuk dialog 
sosial di negara ini
Saya mengelola entitas di negara di mana hak untuk organisasi  
kolektif pekerja tidak diberikan oleh hukum. Beberapa karyawan 
saya telah memberi tahu saya tentang tuntutan yang ingin mereka 
diskusikan dan sedang mempertimbangkan untuk membentuk  
serikat pekerja untuk tujuan ini.

Perilaku mengamati
Bolloré Group berkomitmen untuk memfasilitasi ekspresi karyawan 
dan menjamin non-diskriminasi terhadap pekerja yang terlibat  
dalam struktur perwakilan. Sesuai dengan hukum setempat, 
karyawan harus didengar dan tuntutan mereka dipertimbangkan.
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Hubungi departemen sumber daya manusia Grup untuk menerapkan 
alat dan prosedur yang bertujuan untuk mengumpulkan permintaan 
dari karyawan Anda, dan dengan demikian memastikan dialog sosial 
yang terbuka sesuai dengan undang-undang setempat.

Melawan kerja paksa  
dan perdagangan manusia   

  Fitur utama dari kebijakan kami
Bolloré Group berkomitmen kuat untuk memerangi semua  
bentuk perbudakan modern dan perdagangan manusia. Setiap  
orang yang bertindak atas nama Grup harus menahan diri untuk  
tidak berpartisipasi atau berkontribusi, langsung atau tidak  
langsung, dalam situasi kerja paksa.
Kerja paksa berarti setiap pekerjaan yang dilakukan di luar  
kehendak seseorang dan di bawah tekanan dari segala jenis  
ancaman – penggunaan kekerasan atau intimidasi, manipulasi 
hutang, pemotongan upah atau dokumen identitas, ancaman 
pengaduan kepada otoritas imigrasi, dll.
Perdagangan manusia mengacu pada eksploitasi individu melalui 
kerja paksa, seringkali melibatkan pengangkutan perorangan  
ini di dalam suatu negara atau lintas batas.

  Tindakan apa yang harus dilakukan? 
SKENARIO: Di tempat subkontraktor, karyawan  
tampaknya dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang  
tidak aman
Selama kunjungan lapangan ke anak perusahaan Grup, saya 
menyadari bahwa pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan 
subkontrak sedang tidur di lokasi dan beroperasi tanpa peralatan 
yang sesuai.
Beberapa pekerja menuduh perusahaan mereka memblokir 
pembayaran upah mereka, untuk memaksa mereka terus bekerja 
di bawah kondisi berbahaya ini ketika mereka benar-benar ingin 
mengundurkan diri.

Perilaku mengamati
Jika faktanya terbukti benar, Anda harus segera memberi  
tahu manajer lini atau kontak CSR Anda, atau melaporkannya  
melalui sistem pelaporan pelanggaran. Verifikasi tambahan  
akan dilakukan dengan subkontraktor dan tindakan perbaikan  
akan diambil dengan cepat jika perlu.
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Melawan pekerja anak 

  Fitur utama dari kebijakan kami
Sesuai dengan ketentuan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), 
Bolloré Group menahan diri untuk tidak menggunakan pekerja  
anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di luar 
kepatuhan terhadap undang-undang setempat mengenai usia 
minimum kerja, Grup melarang mempekerjakan anak-anak  
di bawah usia 15 tahun untuk pekerjaan apa pun, dan mempekerjakan 
orang muda di bawah usia 18 tahun untuk jenis pekerjaan apa  
pun yang disebut sebagai “berbahaya” .

  Tindakan apa yang harus dilakukan? 
SKENARIO: Salah satu subkontraktor saya menggunakan 
karyawan yang terlihat sangat muda
Di negara tempat saya bekerja, mempekerjakan anak di bawah  
usia 15 tahun tidak dilarang.
Selama kunjungan ke sebuah situs yang dioperasikan oleh salah  
satu subkontraktor kami, saya melihat bahwa beberapa karyawan 
tampak sangat muda.

Perilaku mengamati 
Jika Anda menyaksikan pekerja anak, atau jika Anda mencurigai 
pekerja anak di tempat salah satu pemasok atau subkontraktor  
kita, laporkan situasi tersebut kepada manajer lini atau kontak CSR 
Anda, atau gunakan sistem pelaporan pelanggaran.
Di wilayah di mana undang-undang atau praktik menimbulkan 
kecurigaan risiko, perekrutan dan penggunaan pekerja subkontrak 
harus lebih waspada. Periksa secara sistematis dokumen identitas 
pekerja yang akan Anda pekerjakan, dan minta sama dari mitra bisnis 
Anda, mengingatkan bahwa kegagalan untuk mematuhi komitmen 
ini akan menyebabkan pemutusan kemitraan.
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Hak-hak komunitas setempat  
dan and penduduk sebelahnya

  Fitur utama dari kebijakan kami
Sesuai dengan peraturan lokal dan standar internasional, 
sebagaimana diatur dalam Piagam Etika dan CSR dan Piagam  
Hak Asasi Manusia, Grup berkomitmen untuk menghormati  
dan mempromosikan hak-hak masyarakat dan penduduk setempat 
yang mungkin terkena dampak dari kinerja kegiatannya.

  Tindakan apa yang harus dilakukan? 
SKENARIO no. #1: Penduduk kota tetangga menuduh 
perusahaan saya melakukan polusi
Perusahaan saya berlokasi dekat dengan kawasan alam dan 
pertanian tempat masyarakat lokal bergantung. Warga desa 
tetangga mengeluhkan sampah plastik yang ditemukan di pinggir 
jalan dan badan air dan menuduh perusahaan sebagai penyebabnya. 

Perilaku mengamati
Anda harus terlebih dahulu menentukan apakah pencemaran  
yang dilaporkan adalah akibat dari perilaku buruk yang  
dilakukan oleh karyawan atau mitra yang bertindak atas nama 
perusahaan, atau kegagalan untuk menerapkan prosedur  
manajemen lingkungan internal.
Jika Anda menyaksikan atau mencurigai perilaku tidak hormat  
dari karyawan atau mitra/subkontraktor yang bekerja di lokasi 
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(misalnya,pembuangan limbah), laporkan situasinya kepada  
manajer lini atau petugas lingkungan Anda jika perlu, atau gunakan 
sistem pelaporan pelanggaran.
Di daerah di mana solusi untuk pemulihan, pengelolaan dan 
pemilahan sampah buruk dan/atau tidak ada, solusi yang tepat  
harus diterapkan untuk mencegah, memperbaiki atau 
mengompensasi risiko polusi. 

SKENARIO no. #2: Perusahaan saya dituduh terlibat  
dalam kekerasan terhadap penduduk setempat
Di wilayah tempat perusahaan saya berada, sebuah perusahaan 
dituduh melakukan perilaku kekerasan terhadap penduduk setempat. 
Karena perusahaan ini adalah salah satu subkontraktor kami, pihak 
berwenang setempat menuduh kami terlibat dalam kekerasan ini. 

Perilaku mengamati
Jika Anda menyaksikan atau mencurigai praktik kekerasan di pihak 
pemasok atau subkontraktor, segera laporkan situasi tersebut 
kepada manajer lini atau kontak CSR Anda, atau gunakan sistem 
pelaporan pelanggaran. Dialog dengan masyarakat lokal harus 
dipastikan dan ditindaklanjuti, dan tuduhan diselidiki. Jika terbukti 
benar, tindakan korektif harus diambil oleh perusahaan subkontrak, 
jika tidak, hubungan bisnis akan dihentikan.



Bolloré

17

Kode etik

Perlindungan pekerja

  Fitur utama dari kebijakan kami
Bolloré Group berkomitmen untuk memastikan lingkungan kerja 
yang aman dan sehat, dengan menyediakan kerangka kerja  
yang digunakan untuk mengidentifikasi dan meminimalkan risiko 
yang terkait dengan aktivitasnya dan dengan menerapkan  
kebijakan perlindungan sosial yang efektif.
Setiap orang yang bertindak atas nama Grup harus menahan  
diri dari segala perilaku yang mungkin membahayakan kehidupan 
atau kesehatan karyawan, pemasok, subkontraktor, pelanggan, 
pengguna, dan komunitas setempat.

  Tindakan apa yang harus dilakukan? 
SKENARIO NO. #1: Saya menyaksikan perilaku yang  
saya yakini menempatkan rekan kerja dalam bahaya
Ketika bekerja di wilayah manufaktur yang sangat bising, rekan saya 
tidak secara sistematis memakai penyumbat telinganya, meskipun 
kami secara formal diharuskan melakukannya. Saya telah dengan 
sopan menunjukkan hal ini kepadanya beberapa kali, tetapi tidak ada 
yang berubah. Saya khawatir dia akan menganggapnya buruk jika 
saya membicarakan hal ini dengan manajer kami.

Perilaku mengamati 
Keselamatan semua karyawan adalah prioritas Bolloré Group dan 
setiap orang bertanggung jawab untuk berkontribusi terhadapnya. 
Penting untuk memberi tahu manajer lini Anda tentang situasi ini, 
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setelah memberitahu rekan Anda bahwa dia mewajibkan Anda  
untuk melakukannya.
Secara umum, pastikan Anda mengetahui, memahami, dan 
menerapkan kebijakan dan prosedur kesehatan dan keselamatan.  
Jika ragu, jangan ragu untuk menghubungi QHSE atau manajer 
Sumber Daya Manusia Anda. 

SKENARIO NO. #2: Saya memiliki perjalanan bisnis ke 
negara yang dianggap sensitif
Untuk alasan profesional, saya harus bepergian ke negara yang 
sedang mengalami ketegangan politik dan sosial tertentu. Meskipun 
situasi di lapangan tampak tenang, saya bertanya-tanya tentang cara 
terbaik untuk mempersiapkan perjalanan ini, agar dapat bereaksi 
sebaik mungkin jika masalah keamanan muncul setempat.

Perilaku mengamati 
Sebelum perjalanan Anda, pastikan bahwa manajemen Anda, serta 
otoritas diplomatik setempat jika perlu, mengetahui informasi 
pribadi Anda (salinan paspor, alamat tempat tinggal). Patuhi secara 
ketat peraturan setempat mengenai masuk ke wilayah tersebut 
(visa masuk, kemungkinan deklarasi bea cukai, dll.). Di situs, 
selama diskusi atau di jejaring sosial, hindari membuat pernyataan 
yang mungkin memenuhi syarat sebagai politik atau partisan. 
Secara sistematis hindari demonstrasi atau gangguan ketertiban 
umum lainnya dan tetap tidak menonjolkan fakta bahwa Anda 
dipekerjakan oleh Bolloré Group.

   Untuk pertanyaan apa pun yang berkaitan dengan keamanan, 
silakan hubungi Departemen Grup: suretegroupe@bollore.com

mailto:suretegroupe%40bollore.com?subject=
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Melawan pelecehan  
psikologis dan seksual

  Fitur utama dari kebijakan kami
Bolloré Group berkomitmen untuk memerangi segala bentuk  
pelecehan psikologis dan seksual. Pelecehan psikologis merujuk pada 
tindakan berulang yang memiliki tujuan atau efek merendahkan kondisi 
kerja dan yang cenderung merusak hak dan martabat orang lain, 
mempengaruhi kesehatan fisik dan mental mereka atau membahayakan 
pengembangan profesional mereka. Pelecehan seksual adalah 
penggunaan kata-kata atau perilaku berulang-ulang dengan konotasi 
seksual yang merugikan martabat seseorang karena sifatnya  
yang merendahkan atau mempermalukan, atau yang menciptakan 
situasi yang mengintimidasi, bermusuhan, atau menyinggung orang 
yang bersangkutan.

  Tindakan apa yang harus dilakukan? 
SKENARIO NO. #1: Manajer lini saya bersikeras 
mengundang saya untuk makan malam, tetapi saya  
tidak menginginkan ini
Manajer saya telah berulang kali menawarkan untuk mengundang 
saya makan malam sendirian tanpa alasan profesional. Saya selalu 
menolak, tapi dia bersikeras. Saya takut jika saya memintanya untuk 
berhenti, itu akan menjadi bumerang dan merugikan pekerjaan saya.

Perilaku mengamati 
Perilaku manajer lini tidak sesuai. Anda harus memberi tahu  
manajer Sumber Daya Manusia. Anda atau menggunakan sistem 
pelaporan pelanggaran. Bolloré memastikan pemrosesan peringatan 
secara rahasia dan perlindungan pelapor yang bertindak dengan 
itikad baik terhadap segala bentuk pembalasan.

SKENARIO no. #2: Saya menyaksikan komentar yang 
tidak pantas dan berulang-ulang dibuat untuk seorang 
rekan kerja
Seorang anggota staf sering membuat komentar seksual atau 
sangat tidak pantas kepada rekan lain di depan umum dengan 
nada bercanda. Yang terakhir tampaknya tidak terlalu nyaman 
dengan situasinya, tetapi tanpa mengatakannya. Saya tidak melihat 
situasi berubah. Apakah saya harus ikut campur? Berbicara dengan 
seseorang tentang hal itu? 

Perilaku mengamati 
Jika Anda menyaksikan komentar yang tidak pantas di tempat kerja, 
Anda harus terlebih dahulu menyarankan korban untuk memberi 
tahu pelaku bahwa ucapannya tidak dapat diterima. Jika korban 
merasa tidak nyaman dengan ide ini, maka sarankan agar dia 
mendiskusikannya dengan manajer lini atau manajer Sumber Daya 
Manusianya. Jika dia masih tidak berani bertindak dan situasinya 
terus berlanjut, Anda harus memberi tahu manajer lini Anda atau 
manajer Sumber Daya Manusia setempat.
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SKENARIO no. #3: Salah satu rekan kerja saya di sebuah 
proyek, telah berulang kali menjadi sasaran komentar 
pribadi yang merendahkan
Manajer proyek berulang kali mengingatkan dia betapa tidak efisien, 
miskin dan tidak kompetennya dia selama proyek sebelumnya. 
Pernyataan ini, yang tampaknya tidak berdasarkan fakta, sering kali 
diucapkan di depan seluruh tim. Hasilnya adalah lingkungan yang 
tidak bersahabat untuk proyek tersebut, dan rekan kerja menjadi 
semakin menarik diri dan serta terdiam. Bagaimana saya harus 
bertindak? Apa saya harus membicarakannya dengan seseorang?

Perilaku mengamati
Perilaku manajer proyek tidak sesuai.
Anda harus menyarankan orang yang menjadi korban tindakan 
ini agar dia memberi tahu manajer lini atau manajer Sumber Daya 
Manusianya. Jika orang tersebut merasa tidak nyaman melakukan  
ini dan situasinya berlanjut, Anda harus memberi tahu manajer  
lini Anda atau manajer Sumber Daya Manusia setempat.
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Kelestarian lingkungan

  Fitur utama dari kebijakan kami
Bolloré Group mematuhi semua hukum yang berlaku yang mengatur 
perlindungan lingkungan dan melakukan segala upaya untuk 
melestarikannya. Siapa pun yang bertindak atas nama Grup harus 
menahan diri dari perilaku yang bertentangan dengan komitmen 
yang dibuat. 
Perilaku yang dilarang termasuk degradasi atau perusakan, baik 
sukarela atau tidak sukarela, bertahap atau tidak disengaja, 
lingkungan alam (udara, tanah, permukaan atau air tanah), sumber 
daya alam dan ekosistem.

  Tindakan apa yang harus dilakukan? 
SKENARIO NO. #1: Dari waktu ke waktu, salah satu 
penyedia layanan saya menggunakan praktik yang 
mencemari lingkungan
Majikan saya menandatangani kontrak subkontrak dengan sebuah 
perusahaan. Selama percakapan informal dengan salah satu 
perwakilannya, saya mengamati bahwa karyawan perusahaan ini 
terkadang menggunakan mencemari produk atau peralatan untuk 
melakukan pekerjaan mereka, untuk mengurangi biaya. Namun, 
dalam komunikasinya, perusahaan ini mengklaim telah menerapkan 
dan mematuhi standar lingkungan yang ketat.
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Perilaku mengamati 
Jika komitmen lingkungan merupakan bagian dari kontrak antara 
Anda dan penyedia layanan, pemasok, atau subkontraktor, kegagalan 
apa pun di pihak mereka dalam bidang ini dapat mengakibatkan 
pemutusan hubungan kontrak. Pada tingkat yang sama sebagai 
karyawan, penyedia layanan terikat untuk mematuhi komitmen 
lingkungan Bolloré Group, sebagaimana diatur secara khusus dalam 
Piagam Etika dan CSR. 
Jika Anda mengamati situasi yang bertentangan dengan praktik yang 
diharapkan, laporkan situasi tersebut kepada manajer Anda, kontak 
CSR Anda, dan kepada petugas lingkungan entitas, jika diperlukan.

SKENARIO NO. #2: Sistem pengelolaan limbah 
perusahaan saya tidak mencukupi
Entitas saya telah menyiapkan sistem pengumpulan dan pemilahan 
sampah, tetapi kurang digunakan. Letaknya yang terlalu jauh,  
tidak cukup terlihat dan tidak mudah dijangkau oleh sebagian  
orang serta tidak mendukung pengelolaan sampah yang optimal. 
Seringkali saya merasa tidak terlalu membatasi untuk menggunakan 
tempat sampah standar.

Perilaku mengamati
Sesuai dengan komitmen lingkungannya, Bolloré Group mendorong 
anak perusahaannya untuk menerapkan langkah-langkah untuk 
membatasi produksi limbah dan mempromosikan solusi daur ulang 
sebanyak mungkin. Jika entitas Anda telah menerapkan sistem 
pemilahan sampah, 
Anda harus mematuhinya dan memberikan umpan balik Anda 
sehingga tindakan dapat dilakukan untuk meningkatkan sistem.
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Perlindungan data  
pribadi

  Fitur utama dari kebijakan kami
Sementara digitalisasi kegiatan merupakan sumber kesempatan, 
namun demikian memerlukan penerapan langkah-langkah untuk 
memastikan kerahasiaan dan pemrosesan yang aman dari data 
pribadi yang digunakan oleh perusahaan. “Data pribadi” mengacu 
pada informasi apa pun yang berkaitan dengan orang alami yang 
teridentifikasi atau dapat diidentifikasi.
Bolloré Group berhati-hati untuk melindungi data pribadi yang 
dipercayakan kepadanya. Di mana pun ia beroperasi, ia berusaha 
untuk menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasi  
yang tepat untuk memproses data ini sesuai dengan hukum  
yang berlaku.
Semua karyawan Grup terikat oleh kewajiban kerahasiaan terkait 
perlindungan data pribadi yang dapat mereka akses sebagai  
bagian dari tugas mereka.

  Tindakan apa yang harus dilakukan? 
SKENARIO: Saya telah salah menerima email yang berisi 
daftar data pribadi tentang rekan kerja
Seseorang secara tidak sengaja mengirimi saya email dengan 
file tentang perjalanan bisnis karyawan yang berisi nama, 
informasi administrasi, dan nomor paspor atau kartu identitas 
mereka. Haruskah saya menutup atau menghapus dokumen dan 
mengabaikan apa yang telah saya lihat?

Perilaku mengamati
Pengungkapan informasi ini, bahkan secara keliru, dianggap  
sebagai pelanggaran data pribadi dan memerlukan tindakan 
perbaikan. Mungkin juga telah diterima oleh orang selain Anda,  
yang tidak memiliki izin atau yang tidak memerlukan informasi 
ini. Hubungi segera petugas perlindungan data Anda untuk 
mendapatkan saran tentang cara melanjutkan atau, jika gagal, 
manajer lini atau departemen hukum Anda.Pe
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Keamanan sistem  
informasi  

  Fitur utama dari kebijakan kami
Bolloré Group menyediakan peralatan TI, sarana komunikasi, 
dan informasi serta data yang diperlukan karyawannya untuk 
melaksanakan tugas mereka. Karyawan bertanggung jawab untuk 
menggunakan sumber daya ini sesuai dengan kebijakan keamanan 
yang diberlakukan, untuk membatasi paparan sistem informasi  
Grup terhadap risiko serangan siber.
Serangan siber, yang bertujuan untuk mendapatkan data sensitif  
atau informasi pribadi perusahaan secara ilegal untuk dieksploitasi 
atau dijual kembali, dapat berdampak signifikan pada bisnis: 
gangguan produksi, ketidaktersediaan yang signifikan, kehilangan 
omset, dll.

  Tindakan apa yang harus dilakukan? 
SKENARIO: Saya telah menerima email yang meminta 
saya untuk memberikan detail bank
Saya telah menerima email dari bank yang mengelola akun 
perusahaan saya, memberi tahu saya bahwa mereka akan memberi 
saya kode akses baru saya. Untuk memvalidasi kode baru ini,  
saya harus terhubung ke situs web dan memasukkan login dan  
kata sandi saya. Bagaimana saya bisa memastikan keabsahan 
permintaan ini?

Perilaku mengamati
Bank tidak akan pernah meminta login dan kata sandi Anda.  
Ini jelas merupakan upaya phishing. Jika Anda menerima email  
dari institusi atau orang yang berhubungan dengan Anda, meminta 
Anda untuk memberikan informasi rahasia atau pribadi, selalu 
berhati-hatilah. Periksa ejaan dalam email, domain email pengirim, 
urgensi permintaan, dll. Ini bisa menjadi individu jahat yang  
mencoba mencuri detail kredensial Anda.
Jika Anda salah memberikan detail kredensial Anda, Anda  
harus memberi tahu manajer lini Anda dan segera mengubah  
kata sandi Anda.

  Jika ragu, kami sarankan Anda mengirim salinan email sebagai 
lampiran ke security.team@bollore.com

mailto:security.team%40bollore.com?subject=
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Melawan diskriminasi   

  Fitur utama dari kebijakan kami
Bolloré Group berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang 
sama dalam perekrutan, pekerjaan, pengembangan dan promosi 
pribadi dan profesional. Komitmen ini didasarkan pada budaya 
inklusif yang memungkinkan setiap orang, apa pun kekhasan mereka, 
untuk memperlihatkan potensi mereka secara penuh.
Siapa pun yang bertindak atas nama Grup harus menahan diri  
dari pernyataan dan praktik diskriminatif berdasarkan asal,  
jenis kelamin, status keluarga, kehamilan, penampilan fisik, nama 
keluarga, kondisi kesehatan, kecacatan, orientasi seksual, usia, 
pendapat politik, kegiatan serikat pekerja, keanggotaan kelompok 
etnis atau agama tertentu.
Grup secara khusus berkomitmen untuk mempromosikan  
keragaman di tempat kerja, kesetaraan profesional antara pria  
dan wanita, dan integrasi profesional kaum muda.

  Tindakan apa yang harus dilakukan? 
SKENARIO no. #1: Saya mewawancarai seorang 
penyandang disabilitas untuk sebuah posisi 
Saya melakukan wawancara untuk posisi perwakilan penjualan.
Salah satu kandidat, yang layak dipertimbangkan untuk  
posisi itu karena keterampilan dan pengalamannya, memiliki 
disabilitas motorik. Namun, saya ragu untuk menerima  
lamarannya karena Saya merasa bahwa pelanggan kami  
mungkin tidak nyaman dengan disabilitas.

Ke
ra

ga
m

an



Bolloré

26

Kode etik

Perilaku mengamati
Menolak lamaran berdasarkan reaksi (atau asumsi kemungkinan 
reaksi) orang lain terhadap disabilitas, asal etnis, atau pertimbangan 
lain berdasarkan elemen di luar tempat kerja adalah praktik 
diskriminatif. Anda harus membuat keputusan hanya berdasarkan 
elemen objektif, seperti keterampilan dan pengalaman profesional, 
yang memungkinkan untuk menetapkan bahwa seorang kandidat 
mampu melaksanakan pekerjaan yang bersangkutan.

SKENARIO no. #2: Seorang karyawan yang ingin  
saya promosikan sedang mengandung
Salah satu karyawan saya telah berada di posisinya selama 
empat tahun, dan kinerjanya sangat baik. Saya pikir dia memiliki 
pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi 
manajer di tim saya, posisi yang perlu saya ciptakan dengan  
cepat. Dia menyatakan minat dan motivasinya mengenai posisi 
ini tetapi juga mengatakan kepada saya bahwa dia sedang 
mengandung anak keduanya.

Perilaku mengamati
Anda harus mengambil keputusan Anda hanya berdasarkan 
kemampuan karyawan untuk mengambil posisi tersebut.
Jika kapasitas ini terbukti, maka penciptaan posisi dapat 
dilaksanakan dengan waktu yang singkat dengan menyesuaikan  
misi dan organisasi tim Anda.
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Pencegahan konflik kepentingan   

  Fitur utama dari kebijakan kami
Semua karyawan harus menahan diri untuk tidak mengambil  
bagian dalam keputusan mengenai Bolloré Group ketika  
kepentingan pribadi (keluarga, keuangan, asosiatif, politik, dll.) 
mungkin secara signifikan mengganggu pelaksanaan fungsi  
mereka yang independen dan objektif dan memengaruhi  
kemampuan mereka untuk bertindak dalam Grup.

  Tindakan apa yang harus dilakukan? 
SKENARIO: Seorang anggota keluarga saya direkrut  
oleh perusahaan mitra
Saya menemukan bahwa seorang anggota keluarga saya baru  
saja dipekerjakan sebagai manajer penjualan untuk sebuah  
perusahaan yang secara teratur berhubungan dengan saya untuk 
layanan konsultasi. Apa yang harus saya lakukan?
Perilaku mengamati
Anda harus mengungkapkan situasi ini, yang mungkin bertentangan 
dengan kepentingan Grup, dan menahan diri untuk tidak  
membuat keputusan apa pun sampai orang yang berwenang 
menyelesaikan analisis mereka. Deklarasi ini tidak dapat 
membenarkan tindakan diskriminatif terhadap Anda. Namun,  
jika diketahui bahwa konflik kepentingan ini telah menimbulkan 
praktik penipuan atau korupsi, Anda akan dikenakan tindakan 
disipliner dan/atau proses hukum.
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Kerahasiaan dan pencegahan 
perdagangan orang dalam

  Fitur utama dari kebijakan kami
Tidak ada informasi yang bersifat rahasia mengenai kegiatan Grup 
dapat digunakan, dikomunikasikan atau diungkapkan tanpa izin 
tegas dari divisi manajemen senior Grup. Selain itu, individu yang 
memiliki akses ke informasi non-publik mengenai perusahaan 
yang terdaftar di bursa saham harus menahan diri untuk tidak 
menggunakan informasi ini untuk memperdagangkan instrumen 
keuangan yang darinya mereka dapat memperoleh keuntungan.

  Tindakan apa yang harus dilakukan? 
SKENARIO: Sementara akuisisi perusahaan sedang 
berlangsung, saya dihubungi oleh pers 
Saya berpartisipasi dalam proses mengakuisisi perusahaan di pasar 
yang berkembang pesat. Saya dihubungi di jejaring sosial oleh 
seorang jurnalis, yang memberi tahu saya bahwa dia telah diberi tahu 
oleh sumber yang dekat dengan operasi itu dan bahwa dia ingin 
mendapatkan pendapat saya.

Perilaku mengamati
Anda tidak boleh mengedarkan informasi yang berkaitan dengan 
Grup, khususnya, tetapi tidak secara eksklusif, di jejaring sosial, tanpa 
terlebih dahulu memeriksa dengan Departemen Komunikasi bahwa 
informasi tersebut tidak bersifat rahasia.
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Melawan penghindaran pajak 

  Fitur utama dari kebijakan kami
Grup memastikan penghormatan terhadap peraturan pajak yang 
berlaku untuk aktivitasnya, transparansi terhadap otoritas pajak, 
dan bahwa kebijakan pajaknya konsisten dengan strategi CSR-nya. 
Grup menolak lokasi laba di negara pelindung wajib pajak; lokasi 
di negara-negara dengan rezim pajak istimewa dimungkinkan jika 
secara ekonomi dibenarkan, yaitu jika motivasi mereka terutama 
tidak terkait dengan pajak. Setiap orang yang bertindak atas nama 
Grup wajib menahan diri dari tindakan apa pun yang bertujuan 
membebaskan entitas Grup dari kewajiban pajaknya.

  Tindakan apa yang harus dilakukan? 
SKENARIO: Saya memiliki kemungkinan untuk  
memulai hubungan bisnis dengan perusahaan yang 
berlokasi di surga pajak
Penawaran tender diluncurkan dengan perusahaan Prancis  
dari Grup oleh perusahaan yang berlokasi di negara yang diakui 
menawarkan ketentuan pajak yang menarik. Dapatkah saya 
menanggapi tender ini? 

Perilaku mengamati
Secara umum, departemen pajak Grup harus terlibat dalam 
menanggapi undangan tender sejauh mungkin di hulu, a fortiori ketika 
negara yang disebut sebagai "non-kooperatif dalam masalah pajak" 
terlibat (misalnya, Bahama, Oman, Panama , Kepulauan Virgin Britania 
Raya, dll.). Negara dan wilayah non-kooperatif ditetapkan demikian 
oleh pemerintah Prancis karena tidak memenuhi kriteria yang 
dipersyaratkan dalam hal transparansi pajak, penghapusan kadar pajak 
preferensial, dan pertukaran informasi terkait pajak. Namun, hubungan 
bisnis dengan negara-negara ini tidak dilarang jika secara ekonomi 
dibenarkan. Oleh karena itu, jika arus keuangan dipertimbangkan 
dengan negara-negara tersebut, wajib untuk segera memberi tahu 
departemen pajak Grup.
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Sistem pelaksanaan  
kode etik   

Bolloré Group tidak menoleransi setiap pelanggaran kode etiknya dan berjanji untuk 
mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan menghukum 
tindakan yang materialitasnya akan ditetapkan setelah prosedur permusuhan. 
Setiap orang yang melanggar kode ini dapat dikenakan tindakan disipliner 
berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam aturan prosedur atau proses hukum 
sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Kepatuhan terhadap komitmen Bolloré Group bergantung pada sistem yang 
efektif dan koheren yang umum untuk semua divisi dan dipantau oleh organisasi 
khusus yang terdiri dari:
– Jajaran Direksi;
– Manajemen Umum;
– Etika – CSR and Komite anti korupsi;
– departemen Kepatuhan Grup;;
– departemen CSR;
– departemen sumber daya manusia;
– departemen Sistem Informasi;
– departemen Pajak;
– departemen Keamanan.

Organisasi ini memastikan bahwa kode etik dipahami dan dipatuhi dengan benar. 
Anggota mereka dilindungi oleh kewajiban kerahasiaan dan memiliki kompetensi, 
wewenang dan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan ini.

Organisasi Fungsional  

Piagam Etika dan CSR  
Nilai-nilai dan komitmen 

Grup

Kode etik   
Kebijakan dan aturan perilaku  

Grup

Kewaspadaan dan kepatuhan 
Prosedur pencegahan dan deteksi 

Grup

Implementasi dan adaptasi 
dalam prosedur dan rencana tindakan 

oleh divisi dan unit bisnis 

Divisi
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Sebuah dokumen pendirian 
yang menetapkan komitmen 
utama Grup untuk 
pembangunan yang 
berkelanjutan dan inklusif.

Publik 
umum

Divisi 
operasional

Karyawan, 
mitra bisnis

Sebuah dokumen pendirian 
yang menyatakan prinsip-
prinsip utama, aturan perilaku 
dan perilaku yang akan 
diadopsi (kesehatan dan 
keselamatan, memerangi 
korupsi, kepatuhan terhadap 
aturan persaingan, pencegahan 
konflik kepentingan, CSR, dll).

Kebijakan dan prosedur: 
kepatuhan, sumber daya 
manusia (keragaman, inklusi, 
dll.), QHSE, pembelian, 
perlindungan data pribadi, dll.

Alat: pemetaan risiko, 
pelatihan/peningkatan 
kesadaran, sistem pelaporan 
pelanggaran, penilaian pihak 
ketiga (pelaporan dan audit), 
dialog dengan pemangku 
kepentingan, komunikasi, dll.

Prosedur dan paket tindakan 
yang diterapkan oleh divisi, unit 
bisnis dan anak perusahaan, 

yang memastikan bahwa 
kebijakan diedarkan di semua 
wilayah tempat Grup beroperasi.

Divisi 
setempat
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Kode etik

Dapatkan informasi

Bolloré Group menerapkan rencana peningkatan kesadaran  
dan pelatihan yang bertujuan untuk memastikan bahwa  
semua karyawan dan mitra bisnisnya memiliki pemahaman 
 yang tepat tentang kode etik dan akan mematuhinya  
dalam kegiatan sehari-hari mereka. 
Karyawan yang diidentifikasi terpapar risiko tertentu menerima 
pelatihan tambahan.

   Untuk informasi lebih lanjut tentang kode etik dan kebijakan:
• Konsultasikan tampilan dan area khusus di intranet Anda;
•  Hubungi orang-orang yang bertanggung jawab atas 

implementasinya dalam lingkup Anda;
• Kontak departemen Kepatuhan: compliance@bollore.com

Peringatan 

Sistem pelaporan pelanggaran melengkapi mode pelaporan 
"tradisional", seperti saluran hierarkis. Dapat diakses melalui Internet  
di alert.bollore.com, ini memungkinkan Anda untuk melaporkan 
potensi pelanggaran kode etik yang Anda ketahui secara pribadi.
Grup memastikan pemrosesan peringatan secara rahasia dan 
perlindungan pelapor yang bertindak dengan itikad baik terhadap 
segala bentuk pembalasan. Namun, individu yang menggunakan 
sistem secara tidak benar dapat menghadapi tindakan disipliner 
terlepas dari proses hukum.
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Tampilkan

Email
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Departemen kepatuhan
compliance@bollore.com

Publikasi 2020.

Kredit foto: Pustaka foto milik Bolloré Group dilindungi  
undang-undang. Annie Pratt, Adobe stock, Getty images.

Desain dan produksi: .
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Laporan "Semua 
bertanggung jawab 
dan berkomitmen"

Poster “Semua 
bertanggung jawab  
dan berkomitmen”

Kode etik  
Sistem anggaran dasar

Publikasi etika dan CSR kami:

Brosur “Semua 
bertanggung jawab dan 
berkomitmen” brochure

Program 
kepatuhan

Kode  
etik
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