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Integritas:
Berperilaku secara etis 

dan sejalan dengan 

ucapan kita. 

Untuk penyederhanaan istilah, Pedoman Perilaku ini menyebut “para karyawan” atau 
“karyawan” atau merujuk kepada tenaga kerja kolektif sebagai “kita” atau menyebut 
karyawan sebagai “Anda.” Kelompok selain “karyawan reguler” terkadang dapat diminta, 
sebelum atau selama hubungan mereka dengan Air Products, untuk membaca dan/atau 
menaati sebagian atau seluruh Pedoman Perilaku dan kebijakan, standar, panduan, dan 
proses yang terkait. Penyelesaian langkah ini oleh kelompok karyawan nonreguler, jika 
diminta selama berlangsungnya hubungan bisnis, tidak mengimplikasikan status karyawan, 
ketenagakerjaan, atau kewajiban pemberi kerja oleh Air Products. Istilah "Air Products" akan 
digunakan dalam seluruh Pedoman untuk merujuk pada Air Products dan perusahaannya.

2



3

Pesan dari CEO kita:  
Komitmen terhadap Integritas

Integritas kita adalah aset yang tak ternilai harganya. Integritas merupakan 
sesuatu yang harus dipertahankan setinggi-tingginya, dan harus terus kita 
junjung. 

Kita tidak akan mengorbankan integritas untuk alasan apa pun, tidak untuk 
keuntungan, dan tidak untuk kemudahan dalam melakukan bisnis. Tidak ada 
lagi pertanyaan tentang ini—tidak ada pengecualian. Itu tidak berarti bahwa 
keputusan mengenai risiko dan kepatuhan akan selalu mudah – terkadang 
masalah-masalah begitu kompleks, terutama di lingkungan bisnis kita yang 
terus berubah. Itulah sebabnya mengapa program “Komitmen terhadap 
Integritas" kita memberikan pedoman praktis. 

Program ini terdiri dari dokumen Kode Etik, kebijakan terkait, standar, pedoman 
dan kesempatan belajar serta komunikasi secara berkesinambungan. Adalah 
tanggung jawab kita semua untuk memahami harapan Perusahaan dan 
mengikuti pelatihan yang relevan dengan pekerjaan kita. Dan juga merupakan 
tanggung jawab dari kita untuk menjunjung standar bisnis beretika yang akan 
menentukan reputasi perusahaan dan diri kita sendiri. Ini berarti melaporkan 
kesalahan atau menyampaikan kepedulian pada saat kita mengetahui 
adanya masalah dan tantangan. Nomor pelaporan IntegrityLine, situs web 
IntegrityOnline, dan daftar kontak organisasi kita adalah sarana yang dapat 
digunakan untuk menjalankan langkah-langkah ini apabila menyampaikan 
kepada pimpinan dirasa tidak nyaman atau tidak praktis.

Salah satu kualitas yang saya anggap sebagai kunci kesuksesan kita adalah 
keyakinan diri. Karyawan pria dan wanita yang bangga dengan integritas 
pribadi dan Perusahaannya memperlihatkan sikap percaya diri yang sangat kuat 
dan alamiah. Kita akan melakukan apa yang benar, setiap saat, tidak lalai, dan 
memiliki keberanian untuk memperbaiki yang salah apabila ada.

Mereka yang melakukan langkah-langkah ini untuk mendukung integritas kita 
tidak akan pernah menerima tindakan balasan atau pembalasan. Perusahaan 
akan menghargai dan melindungi apabila Anda melaporkan pelanggaran 
dengan jujur atau menyampaikan kepedulian Anda. 

Integritas adalah nilai yang begitu tinggi dalam tradisi bisnis kita meski 
tidak perlu selalu diucapkan. Ya, begitulah, integritas direalisasikan dengan 
dipraktekkan secara terus-menerus. Saya ucapkan terima kasih atas komitmen 
Anda terhadap integritas, meski banyak tuntutan dalam pekerjaan Anda sehari-
hari. Saya tahu Anda berkomitmen untuk menjadikan Air Products yang terbaik, 
dan dengan upaya Anda, reputasi Air Products akan integritas akan terus terjaga, di 
mana pun kita melakukan bisnis.

Seifi Ghasemi
Chairman, President and 
Chief Executive Officer
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Selama interaksi bisnis, kita harus 
menjaga standar tertinggi dalam hal 
integritas. Ini berarti menaati hukum 
dan juga kebijakan, standar, panduan, 
dan prosedur Air Products di setiap 
negara tempat kita beroperasi. Hal 
tersebut juga berarti bersikap adil dan 
jujur—melakukan hal yang "benar". 
Namun apa yang "benar" terkadang 
tidak selalu jelas. 

Ekspektasi Perusahaan
Pedoman Perilaku Karyawan ini 
menjelaskan ekspektasi Air Products 
dalam hal perilaku beretika 
karyawannya. Kebijakan, standar, 
panduan, dan prosedur perusahaan 
memberi rincian lebih lengkap 
mengenai cara terbaik bagi kita untuk 
bertindak, sebagai anggota tenaga kerja 
Air Products. Anda harus mempelajari 
Pedoman Perilaku dan semua dokumen 
yang berhubungan dengan jabatan 
serta peran Anda, dan bertanya kepada 
manajer atau supervisor Anda jika 
informasi tersebut tidak jelas. 

Jika Anda berhadapan dengan situasi 
ketika apa yang "benar" tidaklah 
jelas—baik bagi Anda atau pun bagi 
mereka yang berkolaborasi dengan 
Anda—maka Anda harus mencari 
bimbingan. Dijelaskan di sini, terdapat 
berbagai sumber daya yang dapat 
membantu Anda memperoleh 
informasi lebih lanjut. Ajukan 
pertanyaan, utarakan permasalahan, 
atau laporkan dugaan pelanggaran 
Pedoman ini agar ditindaklanjuti oleh 
manajer atau supervisor Anda, serta 
ahli dan kontak di bidang etika dan 
kepatuhan kita. Sebagai karyawan, kita 
semua bertanggung jawab atas 
perilaku beretika. Air Products berjanji 
bahwa mereka yang berniat baik dan 
melaporkan pelanggaran atau 
kecurigaan atas pelanggaran Pedoman 
Perilaku tidak akan pernah 
mendapatkan pembalasan dendam 
dengan cara apa pun. Kita semua 
harus melakukan peran kita demi 
mendukung komitmen Perusahaan 
terhadap bisnis beretika.

Ikhtisar Persyaratan
Sebagai perusahaan, kita harus 
menjunjung tinggi integritas dan 
menjaga reputasi dalam hal transaksi 
bisnis dengan jujur. Karena Air Products 
adalah perusahaan multinasional, 
karyawannya akan menemui banyak 
hukum, peraturan, kebijakan, dan 
praktik bisnis formal atau informal yang 
berbeda. Kepatuhan terhadap semua 
hukum serta kebijakan, standar, 
panduan, dan prosedur Air Products di 
semua lokasi tempat kita berbisnis, 
adalah hal yang harus dilakukan. Jika 
Anda merasa tidak yakin akan 
persyaratan hukum atau pun kebijakan 
Perusahaan, atau jika keduanya nampak 
bertentangan, Anda harus berkonsultasi 
dengan manajer atau supervisor, atau 
Law Group atau Chief Risk Office untuk 
memperoleh bimbingan. 

Karyawan yang tidak menaati Pedoman 
Perilaku dapat dikenai pemecatan dan/
atau tuntutan pidana serta tindakan 
hukum oleh Perusahaan, dalam beberapa 
kasus. Sesuai yang diizinkan oleh hukum 
setempat, manajer dan supervisor dapat 
dikenai tindakan disipliner dan/atau 
pertanggungjawaban pribadi jika gagal 
untuk menindak pelanggaran yang 
dilakukan karyawan. Ini berarti bahwa 
manajer dan supervisor harus 
melaporkan pelanggaran yang dilakukan 
oleh karyawan yang berada di bawah 
manajemen mereka. Tidak mengetahui 
Pedoman Perilaku atau kebijakan, standar, 
panduan, dan prosedur bagi peran Anda, 
bukanlah alasan untuk melakukan 
pelanggaran, karena kita semua 
bertanggung jawab untuk memahami 
informasi penting ini.

Jika Anda memiliki peran yang 
mengharuskan berinteraksi dengan 
mitra patungan, agen, distributor, atau 
penyedia layanan, Anda mungkin 
mengetahui persyaratan Pedoman 
Perilaku mereka. Kita juga harus 
mematuhi Pedoman Perilaku, 
kebijakan, praktik, serta panduan Air 
Products, terutama jika lebih ketat.
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Pelaporan
Air Products mengharapkan 
karyawannya melaporkan 
pelanggaran atau pelanggaran etika. 
Alat dan sumber daya tersedia untuk 
membantu Anda. Jika Anda memiliki 
pertanyaan atau keraguan, atau perlu 
melaporkan pelanggaran terhadap 
Pedoman, pertama-tama berbicaralah 
kepada supervisor atau manajer Anda. 
Jika Anda merasa tidak nyaman 
berbicara dengan manajer, atau jika 
Anda telah melakukannya namun 
merasa tidak puas dengan responsnya, 
Anda dapat mencari bantuan dari 
kontak yang tertulis pada situs web 
Perusahaan:  
www.airproducts.com/codeofconduct. 

Anda dapat meminta bimbingan atau 
bantuan setiap saat dari Law Group, 
Chief Risk Officer, Corporate Audit, 
atau salah satu eksekutif Perusahaan. 
Dan jika Anda lebih suka untuk 
berbicara dengan seseorang di luar Air 
Products, Anda dapat menelepon 
IntegrityLine di 1-877-272-9726 atau 
kunjungi www.airproducts.com/
integrityline untuk mengetahui 
nomor pelaporan setempat beserta 
instruksinya. 

Jalur telepon dan situs web ini 
dioperasikan oleh vendor pihak ketiga 
yang bekerja sama dengan Air 
Products, untuk membantu dalam hal 
pelaporan etika dan kepatuhan. 
Instruksi lebih lanjut mengenai 
penggunaannya tersedia dalam 
lampiran Pedoman Perilaku mengenai 
pelaporan. Kategori dan proses 
pelaporan yang diizinkan, berbeda 
bagi tiap negara/wilayah. Anda perlu 
memahami hukum setempat ketika 
menggunakan alat pelaporan pihak 
ketiga. Ingatlah bahwa Air Products 
menerapkan janji tegas bahwa tidak 
akan ada balas dendam. 

Catatan dari Chief Compliance Officer 
tentang Bersikap dengan Integritas

Sebagai karyawan, sudah menjadi kewajiban kita untuk memperkuat 
standar tinggi Air Products dalam hal integritas dan perilaku beretika. 
Karyawan Air Products menghargai kejujuran dan keadilan. Dalam 
berbagai survei, forum diskusi dan melalui masukan ringan, rekan sejawat 
telah menekankan berulang kali akan pentingnya etika profesional. Dan 
tindakan memang akan lebih bermakna. Kita telah membangun reputasi 
kuat dalam hal integritas. Perusahaan memiliki ekspektasi bahwa kita 
semua akan berjuang untuk mempertahankannya. 

Kita melakukannya dengan memahami Pedoman Perilaku dan semua 
kebijakan, standar, serta panduan yang terkait, dan dengan mengikuti 
semua pelatihan yang dibutuhkan bagi peran atau jabatan kita, 
melaporkan pelanggaran atau pun kecurigaan, dan yang terpenting adalah 
dengan menjaga integritas sebagai hal yang utama dalam pekerjaan kita 
sehari-hari. Kita beruntung bisa bekerja di suatu perusahaan yang memiliki 
integritas sebagai nilai perusahaan ini, dan secara pribadi juga penting 
bagi karyawan kita. 

Namun bahkan ketika berada di tengah budaya yang mensyaratkan 
integritas sebagai kunci merek kita, selalu muncul situasi di mana 
jalan yang benar tidak selalu jelas. Terdapat sumber daya yang dapat 
membantu Anda, termasuk supervisor, manajer, atau pemimpin lainnya 
dalam perusahaan. Apabila hal tersebut tidak mungkin atau tidak 
praktis, karyawan dapat memanfaatkan telepon IntegrityLine dan proses 
pengiriman via Web yang dikelola oleh vendor pihak ketiga kita, atau 
merujuklah pada daftar kontak pakar permasalahan internal kita. 

Setiap karyawan bertanggung jawab untuk menaati Pedoman Perilaku. 
Manajer dan supervisor memiliki kewajiban tambahan untuk menciptakan 
dan memelihara lingkungan kerja yang mendukung serta mengedepankan 
keterbukaan dan kejujuran. Karyawan harus merasa nyaman 
menggunakan sumber daya yang diuraikan dalam Pedoman Perilaku 
ketika mencari bantuan dalam situasi yang menyulitkan. Kepemimpinan 
bermakna dukungan penuh bagi mereka yang membantu menegakkan 
integritas kita, termasuk menepati janji akan tidak adanya balas dendam.

Kita memandang integritas sebagai hal yang penting bagi kelangsungan 
kesuksesan. Karyawan dari berbagai wilayah, dengan berbagai peran, 
tidak perlu ragu untuk berbicara dengan pemimpin Air Products tentang 
masalah ini. 

5
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Kepatuhan Perusahaan

Cara Mengajukan 
Laporan 
Karyawan yang memiliki pertanyaan 
atau permasalahan, membutuhkan 
nasihat, atau memiliki kecurigaan 
bahwa telah terjadi pelanggaran 
Pedoman, harus berbicara terlebih 
dahulu dengan supervisor atau 
manajer langsung mereka. Namun jika 
situasi atau pertanyaan melibatkan 
supervisor atau manajer, atau apabila 
seorang karyawan lebih suka berbicara 
kepada orang lain, maka mereka harus 
mengetengahkan masalah ini ke 
bagian Law Group, Chief Risk Officer, 
Corporate Audit, atau eksekutif 
perusahaan lainnya. 

Sebagai seorang karyawan, dalam 
beberapa situasi kita terkadang 
merasa enggan atau tidak nyaman 
apabila harus melaporkan 
pelanggaran atau permasalahan 
mengenai orang lain dalam Air 
Products. Siapa pun baik di dalam 
maupun di luar perusahaan dapat 
mengajukan laporan, 24 jam setiap 
hari, tujuh hari seminggu, dengan 
menggunakan beberapa alat yang 
disediakan oleh perusahaan eksternal 
pihak ketiga yang dikontrak oleh Air 
Products. Melalui IntegrityLine, 
penelepon dapat berbicara (sering kali 
dengan bahasa setempat) dengan 

perwakilan vendor yang dapat 
mencatat permasalahan serta jalan 
tindak lanjut. Situs web 
IntegrityOnline tersedia dalam 
berbagai bahasa dari koneksi Internet 
apa pun. Karyawan vendor pihak 
ketiga terlatih untuk 
mendokumentasikan informasi dari 
Anda secara akurat. Hal ini membuat 
Air Products dapat menyelidiki semua 
permasalahan yang ada. 

Mereka yang mengajukan laporan 
dapat memilih untuk tetap anonim 
(jika diizinkan oleh hukum setempat), 
namun Anda didorong untuk 
menunjukkan identitas diri sehingga 
tindak lanjut akan lebih efektif. 
Merahasiakan identitas atau informasi 
rinci lainnya dapat mempersulit Air 
Products dalam hal penanganan atau 
pemecahan masalah serta 
permasalahan. Apakah Anda memilih 
untuk mendiskusikan permasalahan 
melalui telepon atau pun online, Anda 
akan menerima nomor laporan yang 
dapat digunakan untuk tindak lanjut. 
Kemudian perusahaan pihak ketiga 
akan meneruskan laporan tersebut 
kepada mereka yang berwenang di Air 
Products, untuk melakukan 
penyelidikan.  

Mohon diperhatikan bahwa hukum Privasi Data di beberapa negara membatasi jenis/
kategori laporan yang dapat diajukan oleh karyawan melalui nomor telepon IntegrityLine 
atau halaman Web IntegrityOnline. Pada beberapa negara, laporan yang dapat diajukan 
menggunakan alat ini hanyalah yang terkait masalah audit, akuntansi, penipuan, dan 
penyimpangan finansial. Oleh karena itu laporan anonim juga dilarang oleh hukum di 
beberapa negara. Dalam hal ini, sistem pelaporan akan memberi saran tentang bagaimana 
Anda harus melanjutkan.
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Melaporkan 
Penyimpangan 
Akuntansi
Mereka yang ingin melaporkan 
dugaan pelanggaran terkait masalah 
akuntansi atau audit yang diragukan 
dapat langsung melaporkannya ke 
Komite Audit atau Dewan Direksi. 
Karyawan dapat meminta laporan 
yang dibuat online atau melalui 
telepon untuk diteruskan ke Komite 
Audit, atau permasalahan tersebut 
dapat dikirim langsung ke Komite 
Audit di bawah Corporate Secretary’s 
Office di Air Products di Allentown, 
Pennsylvania (lihat informasi alamat 
di sampul belakang).

Persyaratan Sertifikasi 
Pedoman Perilaku
Secara berkala, Chief Risk Officer, 
Corporate Risk Office, atau Audit 
Department dapat menunjuk 
karyawan tertentu yang diharuskan 
memberi sertifikasi tertulis bahwa 
mereka telah mempelajari dan 
memahami Pedoman Perilaku, atau 
sebagian darinya, atau kebijakan, 
standar, serta panduan terkait. 
Sertifikasi ini akan mengonfirmasi 
bahwa selama periode sebelumnya, 
karyawan telah mematuhi Pedoman 
Perilaku dan bahwa karyawan yang 
bersangkutan secara pribadi tidak 
mengetahui adanya pelanggaran yang 
dilakukan oleh orang lain.

Keadilan dan Tanpa 
Balas Dendam
Perlakuan Adil 
Kita semua harus menghadapi 
pelanggan, pemasok, kompetitor 
Perusahaan, serta rekan sejawat secara 
adil. Tidak boleh ada yang menarik 
keuntungan dari orang atau situasi 
melalui manipulasi, penyembunyian, 
penyalahgunaan informasi yang 
dilindungi, penyajian materi penting 
secara salah/keliru, atau praktik 
perlakuan yang tidak adil lainnya. 

Melindungi Mereka yang 
Membantu Melindungi Perusahaan 

Reputasi kita untuk kejujuran adalah 
aset yang berharga. Oleh karena itu 
kita menjanjikan tidak adanya balas 
dendam bagi karyawan yang 
melindungi hal itu. Anda harus 
melaporkan pelanggaran nyata atau 
pun dugaan pelanggaran terhadap 
Pedoman Perilaku atau etika, serta 
kepatuhan dan kebijakan tata kelola. 
Jika Anda merasa telah menjadi 
korban balas dendam karena menaati 
Pedoman Perilaku, mempertanyakan 
praktik bisnis tidak etis, atau 
melaporkan pelanggaran, gunakan 
salah satu sumber daya pelaporan 
untuk langsung melaporkan balas 
dendam tersebut. Air Products tidak 
akan membiarkan balas dendam 
terhadap mereka yang menjunjung 
tinggi komitmen Perusahaan terhadap 
integritas.

Pelaporan
Kunjungi www.airproducts.
com/integrityline untuk 
nomor pelaporan dan 
instruksi setempat.

Laporkan online di 
www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
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Rekan sejawat saya memiliki daftar distribusi e-mail yang dia tuju 
untuk meneruskan lelucon yang terkadang menertawakan jenis 
kelamin, ras, agama, politik, dan perbedaan pribadi lainnya. Saya 
merasa beberapa di antaranya bersifat ofensif dan khawatir bahwa 
orang lain beranggapan sama. Apa yang harus saya lakukan?

Humor adalah selera pribadi, dan terkadang orang berbagi lelucon 
yang tidak pantas di tempat kerja. Rekan kerja Anda mungkin tidak 
menyadari bahwa topik dari beberapa lelucon yang dia teruskan 
dapat menghina atau merendahkan anggotanya. Anda harus 
berbicara kepadanya dan menjelaskan perasaan Anda. Jika dia 
bereaksi negatif atas permintaan ini, Anda harus berbicara dengan 
supervisor. Lelucon, gambar, komentar verbal, dan komunikasi 
lain yang menghina atau merendahkan orang lain akan merusak 
lingkungan kerja kita. Anda berhak untuk protes.
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Lingkungan Kerja dan 
Ketenagakerjaan

Keragaman & 
Penyertaan
Air Products mempunyai komitmen 
yang tulus untuk membangun 
lingkungan kerja inklusif tempat 
keterbukaan, kepercayaan, dan rasa 
hormat menjadi bagian integral dari 
budaya korporat global kita. Sebagai 
seorang karyawan kita harus saling 
memperlakukan dengan rasa hormat 
dan saling menghargai perbedaan. 
Sudut pandang yang ditimbulkan dari 
perbedaan itu penting untuk 
kelangsungan kesuksesan kita. 

Perusahaan menganggap pelecehan 
serta diskriminasi sebagai tindakan 
tidak adil dan dapat merusak 
lingkungan kerja kita. Di kebanyakan 
negara, pelecehan serta diskriminasi 
adalah melanggar hukum. Air Products 
terus berusaha keras untuk memenuhi 

dan melampaui semua hukum yang 
berlaku di semua negara tempat kita 
beroperasi. Karyawan harus mengacu 
pada semua kebijakan, standar, 
panduan, serta prosedur regional yang 
berhubungan dengan lingkungan kerja 
dan tempat kerja. Mereka juga harus 
selalu mengikuti pelatihan Perusahaan 
mengenai Keragaman dan Penyertaan, 
antipelecehan, dan pelatihan lain 
mengenai lingkungan kerja kita.

Air Products tidak menoleransi kekerasan 
atau ancaman kekerasan di tempat kerja. 
Karyawan yang membawa senjata atau 
barang berbahaya ke tempat kerja, atau 
bertindak dengan cara yang menakutkan 
serta mengintimidasi karyawan lain, 
akan dikenai tindakan disipliner.
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Saya ingin mempekerjakan manajer untuk jabatan yang melibatkan 
pekerjaan internasional. Orang yang memiliki kualifikasi terbaik 
dari hasil wawancara adalah seorang wanita, namun saya tahu 
bahwa beberapa pebisnis di sebagian negara ini tidak suka 
berbisnis dengan wanita. Keahliannya sangat baik, namun jenis 
kelamin bisa memengaruhi kelangsungan bisnis kita. Apa yang 
harus saya lakukan? 

Mengesampingkan calon karyawan karena jenis kelamin adalah 
bertentangan dengan kebijakan Air Products, dan juga melanggar 
hukum. Kita harus mengikuti jalur yang benar dalam setiap 
tindakan di mana pun lokasinya. Integritas kita tidak boleh 
tercemar, meskipun pilihan yang benar dapat berdampak pada 
keuntungan.
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Persamaan 
Kesempatan dalam 
Ketenagakerjaan 
Karyawan Air Products adalah aset 
perusahaan yang paling berharga. 
Keberhasilan kita yang berkelanjutan 
bergantung pada menarik serta 
memelihara tenaga kerja berbakat 
yang terdiri baik pria maupun wanita. 
Setiap karyawan akan dinilai 
berdasarkan kualifikasi serta 
keahliannya, tanpa memandang 
karakteristik pribadinya. Perusahaan 
mendukung penuh prinsip persamaan 
kesempatan dalam ketenagakerjaan, 
dan akan mengikuti semua hukum 
terkait di negara tempat kita 
beroperasi.

Hukum Hak Asasi 
Manusia, Perburuhan, 
dan Ketenagakerjaan 
Agar kreativitas dan inovasi terus 
berkembang, semua orang 
membutuhkan lingkungan inklusif di 
mana hak dan sudut pandang mereka 
diterima serta dihargai, dan di mana 
mereka diperlakukan dengan sopan 
dan bermartabat. Air Products 
berkomitmen untuk memupuk 
lingkungan ini. Kita mengikuti semua 
hukum perburuhan serta 
ketenagakerjaan di negara tempat 
beroperasi, termasuk hukum mengenai 
tenaga kerja anak dan hak karyawan, 
seperti kebebasan berserikat, privasi, 
dan persamaan kesempatan dalam 
ketenagakerjaan. 

Pelaporan
Kunjungi www.airproducts.
com/integrityline untuk 
nomor pelaporan dan 
instruksi setempat.

Laporkan online di 
www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
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Memastikan 
Keberlanjutan
Bagi Air Products, keberlanjutan 
meliputi banyak aktivitas yang 
penting bagi Perusahaan serta 
pemangku kepentingan. Kita terus 
berjuang untuk menciptakan nilai 
yang lestari melalui pengelolaan 
lingkungan, tanggung jawab sosial 
dan perusahaan, serta solusi inovatif 
untuk kebutuhan energi, lingkungan, 
dan pasar dengan pertumbuhan besar. 
Kita berusaha keras untuk menjadi 
tetangga yang baik dan pemberi kerja 
yang adil dalam masyarakat tempat 
kita beroperasi. Kita adalah pengelola 
lingkungan dan warga negara 
perusahaan yang bertanggung jawab. 
Kita semua harus berusaha 
memelihara nilai bisnis yang 
berkelanjutan selama kerja sehari-hari. 

Seperti halnya perusahaan besar lain, 
Air Products menggunakan air, energi, 
dan sumber daya lain, dan juga 
memiliki jejak lingkungan. 
(environmental footprint). Oleh karena 
itu kita menetapkan tujuan untuk 
melestarikan sumber daya dan 
mengurangi emisi, serta memiliki 
kebijakan untuk mendukung tujuan ini. 
Tujuan pemakaian air dan energi serta 
target pengurangan emisi gas rumah 
kaca dipantau oleh Sustainability 
Council dari Air Products, dan kita terus 
berusaha meningkatkan kinerja. Setiap 
karyawan bertanggung jawab untuk 
memajukan perusahaan ke arah tujuan 
ini dengan menggunakan sumber daya 
secara bijak, mengikuti praktik yang 
tepat guna mengurangi limbah, serta 
mendaur ulang atau menggunakan 
kembali barang bekas apabila mungkin.

Keberlanjutan mencakup tata kelola 
yang baik. Dokumen Pedoman 
Perilaku ini, beserta kebijakan, standar, 
dan panduan terkait, juga pelatihan 
yang diperlukan bagi jabatan Anda, 
memperkuat komitmen kita akan 
perilaku berintegritas dalam semua 
transaksi bisnis. Jika Anda mengetahui 
adanya masalah etika dan kepatuhan 
yang berhubungan dengan 
keberlanjutan, Anda harus segera 
membicarakan permasalahan 
tersebut, menggunakan salah satu 
kontak atau alat yang disediakan di 
sini.

Keberlanjutan, Lingkungan, Kesehatan, 
Keselamatan, dan Keamanan

Bertindak dengan 
Penuh Tanggung 
Jawab untuk 
Melestarikan 
dan Melindungi 
Lingkungan
Air Products berkomitmen terhadap 
pelestarian lingkungan. Kebijakan 
Perusahaan memenuhi atau 
melampaui ekspektasi hukum 
perlindungan lingkungan pemerintah 
di negara tempat kita beroperasi. Kita 
bangga menjadi anggota dari 
beberapa organisasi yang bertujuan 
meminimalkan dampak lingkungan 
akibat pabrik, distribusi, dan 
penggunaan bahan kimia. Memenuhi 
semua pedoman lingkungan tersebut 
setiap saat merupakan bagian dari 
praktik kita. Karyawan harus selalu 
mematuhi semua kebijakan, standar, 
serta prosedur K3L, dan Keberlanjutan  
Air Products, serta mengikuti semua 
pelatihan yang diperlukan.
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Saya memperhatikan bahwa sering kali orang-orang menahan 
pintu agar mereka yang berada di antrean belakang dapat masuk 
tanpa harus menggesekkan badge. Sepertinya itu hal yang sah saja 
karena mereka semua karyawan, namun saya melihat orang-orang 
yang tidak saya kenali. Apa yang harus saya lakukan? 

Anda sama sekali tidak boleh membiarkan orang lain memasuki 
gedung Anda tanpa mengikuti prosedur keamanan yang sesuai, 
yang mengharuskan setiap orang menggesekkan badge, di 
kebanyakan lokasi. Anda tidak kasar karena menolak memberi 
akses, Anda membantu melindungi karyawan, pabrik, dan informasi 
rahasia kita. Jika ada yang mempertanyakan tindakan Anda, jelaskan 
bahwa ini adalah kebijakan Perusahaan, bahwa semua orang yang 
memasuki gedung kita harus menggunakan badge sah milik sendiri. 
Demikian pula, kita juga harus mengikuti kebijakan serta prosedur 
yang berhubungan dengan tamu serta pengunjung ke lokasi kita.

Menjaga Keselamatan 
Tempat Kerja, 
Karyawan, dan 
Masyarakat
Air Products telah mengedepankan 
prioritas untuk beroperasi dengan 
kondisi kerja yang aman serta sehat, 
dan hal tersebut membutuhkan 
komitmen seperti halnya fokus 
keselamatan yang terus menerus dari 
kita. Rekor keselamatan kita patut 
dibanggakan, dan kita berkomitmen 
untuk terus meningkatkan kinerja 
dalam hal keamanan. 

Semua karyawan bertanggung jawab 
untuk bekerja dengan aman dan 
melaporkan kondisi yang tidak aman. 
Kita harus mengikuti semua kebijakan, 
standar, serta panduan sehubungan 
keselamatan, untuk menjaga dan 
melindungi keselamatan kita dan juga 
rekan kerja. Kita juga memiliki 
beberapa program, informasi, dan alat 
lokal serta regional untuk 
meningkatkan kesehatan dan 
kesejahteraan karyawan, serta 
kebijakan untuk memastikan 
keselamatan kita pulang sebagaimana 
kita selamat tiba di tempat kerja. Ini 

mungkin berbeda dari wilayah ke 
wilayah, dan mungkin mencakup 
kebijakan serta standar terkait dengan 
penggunaan tembakau, sistem badge 
untuk memasuki lokasi, tunjangan 
kesehatan lokal serta regional, 
program kesejahteraan perusahaan, 
dan lainnya. Manajer atau supervisor 
Anda, EH&S serta Human Resources 
dapat membantu Anda memahami 
mana yang berlaku di lokasi atau 
jabatan Anda.

Pelanggaran kebijakan, standar, 
panduan, serta prosedur keselamatan 
yang dilakukan oleh karyawan, di 
tempat kerja atau lokasi pelanggan, 
dapat menyebabkan tindakan disiplin. 
Kekerasan, atau ancaman akan 
kekerasan, dan kepemilikan senjata di 
tempat kerja tidak akan dibiarkan. 
Sama halnya, penyalahgunaan 
substansi di pekerjaan akan 
membahayakan keselamatan orang 
lain, oleh karena itu hal ini juga 
dilarang.

Mengamankan Lokasi 
dan Produk Kita
Melindungi satu sama lain, masyarakat 
di sekitar kita, dan properti milik 
perusahaan adalah hal yang kita anggap 
sangat serius. Karena kita memproduksi 
dan mengangkut produk yang dapat 
menyebabkan cedera jika digunakan 
oleh mereka yang berniat jahat, maka 
keamanan menjadi prioritas Air 
Products. Kita telah melakukan tindakan 
tegas untuk memastikan keselamatan 
serta keamanan operasi dan produk. 
Kita semua harus mengikuti semua 
kebijakan, standar, dan prosedur 
keamanan di lokasi kerja, tanpa kecuali. 
Sebagai karyawan, kita juga 
bertanggung jawab untuk memastikan 
semua pengunjung dan tamu 
mengetahui prosedur keselamatan serta 
keamanan kita, dan mematuhinya.

Karyawan harus memberi tahu Global 
Corporate Security jika mereka 
memiliki permasalahan atau dugaan 
apa pun. Di masa lalu situasi yang 
berpotensi bahaya dapat dihindari 
karena karyawan yang waspada 
melakukan tindakan pencegahan 
demi keamanan yang memadai, atau 
memberi tahu Global Corporate 
Security mengenai adanya masalah.

11

Tahukah Anda?

Keberlanjutan di Dalam dan Luar 

Perusahaan: Air Products berkomitmen 

pada bisnis yang berkelanjutan, 

dan usaha untuk keberlanjutan kita 

melebihi lokasi serta fasilitas kita. Kita 

juga bekerja sama dengan pemasok 

dan pelanggan untuk membantu 

meningkatkan keberlanjutan rantai 

nilai kita dan juga dunia. Anda harus 

mengetahui dengan baik standar 

dan kebijakan kita yang baru untuk 

membantu Air Products memenuhi 

tujuan keberlanjutan kita, dan juga 

memahami penawaran kita kepada 

pelanggan untuk membantu pelanggan 

meningkatkan keberlanjutan mereka.
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Penggunaan Sistem, 
Informasi, dan 
Peralatan Perusahaan 
dengan Benar 
Semua orang bertanggung jawab 
untuk melindungi aset Perusahaan. 
Pencurian serta kecerobohan akan 
berdampak terhadap keuntungan kita. 
Kita tidak hanya harus mengikuti 
kebijakan namun juga membantu 
untuk melindungi properti—termasuk 
aset informasi—melalui pelaporan 
langsung jika ada dugaan penipuan, 
pencurian, pelanggaran keamanan, 
atau penggunaan aset Perusahaan 
oleh orang lain yang tidak seharusnya.

Peralatan, sistem, informasi, barang, 
dan layanan Perusahaan hanya boleh 
digunakan untuk tujuan bisnis 
Perusahaan. Penggunaan pribadi 
secara insidental diperbolehkan dalam 
beberapa kasus, jika tidak 
memengaruhi transaksi bisnis atau 
produktivitas. Dilarang menggunakan 
aset atau informasi Air Products untuk 
keuntungan pribadi.  

Jika Anda salah menempatkan atau 
menghilangkan perangkat yang berisi 
data perusahaan, Anda harus 
melaporkan kehilangan tersebut ke 
Corporate Security (Global Asset 
Protection).

Pengelolaan Catatan 
dan Dokumen
Catatan perusahaan adalah aset 
perusahaan yang penting. 
Pengarsipan yang efektif serta efisien 
akan membantu kelancaran proses 
kerja kita. Pengelolaan catatan yang 
baik ditentukan oleh persyaratan 
hukum, regulasi, dan operasional. 
Catatan serta informasi penting 
perusahaan lainnya harus dikelola 
dengan baik (dibuat, digunakan, 
dibagi, disimpan, dan dihancurkan) 
selama siklus pakainya. Semua 
karyawan bertanggung jawab untuk 
memahami cara mengklasifikasi 
informasi yang mereka tangani dan 
mengelolanya sesuai dengan 
kebijakan perusahaan, dan juga 
hukum serta regulasi yang berlaku. 
Anda harus berkonsultasi dengan 
supervisor atau Information Lead 
departemen untuk memperoleh 
panduan, jika Anda tidak yakin 
mengenai cara pengelolaan catatan 
atau dokumen yang Anda miliki.

Pengelolaan Aset dan Informasi 
Perusahaan

Tahukah Anda?
Risiko Keamanan Informasi: Salah 
satu ancaman terbesar terhadap 
informasi penting Perusahaan (dan 
informasi pribadi Anda sendiri) 
dapat dihindari dengan perubahan 
perilaku yang sederhana. Mereka 
yang bermaksud jahat selalu 
menemukan cara yang lebih canggih 
untuk memperdaya orang lain 
agar mengungkapkan informasi 
atau memberi mereka cara untuk 
"masuk" ke program komputer yang 
tersembunyi untuk mengakses sistem, 
basis data, dan tempat penyimpanan 
informasi lainnya. Penjahat ini 
menampilkan diri sebagai bisnis atau 
kontak yang sah, atau menerbitkan 
e-mail atau situs web yang tampaknya 
asli. Anda harus memperlakukan setiap 
e-mail, tautan Internet, lampiran, atau 
permintaan informasi (elektronik, 
langsung, atau melalui telepon) 
dengan hati-hati. Jangan sekali-kali 
membagi kata sandi jaringan atau 
pribadi Anda, memberi informasi 
sensitif secara online atau dalam 
e-mail, atau mengklik tautan dalam 
e-mail yang tidak terverifikasi. Selalu 
periksa kembali untuk mengonfirmasi 
kebenaran identitas orang yang 
meminta informasi.
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Perdagangan Orang 
Dalam
Karyawan yang mengungkapkan, baik 
secara langsung atau pun tidak 
langsung, informasi nonpublik yang 
diketahui olehnya selama masa kerja 
dengan Perusahaan melanggar 
kebijakan Air Products. Kita tidak 
diperbolehkan menggunakan informasi 
tersebut untuk keuntungan pribadi atau 
untuk kerugian Air Products. Sebagai 
contoh, karyawan tidak boleh membeli 
saham di perusahaan lain yang kita 
percaya akan diakuisisi oleh Air 
Products. Kebijakan ini sesuai dengan 
hukum A.S mengenai perdagangan 
orang dalam dan juga memiliki tujuan 
untuk mencegah kerugian Perusahaan 
melalui pengungkapan informasi 
berharga.

Perdagangan Orang Dalam—membeli 
atau menjual saham Air Products 
sementara Anda mengetahui 
informasi penting mengenai 
perusahaan yang tidak diketahui 
publik—adalah tidak adil. Ini juga 
merupakan kejahatan. Informasi 
“penting” mencakup semua yang 
berpotensi memengaruhi keputusan 
investor potensial untuk membeli 
atau menjual saham Air Products. Hal 
signifikan seperti akuisisi atau 

divestasi, proyeksi pendapatan 
perusahaan, dan rencana perubahan 
manajemen senior, semuanya dapat 
dianggap sebagai informasi penting.  

Hukum perdagangan orang dalam 
juga melarang hal-hal yang tidak 
terlalu jelas, Jika Anda mengetahui 
informasi penting nonpublik, Anda 
tidak boleh melakukan perdagangan 
saham Air Products secara langsung 
atau pun di dalam program pensiun 
Anda. Jika Anda tidak boleh 
melakukan perdagangan, maka 
anggota keluarga atau pun anggota 
keluarga Anda juga tidak boleh 
melakukannya. Anda juga dilarang 
memberi tahu informasi penting 
nonpublik kepada orang lain. Dan 
Anda juga tidak boleh membeli atau 
menjual saham dari pelanggan, 
pemasok, atau mitra bisnis lain jika 
Anda memiliki informasi penting 
nonpublik mengenai mereka.  

Ini adalah soal keadilan dasar. Investor 
harus dapat mempercayai bahwa setiap 
orang yang melakukan perdagangan di 
pasar memiliki informasi yang sama. 
Perdagangan orang dalam mendistorsi 
pasar dan merusak kepercayaan.

Pelaporan
Kunjungi www.airproducts.
com/integrityline untuk 
nomor pelaporan dan 
instruksi setempat.

Laporkan online di 
www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline 
http://www.airproducts.com/integrityline 
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
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Saya menerima sejumlah iklan dan promosi situs web eksternal pada 
akun e-mail kantor saya dan berlangganan sebagian berita yang tidak 
terkait pekerjaan. Apakah ini diizinkan oleh kebijakan Perusahaan?

Perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem Air Products harus digunakan 
terutama untuk tujuan bisnis. Namun, boleh saja menikmati penggunaan 
pribadi secara terbatas, selama hal itu tidak berdampak pada keamanan, 
efisiensi, maupun keandalan sistem, atau produktivitas Anda atau rekan 
Anda. Namun, penggunaan tersebut bisa menimbulkan ancaman terhadap 
Perusahaan. Virus, malware, peretasan, phishing, dan risiko keamanan lain 
semakin umum. Anda harus memahami dan mengetahui secara menyeluruh 
semua kebijakan terkait serta langkah-langkah untuk memastikan penggunaan 
email dan Internet tidak membahayakan informasi Air Products—dan informasi 
pribadi Anda sendiri. Harap diperhatikan bahwa institusi yang memiliki reputasi 
baik tidak akan sekali pun meminta identifikasi dan kata sandi Anda ketika 
berkomunikasi dengan Anda melalui e-mail.

Kita semua bertanggung jawab 
membantu melindungi aset intelektual 
Air Products. Aset intelektual (atau hak 
kekayaan intelektual) mencakup 
pengetahuan, informasi, dan kecakapan 
teknik yang dimiliki perusahaan dan 
karyawannya, yang dapat 
dikonversikan menjadi nilai. Rencana 
tertulis, rancangan produk, proyek saat 
ini dan mendatang, hak paten, merek 
dagang, kecakapan teknik dan proses 
kerja, serta informasi berharga lainnya, 
adalah contoh aset intelektual yang 
dimiliki oleh Air Products. Kelancaran 
aliran informasi di Air Products sangat 
penting bagi kinerja kita. Namun, detail 
aset intelektual kita bisa berharga bagi 
kompetitor, atau pihak luar lainnya. Air 
Products memiliki program 
Pengelolaan Risiko Informasi yang 
komprehensif, yang mencakup 
peralatan serta teknik untuk 
melindungi aset intelektual sehingga 
karyawan dapat memanfaatkan 
semaksimal mungkin gabungan 
sumber daya intelektual kita. Tetapi, hal 
ini membutuhkan kewaspadaan setiap 

orang untuk menjaganya. Tersedia juga 
kebijakan, standar, dan panduan untuk 
membantu kita menjaga keamanan 
aset intelektual kita.

Karyawan Air Products mungkin 
memegang atau ingin menerima 
informasi rahasia yang dimiliki 
perusahaan atau individu lain, yang 
secara hukum, wajib dilindungi 
Perusahaan. Jika Anda ingin 
menerima, atau memanfaatkan 
informasi rahasia atau tertutup 
tersebut, Anda harus terlebih dahulu 
mengambil langkah-langkah tertentu. 
Anda harus menandatangani 
perjanjian untuk tidak 
mengungkapkan atau menjaga 
kerahasiaan, yang disetujui oleh 
pemimpin bisnis terkait, dan Anda 
harus mematuhi ketentuannya. 
Mengikuti langkah ini dapat 
membantu menghindari klaim atau 
masalah berpotensi hukum yang 
dapat mengorbankan upaya riset, 
pengembangan, dan bisnis 
Perusahaan. Jika ada pertanyaan, atau 

Hak Kekayaan Intelektual dan Melindungi Aset 
Informasi Perusahaan

Anda tidak yakin mengenai proses 
yang harus diikuti, konsultasikan 
dengan manajer atau supervisor Anda, 
atau Law Group.

Karyawan harus melindungi semua 
informasi sensitif dan rahasia tentang 
Air Products atau perusahaan atau 
individu lain dari pengungkapan atau 
penggunaan yang tidak sah. Hal ini 
meliputi kebijakan berikut ini yang 
ditujukan untuk melindungi informasi 
yang Anda miliki secara pribadi serta 
yang disimpan atau disampaikan 
dalam sistem, database, atau aplikasi 
Air Products. Penggunaan informasi 
seperti itu untuk keuntungan pribadi 
atau menimbulkan kerugian bagi 
Perusahaan juga bertentangan dengan 
kebijakan Air Products. Di samping, 
kita harus berhati-hati ketika 
menyimpan, berbagi pakai, atau 
membuang informasi sensitif dan 
rahasia, baik elektronik maupun 
salinan kertas.
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Keamanan di 
Lingkungan 
Komputerisasi Kita
Kita menyimpan informasi berharga 
perusahaan di komputer kita, di 
perangkat penyimpanan dan layanan 
eksternal (mis., cloud), dalam perangkat 
teknologi pribadi kita sendiri, dan dalam 
sistem Air Products. Oleh sebab itulah, 
mengapa karyawan harus 
menggunakan lingkungan 
komputerisasi Air Products secara 
bertanggung jawab dan mengikuti 
kebijakan, standar, serta panduan yang 
terkait dengan keamanannya—semua 
ini dirancang untuk melindungi 
informasi kita dan menjaga lingkungan 
komputerisasi kita dari ancaman virus, 
pembocoran keamanan, dan “ancaman 
cyber” lainnya. Semua ini mencakup 
rincian yang terkait dengan 
penggunaan sistem dan perangkat keras 
secara tepat, pemasangan program 
keamanan dan proses enkripsi, 
pengunduhan dan pemasangan aplikasi 
yang disetujui, perangkat penyimpanan 
eksternal, akses intranet, penggunaan 
Internet dan media sosial, tindakan 
untuk mengamankan PC Anda atau 
perangkat lunak di lokasi, dan lainnya.

Aset dan sistem komputerisasi 
dimaksudkan untuk digunakan bagi 
tujuan bisnis. Namun, sebagian 
penggunaan pribadi secara terbatas 
diizinkan selama hal itu tidak 
memengaruhi produktivitas bisnis, 
efisiensi sistem, atau kinerja karyawan, 
atau melanggar kebijakan atau standar 
Perusahaan. Karyawan bertanggung 
jawab untuk mengetahui dan 
memahami kebijakan serta panduan 
tersebut dan menyelesaikan semua 
pelatihan terkait keamanan informasi 
yang diwajibkan.

Privasi Data 
untuk Karyawan 
dan Pemangku 
Kepentingan Lainnya
Perusahaan dan semua karyawan 
bertanggung jawab untuk melindungi 
personally identifiable information 
(PII/informasi identifikasi pribadi), 
seperti halnya kita melindungi 
informasi perusahaan Air Products. 
Contoh PII adalah nomor identifikasi 
pribadi atau PIN; keterangan tentang 
ketenagakerjaan, medis, dan 
keuangan; catatan ketenagakerjaan, 
dan informasi serupa. Karyawan Air 
Products harus juga melindungi 
informasi mengenai pelanggan, 
pemasok, mitra dan pemangku 
kepentingan lainnya. 

Privasi Karyawan 
di Lingkungan 
Komputerisasi Kita
Komputerisasi dan perangkat keras 
penyimpanan data, perangkat lunak, 
sistem, dan aplikasi Air Products 
adalah milik Perusahaan. Sebagian 
penggunaan e-mail dilarang keras, 
termasuk mengirim pesan atau file 
ilegal, bersifat memfitnah, ofensif, atau 
pelecehan; melanggar undang-undang 
hak cipta, pengungkapan tidak sah 
terkait dengan informasi rahasia, 
sensitif, atau tentang kepemilikan; dan 
mengirim permintaan dana. 

Karena perangkat keras dan perangkat 
lunak yang digunakan oleh karyawan 
adalah tanggung jawab Perusahaan, 
maka privasi perorangan tidak dapat 
dijamin apabila menggunakan sistem 
apa pun, termasuk e-mail dan pesan 
instan, dengan pihak internal atau 
eksternal. Karyawan tidak boleh 
berasumsi bahwa e-mail mereka 
bersifat pribadi atau rahasia pribadi. 
Perusahaan berhak sepenuhnya, 
sejauh yang diizinkan hukum regional 
yang berlaku, untuk menghadang dan 
memindai e-mail serta memantau 
semua sistem lain guna memastikan 
ketepatan penggunaan dan kepatuhan 
pada kebijakan, standar, panduan dan 
hukum. Kita dapat membantu 
melindungi informasi Air Products, 
serta informasi pribadi kita sendiri 
dengan menggunakan lingkungan 
komputerisasi kita secara bertanggung 
jawab dan mematuhi kebijakan serta 
prosedur terkait.
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Saudara perempuan saya adalah pemilik-sebagian perusahaan 
yang mengajukan penawaran untuk perjanjian pasokan dengan 
Air Products. Saya bertugas untuk mengevaluasi penawaran yang 
masuk. Apakah ini merupakan konflik kepentingan? 

Ya. Karena ada ikatan keluarga dengan Anda, bisa jadi Anda 
dipandang telah berpihak dalam evaluasi penawaran yang 
Anda lakukan. Anda harus menjelaskan situasinya dan meminta 
supervisor Anda menunjuk orang lain untuk memeriksa dan 
membandingkan proposal pemasok.

Apa yang Mungkin 
Merupakan Konflik 
Kepentingan? 
Karyawan harus menghindari situasi 
apa pun yang melibatkan, atau 
terkesan melibatkan, konflik antara 
kepentingan pribadi mereka dan 
kepentingan Perusahaan. Itu artinya 
bahwa karyawan harus menghindari 
keadaan yang dapat memengaruhi 
penilaian atau kenetralan mereka 
ketika melakukan pekerjaan. Jika 
kepentingan pribadi menyebabkan 
Anda merasa pilih kasih (atau 
mungkin terkesan bagi orang lain 
bahwa Anda pilih kasih), itu 
menunjukkan adanya konflik 
kepentingan. 

Konflik Kepentingan 
Pribadi

Contoh di mana konflik kepentingan dapat timbul, mencakup:

• Jika karyawan atau anggota keluarganya adalah pemilik atau pemilik-
sebagian perusahaan pelanggan atau pemasok Air Products, atau konsultan, 
pencari nafkah, atau seseorang yang mendapatkan kompensasi dari 
perusahaan itu 

• Jika karyawan akan mendapatkan keuntungan pribadi karena mengatur 
hubungan antara Air Products dan pelanggan, pemasok atau mitra 

• Jika karyawan menerima manfaat pribadi, seperti pinjaman atau jaminan 
obligasi, dari pelanggan, pemasok, atau mitra 

• Jika karyawan terhubung dengan bisnis yang secara langsung atau tidak 
langsung bersaing dengan Air Products 

• Jika karyawan menemukan peluang untuk keuntungan pribadi melalui 
jabatannya, atau melalui penggunaan peralatan atau sistem milik Perusahaan

Bernvestasi dalam saham perusahaan yang diperdagangkan pada bursa publik 
besar yang diperoleh dalam transaksi yang melibatkan dua pihak independen 
sebagai bagian dari program investasi normal, biasanya tidak menimbulkan 
konflik. Jika ada pertanyaan tentang suatu situasi, apakah merupakan konflik 
kepentingan atau bukan, hubungi Law Group atau Corporate Audit Department. 

16
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Seorang pemasok mengusulkan pertemuan di resor mewah untuk 
mendiskusikan kontrak kita, dan dia telah menawarkan untuk 
membayar biaya perjalanan saya dan semua pengeluaran terkait, 
termasuk beberapa tiket pertunjukan mahal. Karena ini terkait 
bisnis, dapatkah saya menerima tawarannya? 

Tidak, penawaran pemasok melampaui apa yang dianggap wajar 
dan lazim oleh kebijakan dan panduan Air Products. Menerima 
penawaran yang tidak pantas seperti itu—atau memberikan hadiah, 
perjalanan, atau hiburan melampaui jumlah yang diizinkan—dapat 
dipandang sebagai korupsi dan penyuapan untuk memengaruhi 
keputusan bisnis. Baik undang-undang maupun kebijakan Air 
Products melarang transaksi semacam itu.

Memberi atau 
Menerima Hadiah 
selama Urusan Bisnis
Memberi dan menerima jamuan atau 
hiburan yang tidak mahal selama 
urusan bisnis adalah normal dan 
lazim. Bertukar hadiah yang bernilai 
tinggi, atau memberi atau menerima 
hiburan yang berlebihan atau tidak 
patut adalah tidak etis dan mungkin 
ilegal. Ini dapat merusak reputasi 
bisnis pribadi Anda dan Air Products. 

Dalam hubungan bisnis, karyawan 
tidak boleh menawarkan atau 
menerima apa pun yang berharga, 
yang dapat dipandang sebagai upaya 
memengaruhi keputusan bisnis, atau 
yang terkesan seperti penyuapan atau 
uang imbalan. Memberi atau 
menerima uang adalah bertentangan 
dengan kebijakan Perusahaan, kecuali 
dalam keadaan yang sangat spesifik 
dan tertentu. Menerima jamuan atau 
hiburan yang wajar dan patut selama 
interaksi bisnis adalah wajar, dan kita 
didorong untuk membalas dengan 
keramahan yang sama demi menjaga 
hubungan yang seimbang. Tetapi, 
memberi atau menerima hiburan atau 
hadiah yang tidak patut, atau 
melampaui yang diizinkan oleh 
kebijakan, standar, atau panduan 
Perusahaan saat ini adalah tidak etis. 
Hal ini juga berlaku bagi karyawan 

yang harus menghindari pertukaran 
hadiah yang murah sekali pun, apabila 
mereka mengetahui atau mencurigai 
bahwa hal itu bertentangan dengan 
kebijakan perusahaan pihak lain. 

Perusahaan menetapkan batasan 
jumlah hadiah dengan niat baik yang 
dapat diberikan atau diterima 
karyawan, dan kita diharapkan untuk 
memahami batasan ini. Jika ada 
pertanyaan mengenai hadiah atau 
hiburan apa pun, apakah berlebihan 
atau tidak patut, Anda harus membaca 
kebijakan Perusahaan terkait dan 
menanyakannya kepada supervisor 
atau manajer Anda, Audit Department, 
atau Chief Risk Officer untuk 
mendapatkan petunjuk. 

Karena terdapat undang-undang dan 
peraturan yang sangat teknis tentang 
berurusan dengan karyawan 
pemerintah, pemberian hadiah dalam 
hubungan ini mungkin ilegal. Tidak 
boleh ada hadiah yang diberikan 
kepada karyawan pemerintah tanpa 
terlebih dahulu mendapatkan 
persetujuan dari supervisor langsung 
Anda dan perwakilan Law Group.
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Tahukah Anda?
Biaya Perjalanan dan Hiburan: Air 

Products berupaya keras untuk menja-

ga hubungan baik dengan pelanggan 

dan pihak berwenang di pemerintah-

an bilamana kita menjalankan bisnis. 

Tapi, kita harus berhati-hati apabila 

mengatur dan membayar biaya untuk 

perjalanan, hiburan, inspeksi lokasi, 

dan semacamnya. Setiap perjalanan 

harus memiliki tujuan bisnis yang sah 

dan harus diperiksa dan disetujui di 

muka oleh Law Group. Lama perjala-

nan harus dibatasi menurut keperlu-

annya secara wajar guna memenuhi 

tujuan bisnis yang disetujui. Air 

Products tidak seharusnya membayar 

biaya pengunjung yang tidak terkait 

bisnis, perjalanan sampingan, pesiar, 

atau pertunjukan mewah, dan kita 

juga tidak seharusnya menyediakan 

hadiah tanpa menegaskan tinjauan 

dan persetujuan sebelumnya.

Pelaporan
Kunjungi www.airproducts.
com/integrityline untuk 
nomor pelaporan dan instruk-
si setempat.

Laporkan online di  
www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
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Berinteraksi 
dengan Publik

Keterlibatan 
masyarakat 
Air Products sudah lama memiliki 
tradisi mendukung dan membantu 
masyarakat di mana kami beroperasi 
dan di mana karyawan kami beserta 
keluarganya tinggal dan bekerja. 
Perusahaan menyelenggarakan dan 
mensponsori upaya penjangkauan 
masyarakat dan acara pendidikan 
masyarakat. Karyawan dari lokasi 
setempat bekerja bersama dengan 
penduduk dan organisasi di area 
mereka untuk memperbaiki keadaan 
masyarakat dan cara kita berbisnis. 
Namun, karyawan harus selalu 
mengikuti kebijakan Air Products 
apabila menggunakan dana 
Perusahaan untuk upaya 
penjangkauan dan acara tersebut. 
Demikian pula dengan kebijakan 
nonsolisitasi, berlaku untuk sebagian 
situasi dan/atau wilayah, yang 
melarang karyawan perorangan 
menggalang dana atau 
menyelenggarakan acara. Community 
Relations Department, Corporate 
Communications, atau Human 
Resources dapat memandu karyawan 
mengenai pertanyaan dalam area ini. 

Partisipasi karyawan selama jam kerja 
biasa, tunduk pada kebijaksanaan 
manajer setempat di sebagian 
wilayah. Bergabung dalam 
penjangkauan masyarakat pada 
umumnya merupakan soal pilihan. 
Tidak boleh ada karyawan yang 
merasa ditekan untuk berpartisipasi 
dalam acara penjangkauan Air 
Products atau berkontribusi dalam 
penggalangan dana yang 
diselenggarakan perusahaan. Selama 
jam kerja, partisipasi karyawan tunduk 
kepada kebijaksanaan manajernya.

Keterlibatan Politik, 
Melobi, Hadiah dan 
Kontribusi
Di Air Products, salah satu nilai inti 
kita adalah bertanggung jawab untuk 
memedulikan satu sama lain, 
masyarakat kita, dan lingkungan 
global. Air Products mendorong 
karyawan, pejabat, dan direktur untuk 
berkontribusi terhadap masyarakat 
dan berpartisipasi penuh dalam politik 
setempat, nasional, dan internasional. 
Namun, dalam melakukan itu, Air 
Products dan karyawannya harus 
mengikuti undang-undang yang 
mengatur kepesertaan dalam urusan 
politik, termasuk kontribusi politik, 
melobi, dan pemberian hadiah. Di 
sebagian negara dan yurisdiksi, 
kontribusi politik, melobi, dan 
pemberian hadiah, dilarang. 

Kita tidak boleh melobi, memberi 
hadiah, atau berupaya memengaruhi 
tindakan pejabat pemerintah 
mengenai ketetapan hukum, atau 
keputusan kebijakan lainnya 
mengenai masalah yang berkaitan 
dengan bisnis Perusahaan kecuali 
tindakan tersebut disetujui oleh Law 
Group dan/atau Corporate Relations. 
Kita harus mengoordinasikan upaya 
pelobian tersebut. Sering kali pemberi 
kerja dan karyawan yang aktif dalam 
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melobi harus mendaftar untuk dapat 
melobi, seperti juga pihak eksternal 
yang disewa oleh Perusahaan untuk 
melakukan aktivitas pelobian atau 
menjalin kontak untuk melobi. Air 
Products juga mempunyai kebijakan 
untuk mematuhi semua undang-
undang yang mengatur kontribusi 
politik. Dan, dalam soal kebijakan, Air 
Products and Chemicals, Inc., sebagai 
badan hukum yang sah, tidak 
memberikan kontribusi politik 
perusahaan kepada calon politik di 
negara atau wilayah mana pun, 
meskipun di tempat yang diizinkan 
secara hukum. Karyawan bebas untuk 
memberikan kontribusi pribadi 
kepada partai atau calon atas nama 
sendiri, tetapi karyawan tidak boleh 
memberikan kontribusi dari dana 
Perusahaan, termasuk uang kas, 
properti, atau layanan, kepada partai 
atau komite politik mana pun, atau 
kepada calon pejabat, atau pejabat 
kantor pemerintah, mana pun. Dan 
karyawan tidak boleh meminta 
penggantian atas kontribusi pribadi 
tersebut. Kebijakan ini tidak 
menghalangi, apabila sesuai hukum, 
pengoperasian Political Action 
Committee (“PAC”). Air Products 
Political Alliance (PAC), yang 
merupakan badan hukum yang sah 
dan terpisah dari Air Products and 
Chemicals, Inc., memberikan 
kontribusi kepada calon federal dan 
negara bagian A.S. yang mendukung 
kepentingan Perusahaan.

Berkomunikasi 
dengan Publik
Komunikasi eksternal harus akurat 
serta konsisten dan tidak melanggar 
kerahasiaan, undang-undang yang 
berlaku, hak privasi, atau masalah 
sensitif. Komunikasi eksternal dapat 
mencakup komunikasi dengan 
pelanggan, wartawan, analis keuangan 
dan investor, blogger, peserta situs 
jaringan sosial dan profesional, 
komunitas kita, rekan kita di industri, 
dan anggota lain di luar grup. 
Informasi yang diterbitkan dapat 
memiliki efek signifikan terhadap 
reputasi Air Products serta 
konsekuensi bisnis dan hukum yang 
serius. Kita semua harus waspada 
sewaktu berkomunikasi di luar 
Perusahaan.

Kemudahan komunikasi elektronik 
saat ini berarti bahwa informasi 
Perusahaan yang dengan niat baik 
diposting atau diterbitkan oleh 
karyawan—atau bahkan mungkin 
tidak dimaksudkan untuk dibagi 
secara luas—dapat dengan mudah 
muncul di Web dan ditemukan 
melalui pencarian di Internet. Untuk 
memastikan bahwa komunikasi 
eksternal mematuhi kebijakan dan 
standar saat ini, Air Products 
mewajibkan tinjauan internal 
tertentu. 

Jika Anda didekati oleh media, atau 
ingin menerbitkan informasi tentang 
pekerjaan Anda, hubungi Corporate 
Communications untuk mendapatkan 
petunjuk. Jika Anda didekati oleh 
investor atau analis, hubungi Investor 
Relations. Makalah teknis harus 
mendapat persetujuan dari manajer 
atau supervisor Anda, dan pada 
sejumlah kasus, tinjauan hukum. Jika 
Anda diminta untuk melakukan 
presentasi di luar perusahaan, 
konsultasikan dengan supervisor 
Anda, yang dapat memutuskan untuk 
meninjaunya bersama Corporate 
Communications atau Law Group. 
Tinjauan ini dimaksudkan untuk 
melindungi Anda dan Perusahaan 
terhadap konsekuensi yang tidak 
disengaja, dan untuk 
mempresentasikan Air Products secara 
konsisten dan profesional. Jika Anda 
memiliki kontak 
dengan media atau menerbitkan 
informasi di luar aktivitas kerja Anda, 
nyatakan bahwa Anda menawarkan 
opini pribadi, bukan opini 
Air Products. Anda juga harus 
waspada agar tidak mengungkapkan 
informasi sensitif. 

Pelaporan
Kunjungi www.airproducts.
com/integrityline untuk 
nomor pelaporan dan instruk-
si setempat.

Laporkan online di 
www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
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Saya melihat beberapa pandangan yang dinyatakan dalam posting 
pada situs komunitas online mengenai kinerja keuangan Air Products. 
Opini tersebut mengandung sejumlah kesalahan fakta serta asumsi 
yang keliru mengenai manajemen. Haruskah saya memperbaiki 
kesalahan dan memposting tanggapan dengan komentar yang lebih 
positif?

Tidak, Anda jangan menanggapi maupun menerbitkan koreksi 
atau catatan lain apa pun, kecuali Anda adalah juru bicara yang 
berwenang untuk Air Products. Posting asli bisa jadi melanggar 
Standar Media Sosial Air Products jika orang yang menulisnya 
adalah karyawan yang tidak berwenang untuk berbicara atas 
nama Air Products. Anda harus melaporkan situs tersebut kepada 
Corporate Communications untuk pertimbangan. Perusahaan akan 
menentukan, apakah tanggapan memang sesuai dan tindakan apa 
yang diambil.

Penggunaan Media 
Sosial
Kemudahan dan kecepatan 
komunikasi elektronik terus melaju, 
dan karyawan harus ekstra waspada 
apabila menggunakan alat komunikasi 
elektronik ini, di dalam atau di luar 
kantor. Situs jaringan sosial dan forum 
elektronik lain, baik pribadi maupun 
profesional, sangat populer. Anda 
dapat dengan mudah 
mendistribusikan informasi kepada 
audiensi yang sangat luas hanya 
dengan beberapa kali klik. Tetapi, kita 
harus melakukan tindakan 
pencegahan, dan apa yang kita 
bagikan di media sosial tidak 
melanggar kebijakan serta standar Air 
Products apa pun yang dirancang 
untuk melindungi keselamatan dan 
keamanan informasi kita, reputasi 
bisnis kita, atau privasi karyawan, 
pelanggan atau mitra kita.

Informasi Perusahaan, meskipun yang 
ditujukan untuk penggunaan bisnis, 
hanya boleh diposting oleh juru bicara 
Air Products yang berwenang, setelah 
ditinjau oleh Corporate 
Communications.

Demikian pula, jika Anda 
menggunakan situs jaringan 
profesional, harap berhati-hati untuk 
memastikan bahwa Anda tidak 
mengungkapkan informasi apa pun 
yang sensitif, pribadi, tertutup, atau 
rahasia sebagai bagian dari resumé, 
curriculum vitae, profil profesional, 
korespondensi Anda, atau komunikasi 
lainnya.
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Pelaporan
Kunjungi www.airproducts.
com/integrityline untuk 
nomor pelaporan dan 
instruksi setempat.

Laporkan online di 
www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
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Pada pertemuan asosiasi dagang, perwakilan dari salah satu 
kompetitor kita mendekati saya dengan gagasan untuk membangun 
fasilitas produksi patungan di wilayah tertentu, di mana kedua 
perusahaan memerlukan produk yang lebih banyak. Hal ini akan 
menguntungkan setiap orang dari segi keuangan. Apakah sebaiknya 
saya membicarakannya lebih jauh dengannya mengenai hal ini? 

Ini bukan merupakan keputusan yang dapat Anda buat sendirian. 
Apakah upaya produksi patungan ini legal atau tidak, itu adalah 
pertanyaan yang memerlukan pemikiran yang saksama. Anda harus 
menghubungi Law Group untuk meninjaunya bersama Anda.

Berinteraksi dalam 
Industri Kita
Undang-Undang 
Antitrust dan 
Persaingan 
Kita mengharapkan karyawan 
mematuhi “makna dan semangat” 
undang-undang antitrust Amerika 
Serikat dan undang-undang 
persaingan negara lain atau kelompok 
negara yang undang-undangnya 
berlaku untuk bisnis kita. Itu berarti 
mematuhi situasi yang definisisikan 
secara jelas yang dicakup oleh hukum 
serta tujuan undang-undang dalam 
keadaan yang lebih kompleks dan 
ambigu. Jika karyawan merasa tidak 
yakin, apakah suatu tindakan akan 
melanggar hukum, dia harus 
berkonsultasi dengan Law Group. Air 
Products berhasil melalui keunggulan 
produk dan layanan kita di ajang pasar 
persaingan bebas dan terbuka. 
Karyawan jangan menganggap bahwa 
keuntungan memerlukan atau 
membenarkan tindakan ilegal. 

Persaingan bisnis adalah landasan 
ekonomi yang kokoh, dan undang-
undang antitrust serta persaingan 
melindungi kebebasan pasar. Secara 
umum, undang-undang antitrust dan 
persaingan melarang kesepakatan atau 
tindakan yang dapat mengekang 
perdagangan atau mengurangi 
persaingan. Sebagian undang-undang 
ini membuat kesepakatan dan 
kesepahaman tertentu antara 
kompetitor sejak semula tidak sah  
(per se unlawfu). Itu artinya bahwa 
kesepakatan dan kesepahaman itu 
secara telak dilarang dan tidak dapat 
dibela atau dibenarkan dengan cara 
apa pun. Apakah kesepakatan dan 
kesepahaman tersebut berpengaruh 
buruk terhadap persaingan, tidak akan 
dipertimbangkan; alih-alih hal ini 
dianggap ilegal. Sebagai contoh, sejak 

semula pelanggaran (per se violation) 
mencakup kesepakatan di antara para 
kompetitor untuk: 1) mematok atau 
mengendalikan harga atau ketentuan, 
2) memboikot pemasok atau pelanggan 
tertentu, 3) mengalokasikan produk, 
teritorial atau pasar, atau 4) membatasi 
produksi atau penjualan produk. 

Undang-undang antitrust dan 
persaingan kompleks dan sulit 
ditafsirkan, dan semua itu berlaku 
untuk beragam aktivitas perusahaan. 
Pelanggaran dapat mengandung 
sanksi perdata dan pidana serius. 
Bahkan tuduhan pelanggaran pun 
dapat merusak dan mengacaukan 
Perusahaan. Karyawan diharapkan 
sangat berhati-hati dan saksama 
dalam posisinya yang memengaruhi 
tindakan komersial Perusahaan.

21
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Perwakilan kompetitor yang saya kenal mengemukakan, bahwa 
di wilayah tertentu, kita mungkin menderita margin rendah yang 
tidak perlu. Dia mengatakan bahwa kita dapat memudahkan 
urusan dengan menyetujui siapa dari kita yang akan mendapatkan 
bisnis dari masing-masing pelanggan besar di wilayah itu. 
Bagaimana saya harus menanggapinya?

Perjanjian semacam ini akan ilegal, serta tidak etis, dan konsekuensi 
hukum bisa sangat berat. Anda harus mengajukan penolakan untuk 
mempertimbangkan ini secara jelas. Anda tentu tidak ingin siapa 
pun berada dalam posisi yang menyiratkan bahwa Anda setuju 
dengan tindakan Anda, meskipun Anda tidak mengatakan "ya." Hal 
ini harus dilaporkan kepada Law Group kita.

Hubungan dengan 
Kompetitor 
Hubungan dengan kompetitor dapat 
berfungsi sebagai tujuan bisnis yang 
sah, seperti pertemuan dan aktivitas 
asosiasi dagang tertentu atau diskusi 
mengenai bisnis atau usaha riset 
patungan. Dan pada sebagian kasus, 
kita membeli dari dan/atau menjual 
kepada kompetitor kita, jadi urusan 
bisnis yang sah pasti terjadi. Namun, 
karyawan harus waspada dalam 
berhubungan dengan kompetitor, 
karena sebagian informasi tidak boleh 
secara bebas dipertukarkan. Apabila 
Anda ragu apakah suatu transaksi 
atau rangkaian tindakan konsisten 
dengan kebijakan Perusahaan, atau 
apabila mempertimbangkan bisnis 
atau usaha riset patungan jenis ini, 
Anda harus berkonsultasi dengan Law 
Group untuk mendapatkan 
bimbingan. 

Cara Tepat 
Memperoleh Informasi 
Tentang Persaingan 
Riset pasar—mencoba memahami dan 
mengantisipasi produk, rencana, dan 
strategi kompetitor—adalah bagian 
bisnis yang baik. Informasi ini dapat 
dikumpulkan dari banyak sumber legal, 
tetapi ada batasan yang jelas. 
Perolehan atau penggunaan informasi 
rahasia kompetitor secara tidak patut 
dapat menimbulkan konsekuensi 
hukum dan bisnis yang berat. Sebagai 
contoh, undang-undang di banyak 
negara memberlakukan hukuman 
pidana berat bagi individu atau 
organisasi yang secara tidak layak 
menerima atau menyampaikan rahasia 
dagang. 
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Undang-Undang 
Antiboikot
Sebagian pemerintah menolak 
berurusan dengan pemerintah negara 
lain atau bisnis mereka. Mereka 
menargetkan negara lain sebagai 
bagian dari boikot dan mencoba 
mengajak pihak lain melakukan hal 
yang sama. Pemerintah ini mencoba 
memperkuat boikot mereka dengan 
membuat pelanggan dan pemasok di 
luar lainnya juga menolak untuk 
berbisnis dengan negara yang 
ditargetkan. Negara yang melakukan 
pemboikotan mencoba menerapkan 
tekanan kepada negara-negara di luar 
ini dengan mengatakan bahwa 
mereka juga harus memboikot negara 
yang ditargetkan sebagai ketentuan 
berbisnis di negara mereka sendiri. 
Amerika Serikat memiliki undang-
undang dan peraturan yang secara 
umum melarang perusahaan A.S. dan 
anak perusahaan asing serta domestik 
mereka bekerja sama melakukan 
pemboikotan yang tidak didukung 
pemerintah A.S. Undang-undang ini 
juga mewajibkan perusahaan melapor 
kepada agensi pemerintahan A.S. 
apabila mereka menerima permintaan 

Undang-Undang Internasional

tertulis atau lisan untuk mematuhi 
atau mendukung pemboikotan 
tersebut. Terlebih lagi, sebagian 
undang-undang setempat yang 
mengatur perdagangan internasional 
merupakan teritorial ekstra. Itu berarti 
bahwa suatu negara dapat 
memberlakukan undang-undangnya 
di luar perbatasannya sendiri. Jadi, jika 
Air Products melanggar undang-
undang antiboikot negara lain, hal ini 
mungkin harus 
dipertanggungjawabkan. Selalu 
berkonsultasi dengan Law Group 
untuk mendapatkan bimbingan jika 
Anda tidak yakin tentang bagaimana 
undang-undang internasional dapat 
berlaku pada situasi tertentu. 
Pelanggaran dapat menimbulkan 
hukuman pidana dan perdata serta 
kehilangan manfaat pajak. 

Undang-Undang 
Impor/Ekspor
Undang-undang impor dan ekspor 
global mewajibkan klasifikasi yang 

Saya baru saja memenangkan penawaran pasokan untuk Air 
Products, tetapi kontrak draf berisi ketetapan yang mewajibkan kami 
untuk sepakat tidak menggunakan komponen atau orang-orang 
dari negara tertentu dalam melaksanakan kontrak. Kami memang 
tidak perlu menggunakan apa pun dari negara itu, tetapi jika 
menandatanganinya, apakah ini melanggar hukum antiboikot A.S.?

Law Group perlu meninjau kontrak ini (dan kontrak apa pun). Dalam 
kasus ini, bahasa boikot yang dimuat dalam semua dokumentasi 
harus dihilangkan atau diperbaiki sewajarnya. Rincian ini tidak 
dapat diganti dengan perjanjian lisan, jadi waspadalah apabila 
berbicara dengan pelanggan.

akurat, penilaian, kepastian lisensi, 
penyaringan pengguna akhir/
penggunaan akhir, penyimpanan 
arsip, pengarsipan tepat waktu, dan 
penandaan komoditas serta teknologi 
yang melintasi perbatasan 
internasional. Amerika Serikat dan 
pemerintah lain mungkin melarang, 
melalui pelisensian wajib, 
pengeksporan, pengimporan, atau 
pengeksporan ulang komoditas 
berdasarkan faktor, seperti negara asal, 
klasifikasi, atau sifat penggunaan 
ganda dari banyak komoditas dan 
teknologi kita, serta identitas 
pelanggan. Ekspor dan reekspor ke 
negara tujuan yang "diembargo" 
berdasarkan undang-undang A.S, 
adalah hal yang dilarang. Pelanggaran 
dapat menyebabkan hukuman pidana 
dan perdata serta kehilangan hak 
istimewa untuk mengekspor atau 
mengimpor. 

Tahukah Anda?

Mengubah Regulasi: Uang pelicin 

kadang diminta untuk menyemangati 

pejabat publik di sebagian negara 

untuk melaksanakan fungsi mereka, 

seperti mengeluarkan izin atau lisensi, 

dengan lebih cepat. Meskipun pem-

bayaran ini mungkin diperbolehkan 

pada sebagian kasus di waktu lalu, 

namun karyawan Air Products pada 

umumnya dilarang melakukan pem-

bayaran uang pelicin kepada pejabat 

asing siapa pun. Anda harus meminta 

bimbingan dari Law Group dan mana-

jer Anda sebelum melakukan pem-

bayaran uang pelicin.
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Sebagai Perusahaan A.S., Air Products 
harus mematuhi U.S. Foreign Corrupt 
Practices Act (FCPA). Undang-undang 
itu melarang pembayaran dan 
penawaran pembayaran apa pun yang 
berharga kepada pejabat asing, partai 
politik atau calon untuk jabatan politik 
asing guna mendapatkan, 
mempertahankan, atau mengarahkan 
bisnis. Dan mengklaim bahwa Anda 
tidak mengetahui tentang perbuatan 
yang keliru ini tidak akan dianggap 
sebagai pembelaan bilamana keadaan 
secara wajar telah mengisyaratkan hal 
tersebut kepada Anda. Pembayaran 
yang dilakukan secara tidak langsung, 
yaitu melalui perantara, seperti agen 
penjualan dan konsultan, padahal 
kebanyakan orang akan memahami 
bahwa pembayaran tersebut 
diserahkan untuk tujuan yang dilarang, 
juga merupakan tindakan ilegal. 

Selain tindakan terlarang tertentu, 
undang-undang juga mewajibkan 
kontrol akuntansi internal dan 
penyimpanan arsip oleh Perusahaan 
sehubungan dengan pembayaran apa 

pun yang dilakukan oleh anak 
perusahaan asingnya. 

Masalah yang dikemukakan oleh 
undang-undang ini lebih kompleks 
daripada yang tampak pada awalnya. 
Sebagai contoh, meskipun Anda 
mungkin tidak mempertimbangkan 
istilah "pejabat asing" yang mencakup 
karyawan bisnis yang dimiliki oleh 
pemerintah asing, namun undang-
undang pada umumnya akan 
mempertimbangkan mereka sebagai 
"pejabat asing." Untuk memperumit 
berbagai hal lebih jauh lagi, terdapat 
sejumlah pengecualian tertentu 
dalam undang-undang. Untuk alasan 
ini dan lainnya, bantuan Law Group 
sangat penting untuk mengatasi 
kompleksitas masalah yang dihadapi 
sehubungan dengan mematuhi 
undang-undang ini. 

Negara lain, termasuk sekian banyak 
negara industri besar di Eropa Barat 
dan Asia, memiliki atau 
memberlakukan undang-undang 
serupa. Contoh terbaru mencakup 

undang-undang di Inggris dan 
Republik Rakyat China. Penting untuk 
disimak, bahwa di banyak negara, baik 
undang-undang internasional 
maupun lokal, dapat berlaku—
sebagian undang-undang, seperti U.S. 
Foreign Corrupt Practices Act dan U.K. 
Bribery Act 2010, adalah teritorial 
ekstra, yaitu, undang-undang tersebut 
menjangkau hingga keluar perbatasan 
negara mereka sendiri, untuk 
menerapkan undang-undang 
penyuapan yang dilakukan di luar 
negeri. Banyak undang-undang 
tersebut yang menerapkan definisi 
luas pada “pejabat publik” atau 
“praktik korupsi” dan menyatakan 
bahwa kebiasaan atau praktik 
setempat, jika diragukan mengenai 
korupsi dan penyuapan, harus 
diabaikan. Undang-undang selalu 
didahulukan. Kita jangan sekali-kali 
mengorbankan integritas kita, bahkan 
untuk laba atau kemudahan bisnis 
sekali pun. 

U.K. Bribery Act 2010, misalnya, 
memuat dua kategori pelanggaran 

Saya bertanggung jawab untuk mengadakan izin konstruksi proyek di negara berkembang, yang mana Air 
Products telah dikontrak. Salah satu subkontraktor setempat memberi tahu saya bahwa adalah lazim di 
daerah tersebut untuk membayar biaya ekstra kepada perwakilan kantor administratif yang mengeluar-
kan izin, untuk mempercepat pemrosesan, dan jika tidak membayar, urusan administrasi akan memakan 
waktu lebih lama hingga berminggu-minggu untuk diproses, dan ini menunda seluruh rentang waktu 
kita. Apa yang harus saya lakukan?.

Anda harus berkonsultasi dengan Law Group untuk mendapatkan petunjuk. Berapa pun jumlah biaya atau 
kelaziman pembayaran tersebut dalam praktik bisnis setempat, pembayaran tersebut dapat ditafsirkan 
sebagai penyuapan berdasarkan sejumlah undang-undang. Banyak negara di mana Air Products berbisnis 
memiliki undang-undang anti penyuapan dan antikorupsi, sebagian merupakan teritorial ekstra. Itu 
berarti bahwa undang-undang itu pun berlaku meskipun transaksi terjadi di luar perbatasan negara yang 
menegakkan undang-undang tersebut. Kita sama sekali tidak boleh terlibat dalam pembayaran yang 
dapat dianggap sebagai penyuapan atau korupsi, meskipun penolakan tersebut bisa menunda rencana 
atau berdampak pada laba kita.

Undang-Undang Anti Penyuapan dan Praktik 
Korupsi Global
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yang luas—menawarkan, 
menjanjikan, atau memberikan 
keuntungan, dan meminta, 
menyetujui untuk menerima, atau 
menerima keuntungan—dalam 
transaksi bisnis mencakup pejabat 
pemerintah atau pihak swasta. Tetapi, 
Undang-Undang itu sendiri memang 
rumit, dan reperkusi legal bisa berat, 
termasuk hukuman penjara dan 
denda tak terbatas. Berdasarkan 
Undang-Undang ini, perusahaan tidak 
hanya diwajibkan untuk menolak 
partisipasi dalam penyuapan atau 
praktik tidak etis lainnya untuk 
preferensi bisnis, tetapi juga 
menyiapkan tindakan memadai untuk 
mencegah korupsi dan penyuapan. 
Tidak seperti Foreign Corrupt Practices 
Act, U.K. Bribery Act 2010 tidak 
mengizinkan pembayaran uang 
pelicin, yang kadang diminta untuk 
menyemangati pejabat publik di 
sebagian negara untuk melaksanakan 
fungsi mereka, seperti mengeluarkan 
izin atau lisensi. Meskipun 
pembayaran ini mungkin 

diperbolehkan pada sebagian kasus di 
waktu lalu, namun karyawan Air 
Products dan pihak asosiasi lainnya, 
juga dilarang melakukan pembayaran 
uang pelicin kepada pejabat asing 
siapa pun, kecuali dalam kasus yang 
sangat khusus dengan persetujuan 
sebelumnya dari Law Group.

Dalam keadaan tertentu, Air Products 
dapat dinyatakan bersalah atas 
penyuapan untuk tindakan yang 
dilakukan oleh pihak ketiga atau 
"pihak asosiasi" yang bertindak atas 
nama kita. Pihak asosiasi termasuk 
mitra usaha patungan, agen, 
distributor, karyawan penyedia 
layanan di luar perusahaan, atau 
subkontraktor yang melaksanakan 
layanan atas nama kita. Yang penting, 
karyawan Air Products tetap waspada 
terhadap perilaku atau peristiwa yang 
mencurigakan dan melaporkannya 
kepada Corporate Risk Office, Law 
Group, atau manajer mereka.  

Sebagai karyawan Air Products, Anda 
harus selalu mengetahui dan 
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memahami dengan baik kebijakan 
yang ada untuk persaingan global dan 
perdagangan internasional. Anda 
mungkin juga diminta untuk 
menyerahkan sertifikasi perilaku etis, 
menyelesaikan pelatihan berdasarkan 
peran- atau jabatan terkait, atau 
mengambil langkah-langkah untuk 
menghilangkan kesan korupsi atau 
ketidakadilan. Manajer atau supervisor 
Anda, atau Law Group dapat 
membantu jika Anda tidak jelas 
mengenai situasi apa pun. Anda 
jangan sekali-kali ragu mengajukan 
pertanyaan atau mengungkapkan 
masalah mengenai bidang hukum 
yang penting ini.

Sebelum melakukan bisnis di luar 
negara asal Anda, Anda harus 
memiliki pengetahuan kerja mengenai 
undang-undang dan kebijakan negara 
yang akan Anda kunjungi untuk 
melakukan bisnis. Jika ada pertanyaan 
mengenai masalah Hukum 
Internasional apa pun, silakan 
menghubungi Law Group. 

Pelaporan
Kunjungi www.airproducts.
com/integrityline untuk 
nomor pelaporan dan instruk-
si setempat.

Laporkan online di 
www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline


26

Keakuratan Akuntansi Finansial 
dan Pelaporan

Pelaporan keuangan yang jujur dan 
akurat adalah dasar reputasi integritas 
kita. Aturan akuntansi dan pelaporan 
keuangan kita diatur oleh hukum A.S.  
Air Products adalah perusahaan global 
yang beroperasi di lebih dari 40 
negara. Dengan begitu, akuntansi dan 
laporan keuangannya juga diatur oleh 
persyaratan menurut hukum 
setempat. Hukum A.S., persyaratan 
statutori setempat, dan kebijakan Air 
Products, semuanya memerlukan 
pelaporan keuangan yang jujur dan 
akurat. 

Pelaporan yang jujur artinya, 
pengungkapan lengkap, adil, akurat, 
tepat waktu dan dapat dipahami 
dalam semua dokumen. Air Products 
mengajukan laporan keuangan yang 
lengkap kepada U.S. Securities and 
Exchange Commission serta 
mengeluarkan rangkuman keuangan 
dalam pernyataan dan komunikasi 
publik lainnya. Adalah penting bahwa 

pernyataan ini akurat dan jujur untuk 
memungkinkan kami mematuhi 
hukum dan harapan investor. 

Pelaporan yang akurat juga membantu 
kita membuat keputusan yang baik 
untuk bisnis dan operasi kita. 
Keberhasilan bisnis kita yang 
berkelanjutan pun menuntut hal ini. 

Karyawan harus secara akurat 
menyiapkan semua arsip bisnis (akun, 
faktur, laporan biaya perjalanan dan 
hiburan, pembayaran gaji, laporan dan 
pembukuan) serta mencatat semua 
transaksi keuangan secara tepat waktu. 
Transaksi keuangan harus dicatat sesuai 
dengan Kebijakan dan Standar 
Keuangan Air Products serta regulasi 
dan aturan akuntansi sebagaimana 
kelayakannya. 

Atasan saya meminta saya untuk memainkan sejumlah angka 
agar hasil kuartal tahun ini akan tampak lebih baik, kemudian 
memperbaikinya dalam kuartal berikutnya. Dia menyiratkan bahwa 
pekerjaan saya akan berisiko jika saya tidak melakukannya. Saya 
merasa tidak enak mengenai hal ini, tetapi saya takut. Apa yang 
harus saya lakukan?

Lakukan hal yang benar—laporan yang akurat dan tepat waktu 
adalah undang-undang. Menyiratkan ancaman terhadap pekerjaan 
Anda atau berupaya mengintimidasi karyawan untuk berperilaku 
tidak etis, tidak akan ditoleransi untuk alasan apa pun. Anda harus 
melaporkan percakapan tersebut kepada atasan manajer Anda atau 
menghubungi IntegrityLine.
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Tanggung Jawab dan 
Pernyataan Pelepasan 
Tuntutan
Dewan Direksi telah mengesahkan 
Pedoman Perilaku, dan hanya Dewan 
yang dapat menyetujui amandemen 
pada Pedoman. Dalam keadaan yang 
jarang terjadi, Chief Compliance 
Officer dapat menentukan bahwa 
layak untuk mengabaikan bagian 
Pedoman Perilaku. Tetapi, setiap 
pelepasan tuntutan penerapan 
Pedoman yang akan berlaku bagi 
Pejabat Eksekutif (sebagaimana 
ditetapkan oleh Dewan Direksi) 
Perusahaan, hanya dapat dilakukan 
oleh Corporate Governance dan 
Nominating Committee Dewan 
Direksi. Semua pelepasan tuntutan 
akan segera diungkapkan kepada 
pemegang saham Perusahaan.

Berikut sejumlah persyaratan lainnya:

• Mendukung entri buku besar dengan dokumentasi yang terperinci 

• Menghindari entri yang salah atau yang sengaja menyesatkan, termasuk 
angka, kategori, waktu atau rincian lainnya 

• Menjaga dana dan akun korporat menurut praktik standar kita, termasuk 
rekonsiliasi akun secara tepat waktu 

• Menggunakan akun dan dana hanya untuk tujuan yang sepenuhnya dan 
secara akurat dijelaskan dalam dokumentasi 

Pelaporan
Kunjungi www.airproducts.
com/integrityline untuk 
nomor pelaporan dan 
instruksi setempat.

Laporkan online di 
www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline


Air Products menyediakan sumber daya untuk melaporkan pelanggaran 
atau dugaan pelanggaran Pedoman Perilaku, atau mengungkapkan 
masalah. Undang-undang di sebagian negara menentukan atau 
membatasi proses, peralatan, dan/atau kategori yang diperbolehkan 
untuk melaporkan pelanggaran Pedoman Perilaku. Harap gunakan 
sumber daya yang tersedia sebagaimana yang diperbolehkan oleh 
hukum setempat. 

Daftar kontak dapat ditemukan di www.airproducts.com/codeofconduct.

Pelaporan online tersedia di www.airproducts.com/integrityonline.

Instruksi laporan melalui telepon dijelaskan di 
www.airproducts.com/integrityline.

Untuk informasi selengkapnya,   
silakan menghubungi kami di:

Kantor Pusat Perusahaan 

Air Products and Chemicals, Inc.
7201 Hamilton Blvd.
Allentown, PA 18195-1501
T 610-481-4911
F 610-481-5900

Kantor Pusat Regional 

Air Products PLC
Hersham Place Technology Park
Molesey Road
Hersham
Walton-on-Thames
Surrey KT12 4RZ
UK
T +44-1932-249200
F +44-1932-249565

Air Products Chemicals Europe B.V.
Kanaalweg 15, Box 3193
3502 GD Utrecht
Netherlands
T +31-30-2857100
F +31-30-2857111

beri saya info 
selengkapnya

airproducts.com

© Air Products and Chemicals, Inc., 2017 (38976) 900-12-010-ID-May17

Air Products Asia, Inc.
2503-5, 25/F
148 Electric Road, North Point
Hong Kong
T +852-2527-1922
F +852-2527-1827

Air Products Asia, Inc.
2 International Business Park
#03-32 The Strategy
Singapore 609930
T +65-6494-2240
F +65-6334-1005

Air Products and Chemicals (China)
Investment Co. Ltd.
East Wing, Floor 1
Building #88, Lane 887
Zu Chongzhi Road
Zhangjiang Hi-Tech Park
Shanghai, 201203
P.R. China
T +86-21-38962000
F +86-21-50805555

http://www.airproducts.com/codeofconduct
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com

