
 
Kode Etik Perilaku bagi Mitra Bisnis ASSAB 
 
Kode Etik Perilaku ini mengatur prinsip dan persyaratan yang diberlakukan ASSAB pada 
pemasok barang dan jasa dan pada perantara bisnis, penasihat, konsultan dan mitra bisnis 
lainnya. Prinsip dan persyaratan ini didasarkan pada Kode Etik Perilaku grup perusahaan kami 
dan juga prinsip yang diatur dalam Global Compact PBB. 

Kepatuhan terhadap aturan hukum 
• Mitra Bisnis berjanji untuk mematuhi aturan hukum dari sistem hukum yang 

berlaku. 

Persaingan yang sehat 
• Mitra Bisnis berjanji untuk tidak membatasi persaingan bebas dan tidak melanggar 

aturan hukum anti monopoli nasional atau internasional. 

Larangan atas korupsi aktif maupun pasif/larangan memberikan manfaat (misalnya 
hadiah) kepada karyawan 

• Mitra Bisnis berjanji bahwa ia tidak akan menoleransi segala bentuk korupsi aktif 
(menawarkan dan memberikan manfaat; suap) atau korupsi pasif (meminta dan 
menerima manfaat), dan ia juga tidak akan berkolusi dengan tindakan semacam 
itu dengan cara apa pun. 

• Mitra Bisnis berjanji bahwa ia tidak akan menawarkan hadiah atau pemberian 
manfaat bersifat pribadi lainnya (misalnya undangan) kepada karyawan ASSAB 
atau anggota keluarga dekat mereka, di mana nilai total pemberian tersebut dan 
dalam situasi tertentu akan menciptakan kesan bahwa pemberian hadiah atau 
manfaat tersebut mengharapkan balasan dari penerimanya. Pertanyaan apakah ini 
yang terjadi akan tergantung pada keadaan tertentu masing-masing kasus. 

• Hadiah dengan nilai de minimis dan keramahtamahan yang ada dalam kisaran yang 
lazim dalam bisnis, dalam hal apa pun, akan diperbolehkan.  

• Lebih lanjut Mitra Bisnis berjanji bahwa ia akan menawarkan harga pasar umum 
kepada karyawan di bagian pembelian untuk penggunaan pribadi mereka sendiri, 
dan/atau hanya akan memberikan potongan atau diskon lainnya jika itu diberikan 
kepada semua karyawan ASSAB. 

Kepatuhan dan integritas 

• Mitra Bisnis dengan ini berjanji bahwa ia akan menghormati dan mematuhi hak-
hak asasi manusia sebagai nilai fundamental berdasarkan Konvensi Eropa untuk 
Hak Asasi Manusia dan Piagam PBB. Hal ini berlaku khususnya untuk larangan 
pekerja anak dan pekerja paksa, perlakuan yang setara bagi semua karyawan, dan 
memberikan hak perwakilan bagi karyawan dan perundingan bersama karyawan.    

• Lebih lanjut Mitra Bisnis berjanji bahwa ia akan bertanggung jawab untuk 
kesehatan dan keselamatan karyawannya. 

Rantai pasokan 

• Mitra Bisnis akan menerapkan dan memberlakukan substansi Kode Etik Perilaku ini 
kepada mitra bisnisnya sendiri.    


