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Nilai-nilai 
Nilai-nilai/values kita, mencakup Integritas, 
Rasa Hormat, Tanggung jawab dan 
Kepeloporan, merupakan penjelasan paling 
sederhana mengenai siapa diri kita. Nilai- 
nilai ini melandasi apapun yang kita lakukan. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kebijakan Pedoman 
Kebijakan-kebijakan Pedoman/Code Policies kita 
menetapkan perilaku-perilaku etis yang kita semua perlu 
terapkan sebagai karyawan Unilever. Walaupun hanya 
digunakan untuk kepentingan pihak internal, pedoman ini 
juga kita informasikan kepada pihak eksternal sebagai 
wujud transparansi kita. 

Pedoman 
Prinsip-PrinsiP 
Bisnis CoBP 
Pedoman Prinsip-prinsip Bisnis/Code of 
Business Principles (CoBP) merupakan 
penjelasan sederhana tentang etika kita dalam 
beroperasi. Pedoman ini kita informasikan kepada 
pihak eksternal dan kita mengharapkan semua 
pihak yang bekerja sama dengan kita menerapkan 
prinsip dengan standar yang sama tingginya. 
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Pesan Dari Paul Polman 
 

Reputasi Unilever dalam melakukan 
bisnis dengan integritas dan 
menghormati semua orang 
yang terlibat di dalamnya sudah 
dimulai dari saat perusahaan ini 
pertama kali berdiri. Perusahaan- 
perusahaan yang kemudian menjadi 
Unilever dikenal sebagai  bisnis 
yang memberikan pencerahan di 
masanya. Mereka meningkatkan 
kesejahteraan pekerja mereka dan 
mengembangkan produk dengan 
dampak sosial yang positif. 

Nilai-nilai kita – integritas, rasa hormat, 
tanggung jawab dan kepeloporan – 
memberikan landasan yang akan diwariskan 
turun-temurun. Semangat kepeloporan, 
target bisnis yang ambisius dan dorongan 
untuk terus menerus melakukan perbaikan 
memang sudah menjadi bagian dari DNA 
Unilever, namun harus selalu didasarkan 
pada komitmen untuk beroperasi secara 
transparan dan berintegritas, menghormati 
hak asasi manusia dan bertanggung jawab 
terhadap masyarakat  dan  lingkungan 
tempat kita beroperasi. Pertumbuhan yang 
berkelanjutan hanya dapat kita capai apabila 
kita menerapkan nilai-nilai yang kita anut ke 
dalam cara kita berbisnis. 

Saya sadar bahwa  lingkungan  global 
tempat kita beroperasi seringkali penuh 
tantangan. Misalnya, banyak negara tempat 
kita beroperasi, memiliki peringkat buruk 
dalam indeks korupsi global. Sebagai 
perusahaan global yang menjunjung tinggi 
budaya meritokrasi dan keberagaman, kita 
juga memiliki berbagai norma dan budaya 
yang berbeda-beda di seluruh perusahaan. 
Pesatnya perkembangan era digital telah 
membawa tantangan-tantangan baru 
sekaligus membutuhkan  perilaku  baru 
demi terjaganya  kerahasiaan  informasi 
yang sensitif. Tekanan-tekanan dari pesaing 
bisnis akan selalu ada. Dan ini hanyalah 
beberapa contoh. 

Namun dengan semakin besarnya tekanan, 
semakin besar pula upaya yang harus 
kita lakukan untuk memastikan bahwa 
nilai-nilai dan standar perilaku kita tetap 
dijunjung tinggi di semua negara tempat kita 
beroperasi. Di dunia yang selalu berubah- 
ubah, tidak pasti, kompleks dan ambigu ini, 
setiap orang yang terlibat dengan bisnis 
kita mutlak harus melindungi Unilever 
dengan cara memastikan adanya integritas 
dalam berbisnis. Hal ini termaktub dalam 
Pedoman Prinsip-Prinsip Bisnis Unilever, 
yang menetapkan standar perilaku dengan 
jelas, didukung oleh Kebijakan Pedoman 
yang menyediakan kerangka sederhana 
mengenai hal-hal yang  ‘harus  dilakukan’ 
dan ‘tidak boleh dilakukan’. Kerangka ini 
membantu ‘menerjemahkan’ standar- 
standar tersebut ke dalam perilaku-perilaku 
yang dapat melindungi Unilever dan juga diri 
kita masing-masing. 

Terima kasih atas kesediaan  Anda 
untuk menjalankan  nilai-nilai  kita 
dalam kehidupan sehari-hari; dan untuk 
mengambil tanggung jawab pribadi guna 
menciptakan masa depan yang lebih cerah. 

 

 
 

Salam hangat 
 

Paul Polman 
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Pedoman Prinsip-Prinsip Bisnis / CObp (1dari 2) 
 

 

Standar Perilaku 

Kita menjalankan operasi bisnis kita dengan 
jujur, penuh integritas dan keterbukaan, dan 
menghargai hak-hak asasi manusia serta 
kepentingan para karyawan kita. 

Kita juga menghargai kepentingan yang 
sah dari pihak-pihak lain yang menjalin 
hubungan dengan kita. 

Kita akan memberikan karyawan sejumlah 
paket remunerasi yang memenuhi atau 
melebihi standar minimum yang disyaratkan 
oleh hukum atau standar industri yang 
berlaku. 

Kita tidak akan menggunakan pemaksaan, 
wajib kerja, perdagangan manusia ataupun 
pekerja anak dalam bentuk apapun. 

layanan akan diberi label, diiklankan dan 
dikomunikasikan secara akurat dan benar. 

 
Pemegang saham 

Unilever akan menjalankan usahanya sesuai 
dengan prinsip tata kelola perusahaan yang 
baik, yang berlaku secara internasional. 
Kita akan memberikan informasi tentang 

Kegiatan Kemasyarakatan 

Perusahaan induk Unilever dan 
anak perusahannya didorong untuk 
memperjuangkan dan mempertahankan 
kepentingan bisnis mereka yang sah. 

Unilever akan bekerja sama dengan 
pemerintah dan organisasi-organisasi 
lainnya, baik secara langsung maupun 

   Kita berkomitmen untuk bekerjasama aktivitas, struktur, situasi keuangan dan melalui badan bentukan seperti asosiasi 

Kepatuhan terhadap Hukum 

Perusahaan-perusahaan Unilever dan para 
karyawannya diwajibkan untuk mematuhi 
ketentuan hukum dan peraturan yang 
berlaku di negara tempatnya beroperasi. 

 
Karyawan 

Unilever berkomitmen untuk menciptakan 
lingkungan kerja yang mendorong 
keberagaman dan kesempatan yang sama, 
dengan menumbuhkan rasa saling percaya, 
menghormati hak asasi manusia serta tidak 
ada diskriminasi. 

Kita akan merekrut, menempatkan dan 
mempromosikan karyawan semata-mata 
berdasarkan kualifikasi dan kemampuan 
yang diperlukan untuk melaksanakan 
pekerjaannya. 

Kita berkomitmen untuk menciptakan 
lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi 
seluruh karyawan. 

dengan karyawan dalam mengembangkan 
dan meningkatkan keterampilan dan 
kemampuan setiap individu. 

Kita menghargai harkat pribadi dan hak 
karyawan atas kebebasan berserikat dan 
tawar menawar secara kolektif. 

Kita akan menjalin komunikasi  yang 
baik dengan karyawan melalui prosedur 
perusahaan tentang informasi dan 
konsultasi yang sesuai. 

Kita akan memastikan adanya prosedur yang 
transparan, adil dan rahasia bagi karyawan 
untuk menyampaikan kekhawatirannya. 

Pelanggan 

Unilever berkomitmen untuk secara 
konsisten menyediakan produk dan layanan 
yang menawarkan nilai yang baik dari 
segi harga maupun kualitas, serta aman 
sesuai tujuan penggunaannya. Produk dan 

kinerja kita kepada seluruh pemegang 
saham secara berkala, tepat waktu, dan 
dapat diandalkan. 

 
 

Mitra Bisnis 

Unilever berkomitmen untuk membina 
hubungan yang saling menguntungkan 
dengan para pemasok, pelanggan  dan 
mitra bisnisnya. Dalam urusan bisnis, kita 
mengharapkan para mitra untuk mematuhi 
prinsip-prinsip bisnis yang konsisten dengan 
prinsip-prinsip bisnis kita. 

Keterlibatan Masyarakat 

Unilever berusaha menjadi warga korporasi 
yang terpercaya, sebagai bagian yang 
tak terpisahkan dari masyarakat, guna 
memenuhi tanggung jawab kita kepada 
masyarakat dan lingkungan tempat kita 
beroperasi. 

dagang, dalam penyusunan rancangan 
undang-undang dan peraturan lainnya yang 
dapat mempengaruhi kepentingan bisnis 
yang sah. 

Unilever tidak mendukung partai politik 
maupun menyumbangkan dana kepada 
kelompok-kelompok yang kegiatannya 
diperkirakan akan mendukung kepentingan 
partai politik. 
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Pedoman Prinsip-Prinsip Bisnis / COBP (2dari 2) 
 

 

ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, 
dengan standar keamanan produk yang ketat. 

 
 

Persaingan 

Unilever mendukung persaingan usaha yang 
sehat dan mendukung dikembangkannya 
undang-undang persaingan usaha yang 
sesuai. Semua perusahaan yang tergabung 
di Unilever dan karyawannya akan 
menjalankan usahanya sesuai dengan 
prinsip-prinsip persaingan yang sehat dan 

Benturan Kepentingan 

Seluruh karyawan dan orang lain  
yang bekerja bagi Unilever diharapkan 
menghindari kegiatan atau kepentingan 
finansial pribadi yang dapat menimbulkan 
benturan kepentingan dengan tanggungjawab 
mereka terhadap perusahaan. 

Karyawan Unilever dilarang mengambil 
keuntungan baik bagi diri sendiri maupun 
pihak lain melalui penyalahgunaan jabatan 
mereka. 

Kepatuhan akan ditinjau oleh Dewan 
Pimpinan, dengan didukung oleh Corporate 
Responsibility Committee; sedangkan 
permasalahan keuangan dan akuntansi akan 
ditinjau oleh Komite Audit. 

Setiap pelanggaran Pedoman harus 
dilaporkan. Dewan Pimpinan  Unilever 
tidak akan menyalahkan manajemen atas 
setiap kerugian bisnis yang terjadi akibat 
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini dan 
kebijakan yang wajib lainnya. Perusahaan 

Lingkungan mematuhi semua regulasi yang berlaku.    
 

 

menyediakan sarana bagi karyawan untuk 

 
Unilever berkomitmen untuk terus menerus 
menyempurnakan cara kita mengelola 
dampak terhadap lingkungan dan cara 

Integritas Usaha 

Unilever tidak memberikan atau menerima, 
baik secara langsung maupun tidak 

Kepatuhan – Pemantauan – Pelaporan 

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip 
ini merupakan unsur penting dalam 

dapat melaporkan secara rahasia dan 
karyawan tidak akan menerima konsekuensi 
karena melakukan hal tersebut. 

kita meraih tujuan jangka panjang untuk langsung, suap atau keuntungan yang tidak keberhasilan bisnis kita. Dewan Pimpinan    
mewujudkan bisnis yang berkelanjutan. 

Unilever akan melakukan kerjasama 
kemitraan dengan pihak-pihak lain guna 
mendukung kepedulian terhadap lingkungan, 
meningkatkan pemahaman tentang isu-isu 
lingkungan dan mensosialisasikan praktik- 
praktik terbaik. 

pantas lain, demi keuntungan bisnis atau 
keuntungan finansial. Karyawan dilarang 
menawarkan, memberi atau menerima 
hadiah atau pembayaran yang merupakan, 
atau dapat ditafsirkan sebagai, suap. Setiap 
permintaan, atau penawaran suap harus 
langsung ditolak dan segera dilaporkan 

Unilever bertanggung jawab agar prinsip- 
prinsip ini diterapkan di seluruh Unilever. 

Chief Executive Officer bertanggung jawab 
untuk melaksanakan prinsip-prinsip ini dan 
dalam hal didukung ini oleh Global Code and 
Policy Committee yang diketuai oleh Chief 
Legal Officer. 

Catatan 
Dalam Pedoman ini, ungkapan ‘Unilever’ dan 
‘perusahaan induk Unilever dan anak 
perusahaannya’ mencakup grup Unilever yang 
terdiri dari Unilever N.V., Unilever PLC dan 
anak-anak perusahaan dari keduanya. Dewan 
Pimpinan Unilever berarti Direksi Unilever N.V. dan 
Unilever PLC. 

   kepada manajemen. Tanggung jawab sehari-hari didelegasikan 
Inovasi 

Dalam menciptakan inovasi ilmiah untuk 
memenuhi kebutuhan konsumen, kita 
akan menghormati aspirasi konsumen dan 
masyarakat. 

Inovasi kita akan didasarkan pada kaidah 

Catatan akuntansi Unilever berikut 
dokumen pendukungnya harus secara 
tepat menjelaskan dan mencerminkan 
sifat transaksi yang mendasarinya. Tidak 
ada rekening, dana maupun aset yang 
disembunyikan atau tidak dicatat yang akan 
dibuat atau dipertahankan. 

kepada semua manajemen senior di 
setiap lokasi geografis, kategori, fungsi 
dan perusahaan yang beroperasi. Mereka 
bertanggung jawab untuk menerapkan 
prinsip-prinsip ini, didukung oleh Komite 
Pedoman setempat. Jaminan kepatuhan 
diberikan dan dipantau setiap tahun. 
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Mengamalkan Pedoman (1dari 2) 
 

Reputasi Unilever dalam hal 
melakukan bisnis dengan integritas 
dan menghormati orang lain 
merupakan sebuah aset, yang sama 
berharganya dengan karyawan dan 
brand. Untuk mempertahankan 
reputasi dibutuhkan standar-standar 
perilaku tertinggi. 
Pedoman Prinsip-Prinsip Bisnis Unilever/ 
CoBP (“Pedoman”), dan kebijakan-kebijakan 
yang mendukungnya/Code Policies 
(“Kebijakan Pedoman”), menetapkan standar 
yang harus dipenuhi oleh semua karyawan. 
Unilever juga meminta setiap mitra bisnis 
pihak ketiga untuk mematuhi prinsip-prinsip 
bisnis yang konsisten dengan prinsip-prinsip 
bisnis Unilever. Ketentuan ini diatur dalam 
dua kebijakan Unilever yaitu Responsible 
Sourcing Policy yang mengatur mengenai 
tata cara pemasokan dan Responsible 
Business Partner Policy yang mengatur hal- 
hal berkaitan dengan program kepatuhan 
pihak ketiga kita. 

Pelanggaran terhadap Pedoman atau 
Kebijakan Pedoman dapat mengakibatkan 
konsekuensi yang sangat serius bagi Unilever 
dan bagi individu yang terlibat. Jika melibatkan 
tindakan melawan hukum, konsekuensi dapat 
mencakup denda yang signifikan bagi Unilever, 
hukuman penjara bagi para individu dan 
kerusakan reputasi yang serius. 

Kebijakan Pedoman ini menjelaskan, 
bagaimana cara untuk memastikan Pedoman 
dan semua Kebijakan Pedoman dapat 
dipahami dan diikuti oleh seluruh karyawan 
dan pihak lain yang bekerja untuk Unilever. 
Kebijakan ini menegaskan bahwa setiap 
orang bertanggung jawab untuk angkat 
bicara dan melaporkan dugaan pelanggaran 
ataupun pelanggaran yang sudah terjadi, 
serta menguraikan secara singkat mengenai 
bagaimana situasi tersebut harus dikelola. 
Setiap kegagalan untuk mematuhi Pedoman 
dan salah satu Kebijakan Pedoman ditanggapi 
dengan sangat serius oleh Unilever dan 
dapat mengakibatkan dijatuhkannya tindakan 
disipliner, termasuk pemutusan hubungan 
kerja dan langkah hukum. 

Rujukan dalam Pedoman dan Kebijakan 
Pedoman mengenai definisi ‘karyawan’ 
adalah sebagai berikut: 

• Karyawan, termasuk penuh waktu, paruh 
waktu, waktu tertentu, permanen atau 
trainee 

• Kontraktor, staf temporer, karyawan yang 
diperbantukan (secondee), penempatan 
berdasarkan pengalaman-kerja 

• Orang dengan jabatan Direktur sesuai akta 
atau tanggung jawab yang setara 

• Karyawan perusahaan patungan (join 
venture) dan karyawan dari penyedia tenaga 
kerja pihak ketiga yang telah disetujui 
dengan kontrol manajemen langsung 

 

 
 

dilakukan oleh Unilever. 

• Karyawan dari perusahaan yang baru 
diakuisisi. 

Pedoman dan Kebijakan Pedoman tidak dapat 
mencakup setiap kemungkinan yang terjadi, 
terutama karena adanya perbedaan hukum 
antar-negara. Jika situasi tertentu tidak 
tercantum dalam Pedoman ini, kita wajib 
menggunakan akal sehat dan penilaian yang 
baik agar prinsip-prinsip dalam Pedoman dan 
Kebijakan Pedoman tetap ditegakkan, dengan 
selalu mematuhi hukum yang berlaku. 

   Harus Dilakukan  
Semua karyawan harus: 

• Memastikan mereka mengetahui dan 
memahami kewajiban yang ditetapkan 
dalam Pedoman dan Kebijakan Pedoman; 

• Mengikuti pelatihan yang sesuai dan 
diwajibkan oleh atasan mereka atau oleh 
Business Integrity Officer; 

• Mengikuti Pedoman dan Kebijakan 
Pedoman: apabila karyawan tidak yakin 
mengenai bagaimana  menafsirkannya 
atau memiliki keraguan tentang apakah 
perilaku tertentu memenuhi standar yang 
dibutuhkan, mereka harus mencari saran 
dari atasan atau Business Integrity Officer; 

• Segera melaporkan pelanggaran Pedoman 
atau Kebijakan Pedoman yang terjadi 
atau potensial dapat terjadi, termasuk 
pelanggaran yang berkaitan dengan 
mereka sendiri, kolega atau orang yang 
bertindak atas nama Unilever, baik 
disengaja atau tidak disengaja. Termasuk 
di dalamnya, kejadian-kejadian ketika 
perilaku mitra bisnis mungkin tidak 
memenuhi standar yang sama. 
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Mengamalkan Pedoman (2dari 2) 
 

   Harus Dilakukan (lanjutan)  
Atasan biasanya merupakan orang yang 
tepat untuk melaporkan adanya suatu 
pelanggaran atau potensi pelanggaran yang 
terjadi. Jika tidak memungkinkan, karyawan 
harus berbicara dengan salah satu dari 
pihak-pihak ini: 

 

– Business Integrity Officer 

– Anggota Business Integrity Committee di 
negara tempat permasalahan terjadi 

– Code Support Line Unilever yang bersifat 
rahasia (jika diperbolehkan oleh hukum 
setempat), melalui telepon atau web, 
menggunakan nomor telepon  atau 
alamat web yang dikomunikasikan secara 
lokal; 

• Jika karyawan diminta oleh atasan atau 
karyawan lain untuk tidak melaporkan 
potensi terjadinya pelanggaran, maka 
karyawan harus segera menginformasikan 
hal tersebut kepada Business Integrity 
Officer dan/atau Code Support Line. 

 
Selain itu, orang-orang di tingkat manajer 
ke atas harus: 

• Memimpin dengan memberi teladan, 
menunjukkan komitmen kuat dari atas, 
yang mencerminkan bahwa mereka 
memahami dengan baik Pedoman dan 
Kebijakan Pedoman serta melakukan 
langkah-langkah nyata untuk 

menanamkan budaya integritas di seluruh 
unit operasi; 

• Melengkapi pernyataan tahunan yang 
menyatakan telah mengetahui dan 
memahami Pedoman; 

• Memastikan bahwa semua anggota timnya, 
termasuk karyawan baru: 

– Telah membaca Pedoman dan Kebijakan 
Pedoman atau buklet ”Winning with 
Integrity” 

– Telah menyelesaikan pelatihan terkait 
yang diwajibkan 

– Memahami cara menyampaikan suatu 
kekhawatiran dan/atau melaporkan 
pelanggaran atau dugaan pelanggaran; 

• Mengadakan pelatihan yang diminta oleh 
Business Integrity Committee atau atasan 
mereka, misalnya Business Integrity 
Moments, tatap muka dan diskusi tim; 

• Memberikan pengarahan dan dukungan 
tentang Pedoman dan Kebijakan 
Pedoman kepada tim saat diperlukan dan 
menyampaikan pertanyaan yang belum 
terjawab ke Business Integrity Officer 
setempat; 

• Memastikan bahwa siapa pun yang 
menyampaikan suatu kekhawatiran, 
atau yang menyoroti terjadinya atau 
potensi terjadinya suatu pelanggaran, 
mendapatkan dukungan dan dihargai serta 
tidak ada pembalasan terhadap mereka; 

• Memastikan bahwa kekhawatiran yang 
disampaikan ditangani dengan segera 
dan serius, menangani informasi 
yang berkaitan secara hati-hati serta 
mendiskusikannya dengan Business 
Integrity Officer sesegera mungkin untuk 
menentukan tindakan yang tepat termasuk 
mengenai siapa saja orang lain lagi yang 
perlu diberitahu; 

• Berkolaborasi lebih lanjut dan melengkapi 
setiap dokumentasi (misalnya informasi 
kasus dan pelajaran yang dipetik) yang 
mungkin akan dibutuhkan oleh Business 
Integrity Officer; 

• Jika pelanggaran mungkin telah terjadi 
dalam unit kegiatan operasi, pertimbangkan 
komunikasi, pelatihan atau prosedur 
tambahan dan perubahan kontrol yang 
diperlukan untuk mengurangi kemungkinan 
terjadinya pelanggaran serupa. 

   Tidak Boleh Dilakukan  
Karyawan tidak boleh: 

• Mengabaikan atau tidak melaporkan 
situasi yang mereka yakini telah atau 
mungkin melibatkan pelanggaran 
Pedoman dan Kebijakan Pedoman; 

• Mencoba mencegah rekan kerja yang 
akan melaporkan suatu pelanggaran 
atau potensi pelanggaran, atau meminta 
mereka untuk mengabaikan suatu 
masalah; 

• Melakukan pembalasan kepada rekan 
yang melaporkan suatu pelanggaran atau 
potensi pelanggaran; 

• Mendiskusikan dengan rekan kerja 
mengenai pelanggaran atau potensi 
pelanggaran apapun yang sedang 
diinvestigasi, kecuali telah diizinkan oleh 
tim investigasi. 
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Konsultasi Hukum (1dari 2) 
Karyawan harus selalu mematuhi 
hukum dan peraturan yang berlaku 
di setiap negara tempat Unilever 
beroperasi. Ketidaktahuan atas 
hukum bukan suatu alasan. 
Konsultasi hukum secara tepat waktu 
penting untuk memastikan bahwa 
kepentingan dan peluang bisnis 
Unilever yang sah tetap terlindungi. 
Kebijakan Pedoman ini memandu cara dan 
dalam situasi apa seorang karyawan harus 
meminta nasihat hukum dari Tim Legal 
Unilever. 

 
   Harus Dilakukan  
Kepala dari semua Cluster/Direksi di 
suatu negara atau tim pemimpin senior 
dan kepala dari setiap category, corporate 
dan functional leadership team harus 
memastikan bahwa ada Legal Business 
Partner yang relevan yang menjadi anggota 
dari tim tersebut apabila diminta, dan/atau 
memastikan bahwa Legal Business Partner 
memiliki undangan terbuka dan berhak hadir 
di semua pertemuan tim serta menerima 
salinan dari semua agenda dan notulen. 

Karyawan harus segera memberitahukan 
atasan mereka (atau orang lain yang 

 
 
 
 

sesuai - lihat Kebijakan Pedoman mengenai 
Mengamalkan Pedoman) dan meminta 
nasihat hukum jika mereka mencurigai atau 
menemukan adanya kegiatan ilegal berkaitan 
dengan kegiatan operasional Unilever atau 
kegiatan yang melibatkan pihak ketiga. 

Karyawan harus segera mencari nasihat dari 
Legal business partner dalam situasi berikut: 

Kontrak, sewa, lisensi dan transaksi 
komersial – Kontrak komersial untuk barang 
atau jasa (kecuali Tim Legal telah secara 
tegas mendelegasikan wewenang kepada 
bisnis atau mengatur jalur untuk konsultasi 
langsung dengan penasihat hukum 
eksternal); Kontrak yang berkaitan dengan 
kekayaan intelektual, seperti, lisensi untuk 
teknologi, merek dagang, pembangunan 
bersama atau kontrak bantuan teknis; 
transaksi bendahara, misalnya, menaikkan 
modal atau utang, aset pembiayaan, 
transaksi derivatif (seperti lindung nilai 
mata uang atau suku bunga swap) atau 
jaminan atas suatu transaksi kas; Transaksi 
yang termasuk dalam penggabungan usaha 
(merger), akuisisi, likuidasi atau perusahaan 
patungan;  
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Konsultasi Hukum (2dari 2) 
 

   Harus Dilakukan (lanjutan)  
• Litigasi dan tindakan hukum – Litigasi 

sipil, seperti sengketa ketenagakerjaan 
atau kontrak, baik ancaman atau secara 
nyata, dengan atau terhadap perusahaan 
Unilever atau karyawan, termasuk 
dimulainya atau penyelesaian litigasi 
tersebut; Tuntutan pidana, baik berupa 
ancaman atau secara nyata,  dengan 
atau terhadap perusahaan Unilever atau 
karyawan, atau atas dorongan Unilever; 
Komunikasi dengan pihak pemerintah 
atau badan pembuat regulasi tentang 
penyelidikan, termasuk investigasi tak 
terduga, atau tempat Unilever melakukan 
upaya hukum, seperti tindakan atas 
ketidakpatuhan cara pelabelan, melalui 
institusi pemerintah lokal (lihat Kebijakan 
Pedoman tentang Hubungan dengan 
Pemerintah, Pembuat Regulasi dan 
Lembaga Swadaya Masyarakat); 

• Kompetisi/persaingan –  Masalah 
atau pertanyaan mengenai kompetisi/ 
persaingan usaha yang tidak sehat yang 
melibatkan hukum kompetisi/ persaingan 
usaha, seperti ketentuan perdagangan, 
pengaturan eksklusivitas atau harga; 
pertemuan, kontak, kolaborasi, perjanjian 
atau kegiatan lainnya, termasuk partisipasi 
dalam asosiasi dagang atau kelompok 
industri (secara formal dan informal 
atau adhoc), yang mungkin melibatkan 
pertukaran informasi dengan pesaing atau 

melibatkan pembatasan persaingan (lihat 
Kebijakan Pedoman tentang Persaingan 
Sehat, Informasi dan Kekayaan Intelektual 
milik Pesaing); 

• Komunikasi – Siaran pers yang dapat 
mempengaruhi reputasi Unilever atau 
menimbulkan tanggung jawab hukum, atau 
berisi informasi ‘dalam’ atau ‘mengandung 
informasi sensitif mengenai harga ‘ (lihat 
Kebijakan Pedoman tentang Mencegah 
Perdagangan oleh Orang Dalam); 

• Klaim, merek, merek dagang, materi 
pemasaran – Klaim produk dan materi 
pemasaran, termasuk iklan, materi 
promosi, kemasan dan pelabelan, 
materi dagang, periklanan, material 
titik-penjualan, dan konten web; Izin 
penggunaan semua nama merek, tanda, 
logo, slogan, dukungan selebriti dan 
sponsor; Pemeliharaan, perlindungan dan 
penghapusan merek dagang, hak cipta dan 
nama domain yang digunakan oleh bisnis; 
Tantangan pesaing atas klaim, merek, 
merek dagang baik oleh atau terhadap 
perusahaan Unilever; 

• Ketenagakerjaan – Permasalahan terkait 
dengan kewajiban  non-competition 
clause (ketentuan yang mengatur tentang 
tenaga kerja setuju untuk tidak akan 
bekerja sebagai karyawan perusahaan 
yang dianggap sebagai pesaing atau 
bergerak pada bidang usaha yang sama 
untuk periode atau jangka waktu tertentu 

setelah tanggal pemberhentian atau 
pemutusan hubungan kerja), sengketa 
ketenagakerjaan dan pengakhiran 
hubungan kerja serta ketentuan kontrak 
kerja non-rutin; 

• Keselamatan – Sabotase atau pemalsuan 
produk; Keluhan konsumen yang dapat 
menyebabkan sengketa hukum; Potensi 
penarikan kembali produk; insiden yang 
melibatkan Konsumen, produk, tenaga 
kerja atau keselamatan lingkungan yang 
dapat memberikan implikasi hukum; 

• Struktur hukum atau tata kelola – 
Perubahan atau masalah seputar hukum 
atau struktur tata kelola di tingkat 
geografis atau tingkat  perusahaan, 
seperti perubahan struktur modal atau 
keanggotaan Dewan Pimpinan, pelaporan 
perusahaan publik dan pengaturan/ 
hubungan dengan pemegang saham pihak 
ketiga; 

• Suap dan korupsi – Masalah berkaitan 
dengan suap atau korupsi, termasuk 
tuduhan atau ketidakpastian tentang situasi 
yang mungkin memiliki implikasi suap atau 
korupsi (lihat Kebijakan Pedoman tentang 
Anti-Suap). 

Karyawan harus menggunakan akal sehat 
dan penilaiannya sendiri apabila dihadapkan 
pada situasi lain yang tidak tercakup di atas: 
jika tidak yakin, mereka harus selalu berhati- 
hati dan berkonsultasi dengan Tim Legal. 

   Tidak Boleh Dilakukan  
Karyawan tidak boleh melakukan apa pun 
yang menurut Tim Legal adalah hal ilegal 
dan/atau melanggar hukum. Jika suatu 
kegiatan tidak ilegal dan/atau melanggar 
hukum tetapi menurut pandangan tim 
Legal berpotensi menimbukan risiko yang 
signifikan bagi Unilever, seperti litigasi, 
mereka tidak boleh melanjutkan tanpa 
mendapatkan persetujuan resmi dari 
manajemen senior. 

Karyawan selain Tim Legal tidak boleh 
menunjuk, mengelola atau memberhentikan 
penasihat hukum eksternal, atau membayar 
biaya hukum yang berbeda dari struktur 
biaya yang telah disepakati oleh Tim Legal. 

Karyawan tidak boleh menunjuk seorang 
penyelidik swasta tanpa mendapat persetujuan 
terlebih dahulu dari General Counsel. 
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Manajemen risiko yang bertanggung jawab 
 
 

 

Manajemen risiko merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari 
strategi Unilever dan pencapaian 
tujuan jangka panjang Unilever. 
Keberhasilan kita sebagai 
sebuah organisasi tergantung 
pada kemampuan kita untuk 
mengidentifikasi dan memanfaatkan 
peluang-peluang yang muncul dari 
bisnis kita dan dari pasar tempat 
Unilever berada. 

Unilever menerapkan pendekatan 
manajemen risiko terintegrasi, yang 
menempatkan penilaian risiko dan peluang 
sebagai agenda inti tim kepemimpinan. 
Unilever mendefinisikan risiko sebagai 
tindakan atau peristiwa yang berpotensi 
untuk mempengaruhi kemampuan 
kita dalam mencapai tujuan. Unilever 
mengidentifikasi dan melakukan mitigasi 
terhadap risiko dasar seperti kerugian 
finansial, gangguan terhadap reputasi atau 
kehilangan karyawan serta risiko di area hilir 
seperti seperti kegagalan untuk melakukan 
strategi jika ekuitas merek tidak diperkuat 
atau channel yang sedang tumbuh tidak 
dikembangkan. 

Pendekatan Manajemen Risiko Unilever 
menjadi bagian yang menyatu dengan 
kegiatan bisnis sehari-harinya. Elemen- 
elemen strukturalnya mencakup: 

• Tata Kelola Unilever, struktur organisasi 
dan pendelegasian wewenang 

• Visi, Strategi dan Tujuan 

• Pedoman Prinsip-Prinsip Bisnis, Kebijakan 
Pedoman dan Standar 

• Kerangka kerja Risiko dan Pengendalian 

• Manajemen kinerja dan pelaksanaan 
proses operasional 

• Aktivitas yang berkaitan dengan kepatuhan 
dan penjaminan. 

   Harus Dilakukan  
Semua manajer dan pejabat diatasnya harus 
menerapkan Prinsip Manajemen Risiko 
Unilever sebagai berikut: 

• Akuntabilitas: mereka harus 
mengidentifikasi dan mengelola risiko 
yang berhubungan dengan peran mereka; 

• Kadar Risiko: setelah diterapkan kontrol 
yang memadai, mereka harus menentukan 
tingkat risiko yang dapat mereka tanggung 
untuk mencegah adanya ancaman serius 
terhadap kemampuan untuk meraih tujuan 
kerja; 

• Mitigasi Risiko: mereka harus melakukan 
kontrol yang memadai, dan memastikan 
kontrol tersebut berjalan, agar dapat 
mencapai tujuannya. 

Semua Vice President dan pejabat diatasnya 
harus memastikan bahwa kegiatan 
manajemen risiko, sebagaimana diuraikan 
di Kerangka Kerja Pengendalian dan Risiko 
Unilever, dilaksanakan untuk setiap area 
yang menjadi tanggung jawabnya. 

 
Semua tim pimpinan unit-unit operasional 
harus melaksanakan pembahasan risiko 
secara holistik setiap tahun termasuk: 

• Mengidentifikasi risiko bisnis utama sesuai 
area tanggung jawab mereka; 

• Meninjau bagaimana risiko-risiko tersebut 
dikelola; 

• Mengidentifikasi setiap kesenjangan dalam 
kadar risiko yang mereka harapkan. 

Untuk risiko-risiko yang teridentifikasi 
memiliki kesenjangan signifikan, tim 
kepemimpinan harus melakukan peninjauan 
berkala dan memastikan risiko telah 
dimitigasi seperti yang diinginkan. 

Semua pemimpin proyek transformasional 
harus, bersama-sama dengan timnya, 
mengidentifikasi risiko-risiko utama 
sehubungan dengan pencapaian tujuan 
proyek mereka. Rencana mitigasi 
risiko harus disiapkan dan ditinjau 
perkembangannya bersama grup pengarah 
proyek. 



 

13 
 
 

Melawan 
Korupsi 
Integritas menentukan bagaimana 
kita bersikap, dimanapun kita berada. 
Integritas membimbing kita untuk 
melakukan hal yang benar bagi 
kesuksesan jangka panjang Unilever. 

 
 
 

PADA bagian ini: 
Menghindari Benturan Kepentingan 

Anti-Suap 

Hadiah & Keramahtamahan 

Catatan, Pelaporan & Akuntansi Yang 
Akurat 

 

Melindungi Aset Keuangan & Aset Fisik & 
Kekayaan Intelektual Unilever 

Anti-Pencucian Uang 
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Menghindari Benturan Kepentingan 
 

Benturan kepentingan dapat 
membawa dampak negatif yang 
signifikan terhadap reputasi 
dan efektivitas Unilever, bisnis 
dan karyawannya. Kebijakan 
Pedoman ini menetapkan apa yang 
harus dilakukan karyawan untuk 
mencegah atau menangani benturan 
kepentingan – baik yang benar terjadi 
maupun yang dipersepsikan sebagai 
benturan kepentingan. 

 
   Harus Dilakukan  
Karyawan harus: 

• Memastikan Unilever berada pada posisi 
terbaik untuk mendapatkan peluang bisnis 
potensial; dan 

• Memberitahu atasan dengan segera 
jika mereka merasa ada kegiatan 
pribadi, finansial atau politik mereka 
yang menimbulkan, atau berpotensi 
menimbulkan, benturan kepentingan, atau 
yang terlihat seperti benturan kepentingan 
terkait dengan peran mereka di Unilever. 

Karyawan harus memberitahu atasan 
mereka dan Business Integrity Officer, untuk 
menyepakati cara terbaik dalam menangani 
situasi jika mereka memiliki: 

• Seorang anggota keluarga atau kawan 
dekat yang merupakan pejabat publik; 

• Anggota keluarga atau kawan dekat yang 
bekerja untuk, atau menyediakan layanan 
apapun, bagi pesaing, pelanggan atau 
pemasok baik yang sudah aktif maupun 
yang berpotensi menjadi calon pesaing, 
pelanggan dan pemasok. 

Karyawan harus memberitahu atasan 
mereka dan Business Integrity Officer, untuk 
menyepakati cara terbaik dalam menangani 
situasi jika mereka atau anggota keluarga 
mereka memiliki investasi selain investasi 
dana pensiun publik, index linked atau 
tracker fund yang merupakan: 

• Investasi yang substansial (5% dari 
kekayaan bersih mereka) di perusahaan 
pesaing, pemasok, pelanggan Unilever 
atau entitas yang dikendalikan atau 
dipengaruhi negara; 

• Investasi di perusahaan pemasok jika 
mereka, atau salah satu dari tim mereka, 
terlibat dalam memilih atau menilai atau 
bernegosiasi dengan pemasok; 

• Investasi di perusahaan pelanggan jika 
mereka, atau salah satu dari tim mereka, 
berurusan dengan pelanggan tersebut. 

Karyawan yang dalam kapasitas pribadinya 
tertarik menjabat sebagai calon direksi (atau 
jabatan kepemimpinan serupa) dari organisasi 
lain, baik komersial atau nirlaba, termasuk 
peran dalam asosiasi perdagangan dan 
peran untuk badan publik, harus mendapat 
persetujuan terlebih dahulu dari atasan 
mereka dan Business Integrity Officer. 

Sebagai tambahan: 

• Sebelum menerima tawaran tersebut, 
karyawan harus mengambil langkah- 
langkah untuk memastikan peran tersebut 
tidak menimbulkan, atau berpotensi 
menimbulkan, benturan kepentingan, atau 
yang bisa dipersepsikan sebagai benturan 
kepentingan; mengurangi komitmen dan 
kontribusi mereka terhadap Unilever, atau 
menyita waktu secara berlebihan; 

• Karyawan harus memastikan mereka 
tidak akan memiliki akses ke informasi 
sensitif yang bersifat komersial mengenai 
pesaing atau calon pesaing Unilever (lihat 
Kebijakan Pedoman tentang Persaingan 
yang Sehat dan Informasi dan Kekayaan 
Intelektual milik Pesaing); 

• Karyawan harus paham bahwa mereka 
akan menyimpan biaya atau manfaat yang 
timbul dari peran tersebut, dan bahwa hal 
ini mencerminkan fakta bahwa Unilever 
tidak memiliki tanggung jawab terkait 
dengan hal tersebut; 

• Sebelum menjadi direktur perusahaan 
publik manapun, karyawan juga harus 
mendapat persetujuan tertulis dari Chief 
Legal Officer, serta memberitahukan 
Business Integrity Officer; 

• Peran kepala sekolah, posisi pengelola 
dalam klub olahraga amatir atau rekreasi, 
dan direksi dari suatu komplek properti/ 
perumahan tempat tinggal karyawan 
dikecualikan dan tidak memerlukan 

persetujuan atasan atau Business Integrity 
Officer. 

 
   Tidak Boleh Dilakukan  
Karyawan tidak boleh: 

• Mengambil untuk kepentingan pribadi, atau 
mengalihkan kepada orang lain, setiap 
peluang bisnis yang timbul saat melakukan 
pekerjaan mereka di Unilever, yang dapat 
menguntungkan bagi Unilever; 

• Membiarkan kegiatan pribadi, finansial 
atau politik mereka untuk mempengaruhi 
atau dianggap mempengaruhi cara mereka 
melakukan pekerjaan mereka di Unilever; 

• Bekerja untuk, atau menyediakan layanan 
apapun untuk, pesaing, pelanggan atau 
pemasok kecuali mereka telah memperoleh 
persetujuan tertulis dari atasan mereka dan 
Business Integrity Officer; 

• Bekerja sebagai pejabat publik kecuali 
mereka telah persetujuan tertulis dari 
atasan mereka dan Business Integrity 
Officer. 
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Anti-suap 
 

 

Untuk mendukung upaya global 
dalam memerangi korupsi, sebagian 
besar negara memiliki undang- 
undang yang melarang penyuapan: 
banyak negara memberlakukan 
undang-undang ini secara 
‘internasional’, yang berarti berlaku 
pula untuk warganegara mereka di 
luar negeri. Pelanggaran terhadap 
hukum tersebut dapat berakibat 
denda bagi Unilever dan sanksi 
pribadi bagi individu. Berurusan 
dengan pejabat publik berisiko cukup 
tinggi: bahkan kesan adanya tindakan 
ilegal bisa menimbulkan kerusakan 
signifikan pada reputasi Unilever. 

 
 
 
 

Komitmen Unilever untuk melakukan bisnis 
dengan integritas membutuhkan konsistensi 
standar global tinggi: pendekatan tanpa 
toleransi (zero-tolerance) terhadap suap dan 
korupsi berlaku untuk semua usaha Unilever, 
tanpa menghiraukan praktik bisnis lokal. 
Kebijakan Pedoman ini mencakup apa yang 
harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan 
karyawan untuk memenuhi ketentuan 
Unilever. 

 
   Harus Dilakukan  
Karyawan harus: 

• Selalu menjelaskan, secara internal dan 
ketika berhadapan dengan pihak ketiga, 
bahwa Unilever tidak memiliki toleransi 
(zero-tolerance) terhadap suap dan 
korupsi dan tidak akan (secara langsung 
atau tidak langsung) menawarkan, 
membayar, mencari atau menerima 
pembayaran, hadiah atau bantuan dengan 
tujuan mempengaruhi hasil bisnis secara 
tidak pantas; 

• Segera memberitahukan Business 
Integrity Officer dan Cluster General 
Counsel jika mengetahui adanya 
pembayaran yang terjadi atau yang 
disarankan atau transaksi lain yang 
berpotensi melanggar Kebijakan Pedoman 
ini; 

 
 
 
 

• Memastikan bahwa sebelum 
mempekerjakan atau menyepakati kontrak 
dengan pihak ketiga untuk mewakili 
Unilever atau kepentingan eksternalnya, 
tim Unilever yang terkait telah melakukan 
pemeriksaan uji tuntas yang sesuai 
untuk menilai integritas pihak  ketiga. 
Hasil dari pemeriksaan tersebut harus 
dipertimbangkan secara hati-hati sebelum 
memutuskan apakah pihak ketiga akan 
ditunjuk: karyawan harus memberitahu 
Business Integrity Officer mereka jika 
terdapat kekhawatiran apapun. 

Dalam situasi yang tidak biasa ketika 
karyawan tidak bisa menghindari 
ancaman bahaya fisik apabila 
tidak memenuhi permintaan untuk 
pembayaran, pembayaran tersebut 
dapat dilakukan tetapi mereka yang 
terlibat harus segera melaporkan 
rincian lengkap tentang permintaan dan 
pembayaran tersebut kepada Business 
Integrity Officer dan Cluster General 
Counsel di negara terjadinya insiden. Hal 
ini untuk memastikan bahwa masalah 
dapat diselidiki sepenuhnya, catatan 
keuangan yang diperlukan disimpan, 
dan langkah-langkah lanjutan diambil 
jika dirasa tepat (lihat juga Kebijakan 
Pedoman mengenai Catatan, Pelaporan 
dan Akuntansi yang Akurat). 

 
 
 

   Tidak Boleh Dilakukan  
Karyawan Unilever tidak boleh, secara 
langsung atau tidak langsung (misalnya 
melalui pemasok, agen, distributor, 
konsultan, pengacara, perantara atau orang 
lain): 

• Menawarkan atau memberikan suap atau 
keuntungan yang tidak pantas (termasuk 
pembayaran fasilitasi) kepada pejabat 
publik atau pihak individu lain atau pihak 
ketiga lain, yang, atau memberikan kesan 
bahwa mereka, dimaksudkan untuk 
mempengaruhi keputusan siapapun 
tentang Unilever; 

• Meminta atau menerima suap atau 
keuntungan yang tidak pantas dari pihak 
ketiga, yang mungkin, atau memberi 
kesan mungkin, dimaksudkan untuk 
mempengaruhi keputusan Unilever 
tentang pihak tersebut. 

Ketika seorang karyawan menganggap 
bahwa suatu suap, keuntungan yang tidak 
pantas atau pembayaran fasilitasi telah 
diberikan atau diterima, mereka tidak  
boleh menyembunyikan ini atau mengambil 
langkah-langkah yang dapat menunda 
informasi tersebut disampaikan kepada 
Business Integrity Officer dan Cluster 
General Counsel. 
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Hadiah & Keramahtamahan (1dari 2) 
Semua hubungan kerjasama Unilever 
harus mencerminkan komitmen 
terus menerus dalam melakukan 
bisnis dengan integritas. 

Keramahtamahan (hospitality) dapat 
berperan positif dalam membangun 
hubungan dengan pelanggan, 
pemasok dan pihak ketiga lainnya. 
Demikian juga, terkadang kita dapat 
menawarkan hadiah yang wajar, 
misalnya dalam konteks kegiatan 
promosi atau peluncuran produk. 
Namun, menyetujui atau menerima 
hadiah dan keramahtamahan dapat 
menimbulkan risiko terjadinya 
penyalahgunaan atau menyebabkan 
atau dipandang sebagai benturan 
kepentingan, oleh karena itu hal ini 
sebaiknya hanya dilakukan pada 
saat-saat tertentu saja dan selalu 
sah dan proporsional dalam konteks 
kegiatan bisnis Unilever. 

 
 
 
 

Kebijakan Pedoman ini menetapkan tanggung 
jawab karyawan dalam kaitannya dengan 
hadiah dan keramahtamahan. Bentuk 
hadiah dan keramahtamahan yang dilarang 
dijabarkan secara jelas. Kebijakan ini juga 
menjelaskan keadaan tertentu dimana hadiah 
atau keramahtamahan mungkin sah untuk 
diberikan atau diterima. 

 
   Harus Dilakukan  
Karyawan harus menerapkan Kebijakan 
Pedoman ini dengan itikad baik untuk 
memastikan hadiah dan keramahtamahan 
tidak pernah dianggap berlebihan, 
memberikan keuntungan yang tidak pantas 
lain atau menciptakan benturan kepentingan 
yang nyata atau yang dirasakan (lihat 
Kebijakan Pedoman tentang Anti-Suap dan 
Menghindari Benturan Kepentingan). 

Pimpinan Unilever di semua negara harus 
memastikan bahwa kecuali  ditentukan 
lain dalam Kebijakan Pedoman ini, hadiah 
dan keramahtamahan baik diberikan 
atau diterima tidak melebihi batas yang 
ditentukan dalam mata uang lokal, yang 
telah disetujui oleh Global Code & Policy 
Committee (GCPC). Batasan ini harus 
secara jelas dan teratur dikomunikasikan 
oleh mereka di masing-masing negara dan 
akan berlaku sama untuk penawaran dan 
penerimaan hadiah dan keramahtamahan. 
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Hadiah & Keramahtamahan (2dari 2) 
 

   Harus Dilakukan (lanjutan)  
Hadiah 

• Karyawan harus memastikan bahwa setiap 
hadiah yang ditawarkan (selain barang 
merchandise Unilever) atau diterima tidak 
melebihi batas dalam mata uang lokal dan 
sifatnya diberikan sekali atau tidak bersifat 
rutin; dan setiap saat selalu mematuhi 
Kebijakan Pedoman Menghindari Benturan 
Kepentingan. Meskipun karyawan tidak 
diharuskan untuk mencatat hadiah 
tersebut secara terpusat, mereka harus 
menyimpan catatan mereka sendiri untuk 
pemeriksaan. 

• Jika karyawan ditawari hadiah yang 
melebihi batas yang ditetapkan dalam 
mata uang lokal, mereka harus secara 
sopan menolak dan menjelaskan aturan 
Unilever. Dalam situasi yang tidak 
biasa dimana hadiah tersebut harus 
diterima untuk menghindari terjadinya 
pertentangan serius, atau situasi 
benar-benar menghalangi mereka 
mengembalikannya, karyawan Unilever 
harus: 

– Berkonsultasi dengan atasan mereka 
dan Business Integrity Officer; dan 

– Jika pantas, sumbangkan hadiah 
tersebut untuk amal. 

• Semua hadiah karyawan dalam bentuk 
barang merchandise Unilever harus sah dan 

proporsional. 

Keramahtamahan 

Karyawan harus memastikan 
keramahtamahan hanya ditawarkan atau 
diterima jika: 

• Ada kepentingan bisnis yang sah untuk 
melakukannya; 

• Keramahtamahan diberikan dalam bentuk 
jamuan makanan setempat, partisipasi 
pada aktivitas team building, acara 
budaya atau olahraga setempat, upacara 
penghargaan industri setempat, atau 
kegiatan serupa; 

• Pihak yang menjadi kontak bisnis yang 
biasa dari Unilever dan pihak lain secara 
fisik hadir; 

• Nilainya tidak melebihi batas yang 
ditetapkan dalam mata uang lokal; dan 

• Hanya dilakukan sesekali atau tidak rutin. 

Apabila nilainya tidak melebihi yang 
ditetapkan, karyawan tidak diharuskan untuk 
mencatat keramahtamahan secara terpusat, 
tetapi harus menyimpan catatan mereka 
sendiri untuk pemeriksaan dan memastikan 
pengeluaran terkait dengan keramahtamahan 
yang disediakan oleh, atau atas nama, Unilever 
disetujui dengan menggunakan sistem standar 
Unilever untuk proses dan persetujuan biaya. 

Dalam keadaan tidak lazim ketika karyawan 
berusaha untuk menawarkan atau menerima 

keramahtamahan di atas batas yang 
ditetapkan, mereka harus: 

• Memastikan atasan mereka mendukung 
usulan tersebut; 

• Melengkapi dan menyerahkan Formulir 
Penilaian Hadiah dan Keramahtamahan 
untuk mendapatkan persetujuan diawal 
dari Business Integrity Officer mereka; dan 

• Setelah persetujuan diterima, meminta 
pihak ketiga untuk mengonfirmasi 
bahwa penawaran atau penerimaan 
keramahtamahan tersebut juga memenuhi 
kebijakan hadiah dan keramahtamahannya 
yang setara. 

Dalam keadaan lain ketika karyawan 
ditawarkan atau diminta untuk memberikan 
keramahtamahan yang melebihi batas lokal 
yang ditetapkan, mereka harus secara sopan 
menolaknya dengan mengacu pada Kebijakan 
Pedoman ini. 

   Tidak Boleh Dilakukan  
Karyawan tidak boleh membahas, 
menawarkan atau menerima hadiah atau 
kegiatan keramahtamahan yang melibatkan 
pejabat publik tanpa mendapat persetujuan 
diawal dari Business Integrity Officer 
mereka. 

Karyawan tidak boleh: 

• Menawarkan atau menerima hadiah atau 
keramahtamahan, atau bantuan lainnya 
yang bertujuan, atau mungkin dipandang 
bertujuan, untuk mempengaruhi 
keputusan bisnis atau menimbulkan suatu 
kewajiban untuk melakukan sesuatu 
sebagai balasannya; 

• Menawarkan atau menerima hadiah dalam 
bentuk uang tunai atau setara kas, seperti 
tiket lotere, sertifikat hadiah, voucher, 
pinjaman, jaminan atau pemberian kredit, 
saham atau opsi lainnya; 

• Menawarkan atau menerima 
keramahtamahan yang termasuk 
menginap atau bepergian ke luar negeri 
tanpa persetujuan tertulis sebelumnya 
dari Business Integrity Officer mereka; 

• Menawarkan atau menerima 
keramahtamahan yang tidak konsisten 
dengan Kebijakan Pedoman Unilever 
mengenai Perlakuan Hormat, Bermartabat 
dan Adil, atau bertentangan dengan norma- 
norma dan adat istiadat setempat. 
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Catatan, Pelaporan & Akuntansi Yang Akurat 
 

Laporan keuangan dan informasi 
lain yang disusun dan disimpan 
oleh Unilever secara internal dan 
informasi keuangan yang disediakan 
bagi pemegang saham, regulator dan 
pemangku kepentingan lainnya harus 
lengkap dan akurat. 
Catatan kita merupakan informasi yang 
berharga untuk bisnis dan bukti dari 
tindakan, keputusan dan kewajiban kita. 
Prosedur dan proses harus dijalankan 
untuk memastikan bahwa transaksi yang 
mendasari benar-benar disetujui dan dicatat 
secara akurat. 

Setiap pencatatan transaksi secara tidak 
akurat, atau memalsukan atau menimbulkan 
informasi yang menyesatkan atau 
mempengaruhi orang lain untuk melakukan 
hal tersebut, bisa merupakan penipuan 
dan mengakibatkan denda atau sanksi bagi 
karyawan atau bagi Unilever. Kebijakan 
Pedoman ini menetapkan apa yang harus 
dilakukan karyawan untuk memastikan 
keakuratan catatan bisnis dan informasi 
keuangan. 

   Harus Dilakukan  
Karyawan harus: 

• Mencatat semua transaksi secara akurat, 
lengkap dan cepat; 

• Hanya melakukan transaksi, seperti 
pembelian, penjualan atau pengalihan 
barang/aset, jika mereka memang diberi 
kewenangan; 

• Memastikan transaksi yang mereka setujui 
sah dan berdasarkan dokumentasi yang 
valid; 

• Memberitahu Business Integrity Officer dan 
Finance Director/Vice President mengenai 
potensi penipuan apapun, kekeliruan 
akuntansi atau informasi lainnya, atau 
jika ada ‘pembayaran fasilitasi’ yang telah 
dilakukan untuk menghindari bahaya fisik 
atau karena kesalahan pertimbangan; 

• Ketika diinstruksikan dalam konteks suatu 
perintah hukum, menyimpan catatan sesuai 
dengan Standar Retensi Data Unilever, 
atau lebih lama jika diminta oleh hukum/ 
peraturan setempat; 

• Menyimpan catatan yang mungkin relevan 
untuk setiap audit, litigasi atau investigasi 
regulator yang sedang berlangsung, 
bahkan jika melebihi periode penyimpanan 
yang normal jika diperintahkan untuk 
melakukannya; 

• Bekerjasama sepenuhnya, terbuka dan 
jujur dengan auditor internal/eksternal, 
otoritas pajak dan regulator lainnya; 

• Memastikan mereka menyadari semua 
informasi yang relevan dengan pekerjaan 
mereka. 

Karyawan yang bertanggung jawab untuk 
pelaporan keuangan dan informasi bisnis 
lainnya harus mematuhi: 

• Semua hukum yang berlaku, misalnya, 
mengenai laporan keuangan, pajak, dan 
persyaratan lingkungan; 

• Semua regulasi dan standar pelaporan 
eksternal yang berlaku, seperti standar 
akuntansi nasional dan internasional, 
standar dan aturan daftar pasar saham, 
aturan regulator keuangan, persyaratan 
kesehatan dan keselamatan, pedoman dan 
standar peraturan tata kelola perusahaan; 

• Pedoman Akuntansi Unilever, petunjuk 
pelaporan dan jadwal, standar informasi 
dan definisi informasi. 

Karyawan yang terlibat dalam akuntansi 
harus memastikan bahwa: 

• Penjualan, laba, aset dan kewajiban dicatat 
pada periode waktu yang tepat; 

• Asumsi yang mendasari catatan akuntansi 
didokumentasikan secara tepat, terutama 
hal-hal yang berkaitan dengan cadangan, 
jurnal dan kewajiban kontingensi, termasuk 
pajak. 

Pimpinan cluster/negara, Finance Directors 
dan Controller harus melengkapi Deklarasi 
Pelaporan Keuangan triwulan dan tahunan 
sejalan dengan instruksi yang dikeluarkan 
oleh Tim Keuangan Unilever. 

 
   Tidak Boleh Dilakukan  
Karyawan tidak boleh: 

• Melakukan apapun yang membuat 
penjualan atau laba antarperiode 
pelaporan seolah-olah meningkat atau 
bergeser; 

• Membuat, memelihara atau meminta 
orang lain untuk menghasilkan atau 
mempertahankan rekening, dana atau aset 
yang disembunyikan atau tidak dicatat; 

• Menyembunyikan, mengubah atau 
memalsukan catatan perusahaan, 
rekening dan dokumen. 
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Melindungi Aset Keuangan & Aset Fisik & 
Kekayaan Intelektual Unilever 

 
 

 

Para Karyawan bertanggung jawab 
untuk memastikan aset Unilever 
terlindungi. Kebijakan Pedoman ini 
meliputi perlindungan atas asset 
fisik/properti, aset keuangan dan 
kekayaan intelektual. 

 
Untuk informasi mengenai perlindungan 
beberapa jenis aset lainnya dapat dilihat 
pada Kebijakan Pedoman tentang 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan 
Kebijakan Pedoman tentang Melindungi 
Informasi Unilever. 

   Harus Dilakukan  
Aset fisik/properti 

Karyawan harus menjaga dan memastikan 
bahwa semua aset fisik/properti Unilever 
yang bersentuhan dengan mereka saat 
bekerja tidak rusak, disalahgunakan atau 
terbuang. Aset fisik/properti termasuk 
pabrik dan peralatan laboratorium, produk 
atau komponen Unilever, bangunan, 
komputer dan kendaraan perusahaan. 

Kepala di setiap lokasi Unilever harus: 

• Mengidentifikasi potensi bahaya dari 
kegiatan dan layanan di area lokasi; 

• Mengevaluasi risiko kerusakan terhadap 
aset di lokasi mereka dari bahaya tersebut 
dan setiap potensi gangguan terhadap 
proses bisnis atau kewajiban yang dapat 
timbul; dan 

• Mengambil langkah-langkah untuk 
mengurangi risiko ke tingkat yang dapat 
diterima. 

Aset keuangan 

Karyawan harus: 

• Melindungi aset keuangan Unilever 
- seperti uang tunai, rekening bank  
dan kartu kredit - menjaga terhadap 
penyalahgunaan, kehilangan, penipuan 
atau pencurian; 

• Hanya mengotorisasi komitmen, 
pengeluaran, pinjaman atau transaksi 
keuangan lain yang sesuai dengan peran 
dan senioritas mereka sebagaimana 
tercantum dalam jadwal kewenangan 
keuangan dan/atau kas lokal, regional dan/ 
atau global; 

• Karyawan yang terlibat dalam kontrak 
atau transaksi lindung nilai harus 
mematuhi Standar Unilever yang relevan. 

Kekayaan intelektual 

Karyawan harus: 

• Melaporkan kepada Tim Legal setiap 
dugaan produk palsu ataupun produk, 
kemasan, komunikasi atau praktik 
pemasaran yang diduga melanggar hak 
cipta, merek dagang, paten, hak desain, 
nama domain kita dan/atau hak kekayaan 
intelektual lainnya; 

• Memastikan semua pemeriksaan dan 
pengajuan yang diperlukan sehubungan 
dengan paten, desain dan merek 
dagang atau hak kekayaan intelektual 
lainnya telah dilakukan, ketika meneliti, 
mengembangkan atau mempersiapkan 
untuk meluncurkan merek, sub merek, 
layanan, desain, penemuan, komunikasi, 
iklan dan materi promosi baru; 

• Saat melakukan kolaborasi dengan pihak 
ketiga, memastikan adanya kontrak dengan 
klausul yang tepat untuk melindungi 
hak kekayaan intelektual Unilever dan 
menjamin kebebasan Unilever untuk 
menggunakan hasil dari kolaborasi 
tersebut. 

 
   Tidak Boleh Dilakukan  
Karyawan tidak boleh mengeluarkan 
aset fisik/properti Unilever dari 
lokasi perusahaan tanpa izin, atau 
menggunakannya untuk tujuan yang 
tidak pantas. 
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Anti-Pencucian Uang 
 

Untuk melindungi reputasi Unilever 
dan menghindari tindak pidana, 
penting untuk tidak dikaitkan 
– meskipun kita tidak bersalah - 
dengan kegiatan kriminal orang 
lain. Secara khusus, Unilever dan 
karyawannya harus memastikan 
Unilever tidak menerima hasil 
dari kegiatan kriminal, karena hal 
ini sama dengan tindak pidana 
pencucian uang. Kebijakan Pedoman 
ini menetapkan langkah-langkah 
penting yang harus diambil karyawan 
untuk menghindari keterterlibatan 
dalam pencucian uang. 

   Harus Dilakukan  
Karyawan harus segera memberitahukan 
Cluster General Counsel mereka curiga 
mengenai adanya kegiatan pencucian uang 
atau yang berpotensi sebagai pencucian 
uang. 

Karyawan harus mengawasi ciri-ciri 
pencucian uang, seperti: 

Permintaan pemasok untuk: 

• Membayar dana ke rekening bank atas 
nama pihak ketiga yang berbeda atau di 
luar negara tempat mereka beroperasi; 

• Melakukan pembayaran dalam bentuk 
diluar kebiasaan bisnis normal; 

• Memisahkan pembayaran ke beberapa 
rekening bank; 

• Lebih bayar. 

Pembayaran pelanggan ke Unilever: 

• Dari beberapa rekening bank; 

• Dari rekening bank di luar negeri jika bukan 
pelanggan asing; 

• Dilakukan secara tunai padahal biasanya 
dilakukan dengan cek atau secara 
elektronik; 

• Diterima dari pihak ketiga lainnya; 

• Dilakukan di muka padahal bukan bagian 
dari persyaratan bisnis normal. 

Karyawan yang terlibat atau menangani 
kontrak dengan pihak ketiga seperti 
pemasok, pelanggan dan distributor baru 
harus: 

• Memastikan bahwa pihak ketiga yang 
dipertanyakan dikenai proses seleksi 
(skrining) untuk menilai identitas dan 
legitimasi mereka sebelum kontrak 
ditandatangani atau transaksi terjadi. 
Berbagai faktor akan menentukan bentuk 
dan tingkat skrining yang tepat; 

• Dengan bimbingan dari Business Integrity 
Officer, menentukan alat dan proses mana 
yang harus digunakan untuk memfasilitasi 
skrining dan pencatatan yang tepat (lihat 
Kebijakan Sumber yang Bertanggung 
Jawab dan Kebijakan Mitra Bisnis 
Bertanggung Jawab); 

• Secara hati-hati mempertimbangkan, 
jika perlu berkonsultasi dengan Business 
Integrity Officer atau General Counsel, 
hasil skrining sebelum memutuskan 
apakah akan melakukan bisnis dengan 
pihak ketiga tersebut. 

Para manajer keuangan yang mendukung 
Manajemen Supply Chain dan Customer 
Development harus secara teratur memantau 
dan/atau menelaah pemasok, pelanggan dan 
pihak ketiga penyedia layanan lainnya untuk 
mengidentifikasi kegiatan bisnis atau tata 
kelola yang bisa mengindikasikan sedang 
berlangsungnya pencucian uang. 

 

 

   Tidak Boleh Dilakukan  
Karyawan tidak boleh dengan mudah 
beranggapan bahwa skrining pihak ketiga 
telah dilakukan: kelalaian untuk memeriksa 
atau memperbarui skrining secara 
berkala dapat menempatkan Unilever dan 
karyawannya pada risiko. 



 

21 
 
 

Menghormati 
Orang LAIN 
Setiap orang harus diperlakukan dengan 
penuh martabat, kejujuran dan keadilan. 
Unilever dan karyawannya menghargai 
keberagaman dan menghormati orang 
lain atas jati diri mereka dan apa yang 
mereka miliki. Unilever ingin mendorong 
diciptakannya lingkungan kerja yang 
adil dan aman, tempat hak-hak dihormati 
dan semua orang bisa mencapai potensi 
penuh mereka. 

 
 

PADA bagian ini: 
Keselamatan & Kesehatan Kerja 

Perlakuan Hormat, Bermartabat & Adil 
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Berasumsi orang lain akan melaporkan risiko 
atau kekhawatiran. 

 

Keselamatan & Kesehatan Kerja 
 

Unilever berkomitmen untuk 
menyediakan kondisi kerja yang sehat 
dan aman. Unilever mematuhi semua 
perundang-undangan dan peraturan 
yang berlaku dan bertujuan untuk 
meningkatkan kinerja kesehatan dan 
keselamatan secara terus menerus. 
Setiap orang di Unilever memiliki perannya 
masing-masing. Para manajer bertanggung 
jawab atas kesehatan dan keselamatan kerja 
dari karyawan yang melapor kepada mereka 
dan pihak ketiga yang berada dibawah kendali 
mereka. Kita semua wajib untuk bekerja 
dengan cara yang aman; hal ini merupakan 
syarat yang harus dipenuhi dalam pekerjaan 
kita. Kebijakan Pedoman ini menguraikan 
tanggung jawab kita masing-masing dan 
bersama untuk kesehatan dan keselamatan. 

 
   Harus Dilakukan  
Karyawan dan orang lain yang bekerja untuk 
Unilever dan pengunjung ke lokasi Unilever 
harus bekerja dan berperilaku aman. 
Mereka harus: 

• Mematuhi prosedur dan instruksi 
kesehatan dan keselamatan yang relevan 
dengan pekerjaan dan/atau yang pernah 
dilatih atau disosialisasikan kepada 
mereka; 

• Membantu memastikan bahwa orang- 
orang yang bekerja dengan mereka, 
termasuk kontraktor dan tamu, 

mengetahui dan mengikuti prosedur dan 
instruksi kesehatan dan keselamatan yang 
berlaku; 

• Hanya melakukan pekerjaan yang telah 
dilatihkan kepadanya, berkompeten, sehat 
dan bugar secara medis, cukup istirahat 
dan cukup sadar untuk melakukan 
pekerjaan-pekerjaan tersebut; 

• Memastikan mereka mengetahui apa 
yang harus dilakukan jika terjadi keadaan 
darurat di tempat kerja mereka atau di 
lokasi yang mereka kunjungi; dan 

• Segera laporkan kepada manajemen 
Unilever setempat setiap kecelakaan 
yang terjadi atau yang hampir terjadi 
atau cedera, sakit, kondisi tidak aman 
atau tidak sehat, insiden, tumpahan 
atau pelepasan material ke lingkungan, 
sehingga langkah-langkah dapat diambil 
untuk memperbaiki, mencegah atau 
mengendalikan kondisi tersebut dengan 
segera. 

Semua pimpinan lokasi Unilever memiliki 
tanggung jawab operasional keseluruhan atas 
kesehatan dan keselamatan di lokasi mereka 
dan harus: 

• Membangun dan memelihara sistem 
manajemen kesehatan dan keselamatan 
kerja di lokasi mereka, termasuk penunjukan 
komite, manajer, tenaga ahli yang kompeten 
dan sistem untuk mengumpulkan masalah/ 
input dari karyawan; 

• Mengidentifikasi bahaya kesehatan dan 
keselamatan dan mengelola/mengendalikan 
risiko yang timbul dari operasi, kegiatan dan 
layanan rutin maupun yang direncanakan; 

• Secara teratur meninjau dan mematuhi 
semua undang-undang setempat mengenai 
kesehatan dan keselamatan, termasuk yang 
disyaratkan dan diwajibkan oleh Unilever; 

• Mengembangkan peningkatan keselamatan 
dan kesehatan spesifik untuk lokasi 
mereka dan memantau kinerja, termasuk 
mengkaji setiap tahun apakah sistem 
manajemen sudah efektif dan memadai; 

• Melaporkan Indikator Kinerja Utama (KPI) 
yang diwajibkan melalui sistem pelaporan 
Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan 
Unilever/Safety, Health, Environment (SHE) 
Unilever; 

• Melaporkan semua insiden, kecelakaan 
dan nyaris celaka sejalan dengan Standar 
Kejadian Serius SHE, termasuk penyelidikan 
menyeluruh, tindak lanjut dan komunikasi 
dari pelajaran yang dipetik; 

• Menjaga, mengkomunikasikan dan menguji 
rencana darurat lokasi; 

• Memastikan semua karyawan, kontraktor 
dan pengunjung menerima informasi 
dan pelatihan tentang kesehatan dan 
keselamatan yang relevan dengan peran 
dan kegiatan mereka. 

Di negara-negara di mana secara hukum 
direktur perusahaan/ badan hukum lokal 
harus bertanggung jawab atas masalah 

kesehatan dan keselamatan di semua 
lokasi di daerah, pemimpin di  setiap 
daerah harus bekerja sama dengan direksi 
untuk menyepakati sistem manajemen 
keselamatan dan kesehatan di  tempat 
kerja dan pendekatan yang diperlukan 
untuk memastikan bahwa peninjauan dapat 
dilakukan secara memadai dan terus 
menerus. 

 
   Tidak Boleh Dilakukan  
Karyawan dan orang lain yang bekerja untuk 
Unilever, serta tamu yang berkunjung ke 
lokasi Unilever, tidak diperkenankan: 

• Melakukan pekerjaan atau kegiatan terkait, 
seperti mengemudi, saat di bawah pengaruh 
alkohol atau obat-obatan, atau ketika 
menggunakan obat yang tidak semestinya; 

• Tetap melanjutkan pekerjaan yang menjadi 
beresiko untuk keselamatan dan kesehatan; 
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Perlakuan Hormat, Bermartabat & Adil (1dari 2) 
 

Bisnis hanya dapat berkembang 
dalam masyarakat dimana hak 
asasi manusia dihormati, dijunjung 
tinggi dan dikedepankan. Unilever 
sadar bahwa perusahaan memiliki 
tanggung jawab untuk menghormati 
hak asasi manusia dan punya 
kemampuan untuk berkontribusi 
positif pada penerapan hak asasi 
manusia. 
Baik dipandang dari sudut bisnis maupun 
moral, Unilever harus memastikan bahwa hak 
asasi manusia ditegakkan di seluruh operasi 
dan sepanjang rantai nilai perusahaan. 
Unilever berkomitmen untuk memastikan 
bahwa semua karyawan bekerja di lingkungan 
yang mendukung keberagaman dan dimana 
ada rasa saling percaya, dimana hak asasi 
manusia dijunjung tinggi dan setiap orang 
memperoleh kesempatan yang sama, serta 
tidak ada pihak yang secara hukum dijadikan 
korban atau didiskriminasi. 

Kebijakan Pedoman ini menetapkan hal yang 
harus dilakukan Unilever dan karyawannya 
untuk memastikan bahwa semua tempat 
kerja menjaga lingkungan seperti yang 
dijabarkan diatas. 

   Harus Dilakukan  
Karyawan Unilever harus: 

• Menghormati martabat dan hak asasi 
manusia dari para rekan kerja dan setiap 
orang lain yang berhubungan dengan 
mereka sebagai bagian dari pekerjaan; dan 

• Memperlakukan semua orang dengan 
adil dan setara, tanpa diskriminasi atas 
dasar ras, usia, peran, jenis kelamin, 
identitas gender, warna kulit, agama, 
negara asal, orientasi seksual, status 
perkawinan, tanggungan, disabilitas, 
kelas sosial atau pandangan politik. Ini 
termasuk pertimbangan untuk rekrutmen, 
pemutusan hubungan kerja, promosi, 
penghargaan dan manfaat, pelatihan 
atau pensiun yang harus didasarkan pada 
kecakapan. 

Perusahaan Unilever harus: 

• Memastikan semua pekerjaan karyawan 
dilakukan atas dasar hubungan kerja yang 
telah disepakati secara bebas dan telah 
didokumentasikan, secara jelas dipahami 
oleh dan tersedia untuk karyawan yang 
terkait dan pihak lain yang bekerja untuk 
Unilever; 
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Perlakuan Hormat, Bermartabat & Adil (2dari 2) 
 

   Harus Dilakukan ( lanjutan )  
• Memastikan semua karyawan diberikan 

upah yang adil termasuk total paket 
remunerasi yang memenuhi atau 
melebihi standar hukum minimum atau 
standar industri yang berlaku, dan bahwa 
syarat-syarat remunerasi ditetapkan 
berdasarkan perjanjian bersama secara 
hukum yang dilaksanakan dan dipatuhi. 
Selain pemotongan yang diwajibkan secara 
hukum, semua potongan lainnya dari upah 
harus mendapat persetujuan tertulis dan 
langsung dari karyawan; 

• Menghormati hak-hak karyawan untuk 
bergabung atau tidak bergabung dengan 
serikat pekerja yang diakui  secara hukum, 
atau badan lainnya yang mewakili 
kepentingan kolektif mereka, dan 
membangun dialog yang membangun 
dan tawar-menawar dengan itikad baik 
dengan serikat pekerja atau badan 
perwakilan mengenai kondisi kerja, 
hubungan manajemen tenaga kerja dan 
hal-hal yang menjadi perhatian bersama, 
sejauh yang memungkinkan dan dengan 
mempertimbangkan hukum nasional; 

• Mematuhi persyaratan hukum dalam 
kaitannya dengan karyawan jangka 
pendek, karyawan tidak tetap atau 
karyawan agensi; 

• Menjaga adanya sistem komunikasi antara 
manajemen dan karyawan yang jelas dan 

transparan yang memungkinkan karyawan 
untuk berkonsultasi dan mengadakan 
dialog yang efektif dengan manajemen; 

• Menyediakan prosedur yang transparan, 
adil dan rahasia bagi karyawan 
untuk mengungkapkan kekhawatiran 
yang relevan. Prosedur ini harus 
memungkinkan karyawan untuk 
membahas situasi apapun ketika mereka 
merasa telah didiskriminasi atau 
diperlakukan tidak adil atau tanpa rasa 
hormat atau martabat, dengan atasan 
mereka - atau manajer independen - tanpa 
takut akan adanya pembalasan. 

 
   Tidak Boleh Dilakukan  
Karyawan tidak boleh: 

• Terlibat dalam setiap perilaku langsung 
yang menyinggung, mengintimidasi, 
berbahaya atau menghina. Termasuk 
dalam hal ini adalah segala bentuk 
pelecehan seksual atau bentuk pelecehan 
lainnya atau mengejek, baik individual 
maupun kolektif; dan baik termotivasi oleh 
ras, usia, peran, jenis kelamin, identitas 
gender, warna kulit, agama, negara asal, 
orientasi seksual, status perkawinan, 
tanggungan, disabilitas, kelas sosial atau 
pandangan politik; 

• Terlibat dalam setiap perilaku tidak 
langsung yang dapat ditafsirkan sebagai 

pelecehan seksual atau pelecehan 
lainnya atau perundungan, seperti 
menyinggung atau membuat lelucon 
atau hinaan seksual yang eksplisit, 
menampilkan, mengirim surat elektronik, 
pesan singkat, atau mendistribusikan 
materi yang menyinggung perasaan atau 
materi yang secara eksplisit bersifat 
seksual, menyalahgunakan informasi 
pribadi, menciptakan lingkungan yang 
tidak bersahabat atau mengintimidasi, 
mengisolasi atau tidak bekerja sama 
dengan kolega, atau menyebarkan rumor 
jahat atau menghina; 

• Bekerja melebihi jam kerja biasa dan jam 
lembur yang diperbolehkan oleh hukum 
negara tempat mereka bekerja. Semua 
kerja lembur akan dilakukan secara 
sukarela. 

Perusahaan Unilever tidak boleh: 

• Menggunakan, atau mengizinkan untuk 
digunakan, tenaga kerja paksa, wajib  
atau yang berkaitan dengan perdagangan 
manusia. Kita sama sekali tidak menolerir 
kerja paksa; 

• Mempekerjakan pekerja anak, yaitu 
individu di bawvah usia 15 tahun atau 
di bawah usia kerja minimum hukum 
setempat atau usia wajib sekolah, mana 
yang lebih tinggi. 

• Ketika pekerja muda dipekerjakan 
(sejauh merupakan skema pengalaman 
kerja jangka pendek dan pekerjaan 
yang merupakan bagian dari program 
pendidikan yang diizinkan), mengizinkan 
atau mengharuskan mereka untuk 
melakukan pekerjaan yang berbahaya 
secara mental, fisik, sosial atau moral atau 
mengganggu pendidikan mereka dengan 
merampas kesempatan untuk bersekolah 
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Menjaga 
Informasi 
Informasi merupakan hal yang penting bagi 
kesuksesan kita: informasi merupakan ‘bahan 
baku’ untuk riset-riset yang kita lakukan 
menjaga hubungan kita dengan konsumen dan 
membantu kita untuk bekerja bersama secara 
efektif. Apabila digunakan secara tidak tepat, 
informasi dapat merusak bisnis kita secara serius. 
PADA bagian ini: 
Melindungi Informasi Unilever 

Mencegah Perdagangan yang Melibatkan 
Orang Dalam 

 

Informasi & Kekayaan Intelektual Milik 
Pesaing 

Data Pribadi & Privasi 

Penggunaan Teknologi Informasi 
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Melindungi Informasi Unilever 
   Harus Dilakukan  
Ketika menangani informasi Unilever, 
Karyawan harus memastikan bahwa: 

• Mereka mempertimbangkan sifat dan 
klasifikasi dari informasi tersebut, memahami 
persyaratan penanganan informasi dan 
bertanggung jawab secara pribadi untuk 
penggunaan, sirkulasi, penyimpanan, 
perlindungan dan pe-musnahan informasi 
secara baik dan benar. 

• Mereka hanya mendistribusikan atau 
membagikan informasi Unilever kepada 
yang mutlak perlu mengetahuinya, 
memastikan bahwa hanya karyawan 
Unilever atau orang lain yang bekerja 
untuk Unilever, atau pihak ketiga, dengan 
kebutuhan bisnis yang sah, memiliki akses 
ke informasi tersebut; 

 
 
 

   Tidak Boleh Dilakukan  
Ketika menangani informasi Unilever, 
karyawan tidak boleh: 

• Mengungkapkan informasi Unilever secara 
eksternal kepada pihak ketiga kecuali 
sesuai dengan standar klasifikasi data 
Unilever; atau 

• Menggunakan informasi Unilever untuk 
apa pun selain tujuan bisnis yang sah atau 
seperti yang dipersyaratkan oleh hukum. 

Pengelolaan data pribadi yang berhubungan 
dengan karyawan, konsumen dan individu 
lainnya harus tunduk pada hukum dan 
peraturan yang ada di sebagian besar negara 
dan membutuhkan penanganan khusus. 
Informasi tambahan yang berkaitan dengan 
klasifikasi dan perlindungan data pribadi 
dapat ditemukan dalam Kebijakan Pedoman 

Informasi adalah salah satu aset 
bisnis Unilever yang paling berharga: 
Unilever berkomitmen untuk 
menjaga dan melindungi informasi 
internal dan informasi lainnya yang 
dipercayakan kepada kita. 

Informasi dalam Unilever didokumentasikan 
dalam berbagai format, termasuk dokumen 
kertas, dokumen elektronik atau dalam 
aplikasi & sistem Teknologi Informasi 
(“TI”). Persyaratan yang kita tetapkan untuk 
melindungi informasi berlaku untuk semua 
format. Unilever memiliki standar klasifikasi 
data yang menentukan bagaimana informasi 
dalam Unilever harus diklasifikasikan, 
ditangani dan dilindungi. 

• Mereka tidak mengungkapkan informasi 
Unilever di tempat umum, termasuk 
mengambil setiap langkah yang diperlukan 
untuk melindungi dokumen dan perangkat 
TI diluar dari tempat kerja; 

• Mereka mematuhi ketentuan mengenai 
penggunaan Teknologi Informasi Unilever 
secara baik dan benar dan hanya berbagi 
informasi menggunakan Teknologi 
Informasi yang disetujui Unilever sesuai 
dengan Kebijakan Pedoman tentang 
Penggunaan Teknologi Informasi. 

tentang Data Pribadi dan Privasi. 

Jika ada keraguan tentang bagaimana cara 
menangani informasi Unilever, baik informasi 
terbatas/rahasia ataupun bukan, karyawan 
harus meminta petunjuk dari atasan, 
Business Information Security Officer dan/ 
atau Legal Business Partner. 
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Mencegah Perdagangan yang Melibatkan Orang Dalam 
 

Karyawan tidak boleh menggunakan 
informasi orang dalam untuk membeli 
atau menjual efek dari Unilever PLC, 
Unilever N.V. atau anak perusahaan 
Unilever terdaftar, atau perusahaan 
publik lainnya. Efek termasuk saham, 
ekuitas dan derivatif terkait atau 
menyebar taruhan. 
Unilever’s Disclosure Committee 
bertanggung jawab - atas nama Dewan 
Pimpinan - untuk memastikan bahwa 
Unilever memiliki prosedur yang diperlukan 
untuk memastikan Unilever mematuhi 
hukum dan peraturan yang berlaku 
mengenai perdagangan yang melibatkan 
orang dalam (lihat Panduan Perihal dan 
Pengungkapan Saham Unilever). Kebijakan 
Pedoman ini menjelaskan mengenai apa 
yang dimaksud dengan perdagangan 
yang melibatkan orang dalam, bagaimana 
karyawan bisa yakin mereka tidak terlibat di 
dalamnya, dan apa yang harus dilakukan jika 
mereka menemukan informasi orang dalam 
yang sedang disalahgunakan. 

Perdagangan, atau mendorong orang lain 
untuk melakukan perdagangan, dengan 
menggunakan informasi orang dalam, atau 
memberikannya kepada pihak yang tidak 
berhak, merupakan tindak pidana di banyak 
negara: pelanggaran atas hukum yang 
berlaku dapat menyebabkan denda dan/ 
atau hukuman penjara. Informasi orang 
dalam (atau mengandung informasi sensitif 
tentang harga) berarti informasi yang 
tidak tersedia untuk umum dan informasi 
yang akan dipertimbangkan oleh investor 
dalam memutuskan apakah akan membeli 
atau menjual saham perusahaan. Contoh 
informasi orang dalam meliputi berikut ini: 

• Kinerja bisnis atau perkiraan kinerja untuk 
seluruh perusahaan atau untuk salah satu 
anak perusahaan kita yang terdaftar 

• Produk baru yang besar, klaim produk atau 
insiden/masalah berkaitan dengan produk 

• Akuisisi, merger atau divestasi 

• Proyek restrukturisasi yang cukup besar 

• Perkembangan besar dalam hal kasus 
litigasi atau urusan dengan regulator atau 
pemerintah 

• Revisi kebijakan dividen 

• Perubahan direktur eksekutif. 

   Harus Dilakukan  
Untuk memeriksa apakah suatu informasi 
adalah informasi orang dalam, karyawan 
harus mengacu pada Panduan Perihal dan 
Pengungkapan Saham Unilever atau hubungi 
Corporate Secretaries’ Department di 
Rotterdam atau London. 

Jika karyawan mencurigai atau mengetahui 
bahwa beberapa informasi orang dalam tidak 
dikelola sebagaimana seharusnya informasi 
tersebut dikelola, mereka harus segera 
memberi tahu anggota Unilever’s Disclosure 
Committee (Corporate Secretaries’ 
Department memegang nama-nama anggota 
komite). 

 
   Tidak Boleh Dilakukan  
Karyawan tidak boleh: 

• Membeli atau menjual efek dari setiap 
perusahaan yang terdaftar saat dalam 
posisi memiliki informasi orang dalam 
yang berkaitan dengan sekuritas tersebut - 
bahkan jika mereka percaya bahwa mereka 
tidak bergantung pada informasi tersebut. 
Hal ini termasuk perdagangan di saat-saat 
ada rumor pasar yang mereka tahu adalah 
tidak benar; 

• Mendorong orang untuk membeli atau 
menjual efek dari perusahaan terdaftar 
manapun saat mereka memiliki informasi 
orang dalam yang berkaitan dengan 

efek tersebut - bahkan jika mereka tidak 
mendapat keuntungan dari pengaturan 
tersebut; 

• Meneruskan informasi orang dalam 
yang berkaitan dengan Unilever kepada 
siapa pun di dalam Unilever (kecuali 
mereka termasuk dalam Daftar Orang 
Dalam Unilever yang relevan) atau di luar 
Unilever, termasuk anggota keluarga atau 
teman-teman (lihat Kebijakan Pedoman 
tentang Melindungi Informasi Unilever); 

• Menyebarkan informasi palsu atau terlibat 
dalam kegiatan lain untuk memanipulasi 
harga dari efek yang terdaftar di publik. 

Orang Dalam Unilever 

Unilever menyimpan Daftar Orang Dalam 
yang berisi semua karyawan dan penasehat 
eksternal yang memiliki wewenang akses 
terhadap informasi orang dalam Unilever 
(masing-masing individu akan diberitahu 
oleh Corporate Secretaries’ Department 
jika mereka memiliki status Orang Dalam 
Unilever). 

Selain kewajiban umum yang ditetapkan  
di atas, masing-masing individu pada 
Daftar Orang Dalam juga harus mematuhi 
persyaratan di Panduan Perihal dan 
Pengungkapan Saham Unilever. 
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Informasi & Kekayaan Intelektual 
Milik Pesaing 

 

Unilever menghormati kekayaan 
intelektual dan informasi rahasia 
dari pihak ketiga, termasuk pesaing, 
pemasok dan pelanggan. Informasi 
rahasia adalah informasi tentang 
perusahaan lain yang tidak terdapat 
di domain publik dan bernilai tinggi. 

Untuk menjunjung persaingan yang sehat, 
Unilever mengumpulkan dan menggunakan 
informasi pesaing yang terdapat di domain 
publik, misalnya, dari surat kabar, internet 
dan pelaporan perusahaan. Menerima atau 
menggunakan informasi rahasia pesaing 
berisiko menjadi pelanggaran serius atas 
hukum persaingan usaha dan/atau rahasia 
dagang/hukum kekayaan intelektual, yang 
mengarah ke sanksi hukum yang signifikan 
bagi Unilever dan individu. 

Kebijakan Pedoman ini menguraikan apa 
yang harus dilakukan karyawan untuk 
menghormati kerahasiaan informasi 
perusahaan lain. 

   Harus Dilakukan  
Karyawan harus: 

• Memeriksa pelatihan internal terbaru 
dan panduan untuk memahami apa yang 
termasuk sumber data yang sah; 

• Hanya mengumpulkan dan menggunakan 
informasi pesaing yang sah; 

• Secara jelas mencatat sumber data dalam 
semua komunikasi sehingga keabsahannya 
tidak diragukan lagi; 

• Jika mereka memperoleh informasi 
rahasia pesaing secara tidak sengaja, 
mereka harus segera memberitahukan 
Legal Business Partner. 

   Tidak Boleh Dilakukan  
Karyawan tidak boleh: 

• Secara sadar melanggar hak paten yang 
berlaku, hak desain, merek dagang, hak 
cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya 
dari pihak ketiga; 

• Berusaha untuk mendapatkan informasi 
rahasia pesaing. 

Ketika karyawan memperoleh informasi 
rahasia pesaing secara tidak sengaja, 
mereka tidak boleh menggunakannya atau 
meneruskannya kepada siapa pun kecuali 
kepada Legal Business Partner mereka. 
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Data Pribadi & Privasi 
 
 
 

Unilever menghormati privasi semua 
individu dan kerahasiaan dari data 
pribadi yang disimpan Unilever. 
Kebijakan Pedoman ini menetapkan 
langkah-langkah yang harus diambil 
karyawan untuk memastikan data 
pribadi ditangani dengan tepat. 

 
   Harus Dilakukan  
Ketika mengumpulkan, menggunakan atau 
menyimpan data pribadi, karyawan harus 
memastikan bahwa: 

• Mereka memperoleh persetujuan dari 
individu sebagaimana disyaratkan oleh 
hukum setempat, termasuk ketika data 
pribadi diperoleh dari pihak ketiga; 

• Mereka hanya mengumpulkan data yang 
memadai, relevan dan digunakan semata- 
mata untuk tujuannya dikumpulkan; 

• Mereka menggunakan data pribadi 
sesuai dengan Pernyataan Privasi yang 
diterbitkan sesuai dengan yang mungkin 
disyaratkan oleh hukum setempat; 

• Mereka menyimpan data pribadi terkini: 
data yang tidak akurat harus dikoreksi 
dan catatan dari setiap perubahan harus 
dipertahankan; 

• Mereka menjaga data pribadi tetap 
rahasia dan aman; dan salinan kertas juga 
disimpan ditempat yang aman. 

 
 
 

   Tidak Boleh Dilakukan  
Ketika mengumpulkan, menggunakan atau 
menyimpan data pribadi, karyawan tidak 
boleh: 

• Menyimpan data pribadi lebih lama dari 
yang diperlukan untuk mencapai tujuan 
bisnis atau memenuhi persyaratan hukum 
minimum (termasuk hukum retensi data 
atau keamanan nasional); 

• Membagikan data ke pihak lain, baik 
internal atau eksternal, kecuali hal 
tersebut relevan dengan tujuan data 
pribadi dikumpulkan (lihat Kebijakan 
Pedoman tentang Melindungi Informasi 
Unilever). Individu pemilik data tersebut 
harus mengetahui apabila ada pihak 
ketiga yang bisa mengakses datanya, yang 
dapat mencakup akses dari lokasi di luar 
negara tempat data pribadi tersebut yang 
dikumpulkan; 

• Transfer data ke luar negara tempat data 
dikumpulkan, bahkan antar Unilever, 
tanpa petunjuk dari Legal Business 
Partner, karena mungkin ada pembatasan/ 
persyaratan hukum yang berkaitan dengan 
transfer tersebut (misalnya persetujuan 
eksplisit diawal mungkin diperlukan). 

Unilever dapat, sejauh diizinkan oleh hukum, 
mencatat, memantau, merekam, memeriksa 
dan/atau menghapus materi demi memenuhi 
permintaan yang sah untuk mengungkapkan 
materi tersebut kepada penegak hukum setempat, 
lembaga regulator atau otoritas peradilan.  
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Penggunaan Teknologi Informasi 
 
 

 

Teknologi Informasi (“TI”) Unilever 
- termasuk desktop dan laptop, 
perangkat nirkabel, jaringan, 
perangkat lunak, surat elektronik, 
data, aplikasi bisnis dan internet/ 
intranet - sangat penting untuk 
operasi kita. Kebijakan Pedoman 
ini menjelaskan apa yang perlu 
dilakukan untuk memastikan 
penggunaan TI yang bertanggung 
jawab dan aman di Unilever, termasuk 
mematuhi semua hukum dan 
peraturan yang relevan. 

   Harus Dilakukan  
Karyawan harus memastikan penggunaan TI 
yang bertanggung jawab dan aman di Unilever, 
menerapkan standar pribadi dan profesional 
sama untuk setiap kegiatan bisnis apapun 
ketika menggunakan internet, intranet, media 
sosial, pesan elektronik dan surat elektronik. 

Saat menggunakan TI Unilever, karyawan 
harus memastikan bahwa: 

• Mereka hanya menggunakan ID yang 
diberikan kepada mereka; 

• Mereka menjaga kerahasiaan kata sandi; 

• Mereka hanya menggunakan perangkat 
keras, perangkat lunak dan layanan TI 
lainnya yang disediakan atau disetujui oleh 
Unilever (hal ini dapat termasuk perangkat 
milik pribadi yang secara khusus 
diizinkan); 

• Mereka memastikan setiap perangkat lunak 
tambahan atau penyimpanan disetujui dan 
memiliki lisensi yang tepat; 

• Mereka mendapatkan izin dari setiap 
karyawan sebelum mengunggah atau 
mempublikasikan informasi pribadi 
tentang karyawan tersebut (lihat Kebijakan 
Pedoman tentang Data Pribadi dan 
Privasi); 

• Saat menggunakan media sosial, harus 
jelas apakah mereka bertindak dalam 
kapasitas pribadi atau profesional (lihat 
Kebijakan Pedoman tentang Melindungi 
Informasi Unilever dan Standar Sosial 
Media Unilever); 

• Mereka segera melaporkan setiap dugaan 
atau penyalahgunaan TI Unilever melalui 
saluran internal yang benar. 

 
   Tidak Boleh Dilakukan  
Ketika menggunakan TI Unilever, karyawan 
tidak boleh: 

• Mencoba untuk menonaktifkan, 
mengalahkan atau mencurangi fitur 
keamanan standar; 

• Mengakses, menyimpan, mengirim, 
mengunggah atau mempublikasikan 
materi yang porno, menampilkan konten 
seksual secara eksplisit, tidak senonoh 
atau cabul, atau yang mendukung tindak 
kekerasan, kebencian, terorisme atau 
intoleransi; 

• Merusak nama, fitnah atau menurunkan 
reputasi setiap orang atau badan atau 
barang atau jasa mereka; 

• Menghapus, menghancurkan atau 
memodifikasi sistem, program, informasi 
atau data yang sudah ada tanpa otorisasi 
yang sesuai; 

• Mengunggah atau mentransfer keluar 
aplikasi atau data yang lisensinya dimiliki 
oleh Unilever dan/atau hak ciptanya 
dimiliki oleh Unilever (lihat Kebijakan 
Pedoman tentang Melindungi Informasi 
Unilever). 

Karyawan dapat menggunakan sistem TI 
Unilever termasuk surat elektronik dan 
internet untuk penggunaan pribadi, selama 
penggunaan wajar dan seminimal mungkin 
dan tidak menyebabkan dampak material 
bagi Unilever. Setiap informasi karyawan atau 
materi lainnya, baik terkait-pekerjaan atau 
‘pribadi’, yang disimpan secara elektronik 
pada peralatan Unilever bukan merupakan 
privasi karyawan tersebut. 

Unilever dapat, sejauh diizinkan oleh hukum, 
mendata, memantau, mencatat, memeriksa 
dan/atau menghapus materi untuk memenuhi 
permintaan yang sah untuk mengungkapkan 
materi tersebut kepada penegak hukum 
setempat, lembaga regulator atau otoritas 
peradilan. 
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Berhubungan Dengan 
Pihak Eksternal 
Di seluruh rantai nilai kita, mulai dari 
inovasi hingga konsumen, Unilever dan 
karyawannya perlu untuk menunjukkan 
standar etika yang sama saat terlibat 
dengan pihak eksternal lain ataupun saat 
berurusan dengan rekan kerja. 
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Inovasi Yang Bertanggung Jawab 

 

Pemasaran Yang Bertanggung 
Jawab  
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Inovasi yang Bertanggung Jawab 
 

Inovasi adalah dasar kesuksesan 
bisnis Unilever dan merupakan 
bagian inti dari strategi global 
kita. Integritas dan objektivitas 
dari Ilmu Pengetahuan yang kita 
pergunakan adalah dasar utama kita 
dalam melakukan inovasi secara 
bertanggung jawab. Keselamatan 
adalah hal yang tidak dapat ditawar. 
Unilever melakukan penelitian  dan 
inovasi yang bertanggung jawab, aman 
dan berkelanjutan, yang sepenuhnya 
memperhatikan apa yang menjadi 
kekhawatiran konsumen dan masyarakat. 
Dalam memenuhi kebutuhan konsumen, 
Unilever melakukan inovasi berdasarkan 
pada ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang dapat dipertanggungjawabkan; dan 
mencerminkan standar dan etika tinggi. 

Unilever memiliki standar global yang 
berlaku untuk semua penelitian dan inovasi, 
termasuk untuk: desain produk baru 
yang aman dan berkelanjutan, proses dan 
kemasan; produk dan pengembangan merek; 
kolaborasi inovasi terbuka; dan  publikasi 
atas penelitian ilmiah kita. 

   Harus Dilakukan  
Semua karyawan yang terlibat dalam 
penelitian dan inovasi kegiatan ilmiah harus 
mematuhi semua standar yang relevan 
dengan area kerja mereka, terutama untuk: 

• Memastikan bahwa risiko untuk 
keselamatan konsumen, keselamatan 
kerja dan lingkungan dikaji dan dikelola 
secara tepat; 

• Memastikan adanya spesifikasi yang sesuai 
dari bahan baku, produk dan kemasan; 

• Memastikan adanya pengelolaan risiko 
yang efektif untuk mencegah terjadinya 
gangguan kesehatan pada konsumen 
akibat alergi bahan pangan tertentu. 

• Memastikan penelitian dengan subyek 
manusia dilakukan dengan standar etika 
tertinggi; 

• Menjunjung tinggi komitmen Unilever untuk 
menghilangkan pengujian hewan tanpa 
mengorbankan keselamatan konsumen 
(lihat Mengembangkan Pendekatan 
Alternatif untuk Pengujian Hewan); 

• Memastikan bahwa semua penelitian 
ilmiah dan kolaborasi dengan mitra 
eksternal dilakukan secara berintegritas, 
sehat, obyektif dan transparan (lihat Posisi 
Unilever mengenai Ilmu Pengetahuan 
dengan Objektivitas dan Integritas); 

• Memastikan bahwa semua penelitian 
memiliki catatan yang dapat diakses dan 
dijaga dengan baik, termasuk proses 
penelitian dan data serta interpretasi 
mereka dan keputusan yang dibuat; 

• Menyuarakan kepada atasan atau mitra 
kerja di R&D mengenai setiap kekhawatiran 
tentang adanya pelanggaran, baik yang 
sudah ataupun bisa terjadi, atas Kebijakan 
Pedoman ini. 

 
   Tidak Boleh Dilakukan  
Karyawan tidak boleh: 

• Menyampaikan presentasi atau publikasi 
yang belum disetujui melalui prosedur 
persetujuan internal; 

• Berkolaborasi dengan pihak ketiga diluar 
kerangka kerja kontrak yang terstruktur 
dan yang telah disetujui. 
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Pemasaran Yang Bertanggung Jawab 
 

Unilever berkomitmen untuk 
mengembangkan, memproduksi, 
memasarkan dan menjual semua 
produk dan layanannya secara 
bertanggung jawab. Unilever dapat 
dan harus melakukan kegiatan 
pemasaran sesuai dengan harapan 
masyarakat. 
Kebijakan Pedoman ini menetapkan standar 
minimum global yang berlaku untuk semua 
kegiatan pemasaran Unilever di setiap 
tempat. Ini mencakup namun tidak terbatas 
pada: nama merek, kemasan dan pelabelan; 
perencanaan konsumen dan riset pasar; 
iklan dagang; materi penjualan; perdagangan 
merek dan sponsor; segala bentuk iklan 
termasuk televisi, radio, cetak, media digital, 
kegiatan promosi dan acara, penempatan 
produk, ‘advergaming’ (permainan komputer 
sebagai alat bantu promosi) – baik yang 
dibuat oleh Unilever, agensi, crowdsourcing 
(sumber daya yang berasal dari khalayak 
ramai) atau pihak ketiga lainnya. 

   Harus Dilakukan  
Integritas, tanggung jawab dan 
transparansi 

Karyawan yang terlibat dalam kegiatan 
pemasaran Unilever harus: 

• Setiap saat menghormati hukum 
pemasaran yang berlaku; 

• Menjelaskan produk/layanan kita dan 
dampaknya secara jujur, akurat dan 
transparan, dengan fakta yang tepat dan, 
informasi gizi, jika relevan; 

• Memastikan adanya informasi yang cukup 
bagi konsumen dan pelanggan untuk 
memahami bagaimana menggunakan 
produk dan layanan kita; 

• Memastikan pemasaran kita menggunakan 
klaim yang mempunyai dasar yang kuat, 

• Mematuhi prinsip dan standar kita 
mengenai pemasaran, termasuk (namun 
tidak terbatas pada) untuk hal-hal 
yang berhubungan dengan anak-anak, 
perempuan, media sosial; 

• Menyadari dampak lingkungan yang 
mungkin timbul dari kegiatan pemasaran, 
seperti pengembangan produk baru, 
kegiatan aktivasi pemasaran, daur ulang 
kemasan dan isinya. 

 

 
 

Kebebasan dalam memilih 

Karyawan yang terlibat dalam kegiatan 
pemasaran Unilever harus menghormati 
orang-orang yang memilih untuk tidak 
membeli produk dan layanan kita dan 
memastikan adanya informasi yang cukup 
tentang produk dan layanan kita sebagai 
dasar bagi konsumen untuk membuat pilihan. 

Selera yang baik dan Kesopanan 

Karyawan yang terlibat dalam kegiatan 
pemasaran Unilever harus memastikan 
bahwa kegiatan pemasaran kita sesuai dan 
menghormati selera yang baik serta standar 
mutu yang berlaku secara umum sesuai dengan 
konteksnya, memperhatikan kepentingan 
masyarakat yang lebih luas serta peka terhadap 
kelompok budaya, sosial, etika dan agama yang 
berbeda. 

   Tidak Boleh Dilakukan  
Karyawan tidak boleh: 

• Mengubah gambar yang digunakan dalam 
komunikasi pemasaran sedemikian 
rupa sehingga membuat iklan menjadi 
menyesatkan; 

• Menyalahgunakan data teknis atau 
menggunakan istilah atau kosa kata ilmiah 
sedemikian rupa untuk memberi kesan 
bahwa suatu klaim memiliki dasar ilmiah 
yang sah; 

• Mengaitkan produk atau layanan kita 
dengan - atau menampilkan tema, figur 
atau gambar yang dapat secara serius 
menyinggung agama, kebangsaan, budaya, 
jenis kelamin, ras, orientasi seksual, 
usia, disabilitas atau kelompok minoritas 
apapun; 

• Beriklan di media yang dikenal mendukung 
kekerasan, pornografi atau perilaku yang 
menghina. 
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Kualitas Produk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reputasi Unilever dibangun dari 
kemampuan kita untuk memuaskan 
konsumen dan pelanggan dengan 
kualitas produk yang secara 
konsisten memenuhi atau melampaui 
kebutuhan dan harapan mereka. 
Tujuan kita adalah untuk menjadi 
pilihan yang paling dipercaya dan 
disukai oleh pelanggan konsumen 
pada setiap kesempatan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unilever berkomitmen untuk mencapai 
tujuan ini dengan memenuhi atau 
melampaui semua persyaratan hukum 
dan peraturan dan melalui penerapan 
Sistem Manajemen Mutu yang ketat. Setiap 
kesan yang dirasakan oleh konsumen saat 
menggunakan produk kita  bergantung 
pada sejauh mana karyawan memahami 
peran dan tanggung jawab mereka dan 
memastikan bahwa mereka setiap saat 
mematuhi standar kualitas Unilever, proses 
bisnis dan peraturan pemerintah yang 
berlaku. 

Unilever akan mengambil tindakan cepat 
dan tepat dimanapun dan kapanpun kita 
menemukan produk yang tidak memenuhi 
standar ataupun produk yang dibutuhkan di 
pasar. Kita akan terus meningkatkan 
kualitas produk dengan menggunakan hasil 
analisis pengukuran kinerja kita dan dari 
masukan pelanggan dan konsumen. 

Kebijakan Pedoman ini  berlaku  untuk 
semua aspek kualitas produk termasuk 
keselamatan, desain, formulasi, bahan baku, 
kemasan primer/sekunder/tersier, 
pembuatan, penyimpanan, transportasi, 
penyajian, pemasaran, komunikasi, 
penjualan dan pemusnahan produk Unilever 
- di fasilitas Unilever, pihak ketiga atau 
mitra bisnis. 

 
   Harus Dilakukan  
Karyawan harus: 

• Menerapkan proses yang efektif untuk 
mengukur dan mencatat kinerja produk 
dan proses dan, bila sesuai, mengambil 
langkah-langkah pencegahan yang efektif 
atau tindakan korektif untuk menjamin 
kepuasan konsumen terhadap kualitas 
produk kita; dan 

• Segera mendiskusikan kekhawatiran 
dengan atasan dan mengambil langkah- 
langkah untuk menindaklanjuti informasi 
mengenai masalah atau potensi terjadinya 

masalah yang berkaitan dengan kualitas 
produk, peraturan atau keselamatan. 

 
   Tidak Boleh Dilakukan  
Karyawan tidak boleh: 

• Secara sadar memproduksi atau 
mendistribusikan produk, termasuk 
barang-barang promosi, atau layanan 
yang dapat menimbulkan dampak negatif 
terhadap karyawan atau kesehatan 
konsumen, membahayakan pelanggan 
atau berdampak negatif terhadap reputasi 
merek Unilever; 

• Mengambil keputusan tentang hal 
yang berkaitan dengan kualitas tanpa 
pengetahuan atau kewenangan yang 
memadai; atau 

• Menjawab pertanyaan dari pelanggan atau 
konsumen tentang kualitas atau keamanan 
produk tanpa memiliki kewenangan untuk 
melakukannya. 
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Sumber yang Bertanggung Jawab 
 

Unilever mengharapkan mitra 
bisnisnya untuk mematuhi nilai dan 
prinsip yang konsisten dengan nilai 
dan prinsip Unilever. Unilever sedang 
mengembangkan cara baru untuk 
mengembangkan perusahaan dan 
komunitas, yaitu dengan melakukan 
bisnis seraya meningkatkan 
kehidupan para pekerja di seluruh 
rantai pasokan kita, komunitas para 
pekerja tersebut dan lingkungan, 
konsisten dengan Unilever 
Sustainable Living Plan. 
Persyaratan bagi pemasok kita (perusahaan- 
perusahaan yang memasok barang / jasa 
kepada Unilever, baik di bidang produksi 
maupun non-produksi) ditetapkan dalam 
Responsible Sourcing Policy (RSP) kita. 
Reputasi Unilever bisa mengalami kerusakan 
signifikan apabila pemasok gagal untuk 
memenuhi persyaratan ini. RSP menegaskan 
Prinsip Fundamental berikut: 

1. Bisnis dilakukan secara sah dan dengan 
integritas 

2. Pekerjaan dilakukan atas dasar 
kesepakatan bersama dan 
terdokumentasi dalam persyaratan 
ketenagakerjaan. 

3. Semua pekerja diperlakukan sama dan 
penuh hormat dan serta bermartabat 

4. Pekerjaan dilakukan atas kemauan 
sendiri 

5. Semua pekerja berusia layak untuk bekerja 

6. Semua pekerja dibayar dengan upah 
yang wajar 

7. Jam kerja untuk semua pekerja harus 
wajar 

8. Semua pekerja bebas untuk 
menggunakan atau tidak menggunakan 
haknya untuk membentuk dan/atau 
bergabung dengan serikat pekerja; 
dan untuk melakukan tawar-menawar 
secara kolektif 

9. Kesehatan dan keselamatan pekerja 
dilindungi di tempat kerja 

10. Pekerja memiliki akses ke prosedur dan 
pemulihan yang wajar 

11. Hak tanah masyarakat, termasuk 
masyarakat adat, akan dilindungi dan 
dijunjung tinggi 

12. Bisnis dilakukan dengan cara-cara yang 
mengedepankan keberlanjutan dan 
mengurangi dampak lingkungan. 

Semua Perjanjian/Kontrak Pembelian Unilever 
(UPA/Global GTC), Master and Local Purchase 
Agreements (MPA/LPA) atau Unilever Master 
Services Agreements (MSAS) menentukan 
bahwa pemasok harus mengakui kepatuhan 
terhadap RSP kita sebagai prasyarat pasokan. 

Kebijakan Pedoman ini menetapkan 
tanggung jawab dari karyawan yang terlibat 
dengan pemasok. 

 
   Harus Dilakukan  
Karyawan yang memiliki kontrak dan/atau 
bekerja dengan pemasok Unilever harus: 

• Membaca dan memahami Prinsip-prinsip 
Mendasar dan berkonsultasi dengan 
atasan mereka atau mitra kerja di Supply 
Management yang relevan jika mereka 
memiliki pertanyaan; 

• Memberitahu atasan mereka dan, jika 
sesuai, mitra kerja di Supply Management 
yang relevan jika mereka mengetahui 
atau mencurigai bahwa pemasok tidak 
memenuhi persyaratan yang ditetapkan 
dalam RSP; 

• Memastikan bahwa proses seleksi dan 
tender dengan calon pemasok baru 
yang menjadi tanggung jawabnya telah 
mempertimbangkan kualifikasi calon 
pemasok sesuai dengan RSP. 

 

 

   Tidak Boleh Dilakukan  
Karyawan yang memiliki kontrak dan/atau 
bekerja dengan pemasok Unilever tidak 
boleh menyetujui setiap perubahan kontrak 
atau pengecualian sehubungan  dengan 
RSP tanpa berkonsultasi ke Legal Business 
Partner dan otorisasi tertulis sebelumnya 
dari Regional Director Supplier Excellence 
mereka atau Vice President Supplier 
Excellence. 
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Persaingan Sehat (1 dari 2) 
Hukum persaingan usaha yang sehat 
melarang perjanjian anti-persaingan 
(atau kartel) antara pesaing. Banyak 
hukum nasional juga melarang 
penyalahgunaan posisi dominan 
dan mencakup aturan khusus yang 
berkaitan dengan perjanjian dengan 
distributor dan pelanggan lainnya. 
Penyelidikan oleh otoritas persaingan 
usaha dapat berakibat denda dan 
biaya yang signifikan, dan merusak 
reputasi kita. Sanksi pidana juga 
mungkin berlaku. 
Unilever menjunjung kompetisi yang 
ketat namun sehat dan mendukung 
dikembangkannya undang-undang 
persaingan usaha yang tepat. Perusahaan- 
perusahaan Unilever dan karyawannya 
akan melakukan kegiatan yang sesuai 
dengan prinsip persaingan sehat dan 
semua peraturan yang berlaku. Unilever 
melarang partisipasi dalam kartel di 
semua negara, bahkan di negara yang 
tidak memiliki hukum persaingan. 

Kebijakan Pedoman ini menetapkan apa 
yang harus dilakukan karyawan untuk 
memastikan Unilever menjunjung tinggi 
persaingan usaha yang sehat. 

 
 
 

   Harus Dilakukan  
Pimpinan Cluster/Negara harus 
memastikan bahwa: 

• Larangan dan persyaratan hukum yang 
berlaku untuk karyawan di negara yang 
menjadi tanggung jawab mereka telah 
diidentifikasi dan dicatat dengan 
dukungan dari Tim Legal dan dipahami 
oleh seluruh karyawan; 

• Komunikasi dan program pelatihan untuk 
mensosialisasikan larangan dan 
persyaratan hukum persaingan usaha 
yang relevan telah disetujui oleh Tim 
Legal dan dilaksanakan, termasuk 
program-program yang disesuaikan 
untuk kelompok karyawan tertentu dan/ 
atau ‘berisiko tinggi’ dari dan pihak lain 
yang bekerja untuk Unilever. 

Karyawan harus: 

• Mengikuti persyaratan mengenai 
kepatuhan hukum persaingan usaha 
untuk pasar tempat mereka beroperasi 
dan melakukan semua pelatihan terkait 
yang diwajibkan; 

• Berkonsultasi dengan Legal Business 
Partner dengan segera jika mereka tidak 
yakin tentang legalitas atas aktivitas 
apapun; 
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Persaingan Sehat (2dari 2) 
 

   Harus Dilakukan (lanjutan)  
• Jika memungkinkan, selalu berkonsultasi 

dengan Legal Business Partner sebelum 
bertemu pesaing atau mendiskusikan atau 
menyetujui apapun tentang hal-hal yang 
menjadi kekhawatiran (lihat Kebijakan 
Pedoman tentang Konsultasi Hukum); 

• Berhati-hatilah bahwa partisipasi dalam 
asosiasi industri atau perdagangan dan 
kontak terkait tidak digunakan untuk 
tujuan anti-persaingan; ini juga berlaku 
untuk pertemuan informal atau acara 
yang melibatkan pesaing, seperti acara 
penghargaan atau kontak sosial yang 
terkait; 

• Sebelum mengambil bagian dalam 
asosiasi perdagangan atau acara industri, 
memastikan semua persyaratan wajib 
yang ditetapkan dalam Standar Unilever 
mengenai Keanggotaan Asosiasi 
Perdagangan telah dipenuhi; 

• Langsung mengajukan keberatan jika ada 
topik yang tidak pantas berkaitan dengan 
persaingan yang diangkat dalam diskusi di 
asosiasi industri atau dagang; dan segera 
meninggalkan tempat secara tampak jelas 
- jika diskusi itu berlanjut. 

• Melaporkan insiden atas diskusi tidak 
pantas dengan segera ke atasan mereka 
dan Legal Business Partner yang relevan. 

   Tidak Boleh Dilakukan  
Karyawan tidak boleh berpartisipasi dalam 
kartel. Secara khusus, mereka tidak boleh 
mendiskusikan atau menyetujui salah satu 
dari hal berikut, secara langsung maupun 
tidak langsung, dengan pesaing: 

• Harga atau syarat penjualan untuk produk 
dan/atau layanan 

• Harga atau syarat yang akan dituntut dari 
pemasok 

• Koordinasi atau alokasi tender atau 
penawaran 

• Keterbatasan produksi atau penjualan 

• Pembagian atau alokasi pasar geografis, 
pelanggan atau lini produk 

• Boikot atau penolakan untuk berurusan 
dengan pesaing, pelanggan atau pemasok 
tertentu. 

Pengecualian diberlakukan untuk 
pengaturan atas pembelian, bersama yang 
sah, perjanjian untuk produksi, penelitian 
dan pengembangan dan standardisasi yang 
telah mendapat persetujuan tertulis dari Tim 
Legal. 

Bekerja sama dengan otoritas persaingan 

Unilever bekerjasama penuh dengan 
otoritas persaingan usaha, sekaligus secara 
konsisten dan kokoh membela kepentingan 
yang sah. Semua kontak dengan otoritas 
persaingan usaha (termasuk, jika relevan, 
pengadilan nasional) dikoordinasi oleh 
Tim Legal. Untuk lebih jelasnya, lihat 
Kebijakan Pedoman tentang Kontak dengan 
Pemerintah, Regulator & Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM). 
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Kontak dengan pemerintah, regulator 
& lembaga swadaya masyarakat (LSM) (1dari 2) 

 
 

 

Setiap kontak dengan karyawan 
atau perwakilan lain dengan 
pemerintah, legislator, regulator 
atau LSM harus dilakukan dengan 
kejujuran, integritas, keterbukaan 
dan sesuai dengan hukum lokal dan 
internasional. 

Pemerintah, regulator dan legislator bisa 
mencakup badan-badan yang bersifat global 
atau internasional (misal PBB); regional 
(misal Uni Eropa, ASEAN); nasional; atau 
aktif di tingkat masyarakat lokal. Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) juga beroperasi 
pada tingkat yang berbeda, dan pekerjaan 
mereka termasuk isu-isu sosial dan 
konsumen serta lingkungan. 

Interaksi dengan organisasi-organisasi ini 
hanya dapat dilakukan oleh individu yang 
berwenang dan terlatih. Ini mencakup semua 
bentuk komunikasi, baik formal, informal 
atau interaksi sosial dalam kaitannya dengan 
bisnis Unilever termasuk segala jenis 
korespondensi seperti pertemuan langsung, 
media elektronik dan/atau korespondensi 
tertulis. 

Kebijakan Pedoman ini memberikan panduan 
yang rinci tentang bagaimana seharusnya 
kontak dengan pihak berwenang di atas 
dilakukan. Ini tidak mencakup interaksi 
tentang hal yang benar-benar  pribadi, 
seperti sumbangan amal pribadi atau pajak 
pribadi. 

   Harus Dilakukan  
Ketika berinteraksi dengan pemerintah, 
legislator, regulator atau LSM, karyawan 
harus: 

• Terlatih dan diberi wewenang oleh atasan 
mereka; 

• Sopan, terbuka dan transparan dalam 
menyatakan nama, perusahaan, peran, 
status mereka dan, untuk setiap 
pertanyaan atau ‘representasi’, sifat dari 
pokok permasalahan; 

• Mengambil semua langkah yang wajar 
untuk memastikan kebenaran dan 
keakuratan informasi mereka; dan 

• Menyimpan catatan atas semua kontak dan 
interaksi. 

Persyaratan tambahan berikut berlaku dalam 
situasi tertentu: 

Mewakili kepentingan sah Unilever 

Setiap kontak antara karyawan Unilever 
dan pejabat yang bertujuan untuk mewakili 
kepentingan sah kita harus dilakukan dengan 
persetujuan terlebih dahulu, sebagai berikut: 

• Global/internasional = VP Regulatory 
Affairs, VP Global Advocacy atau Global 
External Affairs Director; 

• Market Cluster = VP Regional 
Communications & Sustainable Business 
atau Cluster External Affairs Director; 

• Nasional atau lokal = National 
External Affairs Director atau Head of 
Communications. 

Satu-satunya pengecualian adalah untuk hal 
terkait perpajakan, pelaporan keuangan/ 
akuntansi, pensiun atau masalah hukum. 
Hubungan mengenai topik tersebut harus 
mendapat persetujuan dari Finance Director/ 
General Counsel lokal, atau Corporate Tax 
Department, Group Controller, Corporate 
Pensions Department atau General Counsel 
lokal. Kontak External Affairs yang relevan 
harus diberitahu secara sesuai. 



 
 

 
 

 
 

 
 

Pedoman Prinsip-prinsip Bisnis dan Kebijakan Pedoman 
BERHUBUNGAN DENGAN PIHAK EKSTERNAL 39 

 

 

Kontak dengan pemerintah, regulator 
& lembaga swadaya masyarakat (LSM) (2dari 2) 

 

   Harus Dilakukan (lanjutan)  
Kontak dengan regulator tentang produk 
dan/atau bahan-bahan 

Setiap kontak dengan regulator tentang 
penggunaan atau perencanaan penggunaan 
produk dan/atau bahan-bahan oleh Unilever 
harus mendapatkan persetujuan terlebih 
dahulu dari Regulatory Affairs (yang akan, 
pada gilirannya, mendapatkan izin yang 
diperlukan dari Tim Legal). 

Setiap kontak dengan regulator harus 
mendapatkan persetujuan terlebih dahulu 
dari Departemen Regulatory Affairs lokal. 
Jika karyawan tidak memiliki departemen 
tersebut di lokasi mereka, mereka harus 
mendapatkan persetujuan dari Head of 
Regulatory Affairs lokal atau cluster. 
Adakalanya, persetujuan tersebut dapat 
diberikan untuk berlaku terus menerus 
sepanjang belum dibatalkan. 

Kontak dengan LSM 

Setiap kontak dengan LSM harus 
mendapatkan persetujuan terlebih dahulu 
dari Departemen External Affairs atau 
Public Affairs setempat. Jika karyawan  
tidak memiliki departemen tersebut di 
lokasi mereka, mereka harus mendapatkan 
persetujuan dari Kepala Komunikasi lokal 

atau cluster. Adakalanya, persetujuan 
tersebut dapat diberikan untuk berlaku terus 
menerus sepanjang belum dibatalkan. 

Investigasi Regulator 

• Pimpinan di setiap lokasi Unilever 
harus memiliki prosedur terkini untuk 
menghadapi inspeksi mendadak dari 
pihak berwenang yang relevan. Prosedur 
tersebut harus mencakup penentuan 
orang yang Bertanggung Jawab untuk 
memimpin respon atas setiap jenis 
inspeksi yang mungkin terjadi. 

• Karyawan tidak boleh berusaha untuk 
menghalangi pengumpulan informasi, 
data, testimoni atau catatan oleh penyidik 
atau pejabat yang berwenang. 

• Karyawan tidak boleh mengatakan atau 
melakukan sesuatu yang mungkin, atau 
dapat dianggap sebagai usaha untuk, 
mempengaruhi keputusan pemerintah, 
legislator, regulator atau LSM tentang 
Unilever secara tidak benar (lihat 
Kebijakan Pedoman tentang Hadiah & 
Keramahtamahan dan Anti-Suap). 
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Aktivitas Politik & Donasi Politik 
Perusahaan-perusahaan Unilever 
dilarang mendukung atau 
berkontribusi kepada partai atau 
kandidat politik. Karyawan hanya 
dapat menawarkan dukungan dan 
kontribusi kepada kelompok politik 
dalam kapasitas pribadinya. Kebijakan 
Pedoman ini menetapkan tentang 
bagaimana karyawan Unilever harus 
mengelola hubungan bisnis mereka 
dengan kelompok politik. 

 
   Harus Dilakukan  
Karyawan harus memastikan bahwa: 

• Setiap kontribusi, dan dukungan bagi, 
partai politik secara jelas dilakukan dalam 
kapasitas pribadi dan tidak memberikan 
kesan bahwa dukungan tersebut terkait ke 
Unilever; 

• Setiap dukungan atau kontribusi politik 
pribadi tidak mempengaruhi kinerja atau 
objektivitas di tempat kerja mereka (lihat 
Kebijakan Pedoman tentang Menghindari 
Benturan Kepentingan); 

• Ketika karyawan mewakili Unilever di 
kelompok penasihat sosial atau ekonomi 
yang dibentuk oleh pemerintah, partisipasi 
mereka harus mendapat persetujuan 
terlebih dahulu dari Senior Vice President 
Communications; 

 
 
 

Persetujuan hanya akan diberikan jika 
kelompok penasihat tersebut telah 
mengkomunikasikan kepada publik bahwa 
kegiatan mereka tidak terkait dengan politik 
atau partai politik, bila kegiatannya terkait 
dengan area yang mendukung visi korporasi 
Unilever, dan dalam kelompok tersebut ada 
perwakilan dari berbagai organisasi, seperti 
perusahaan-perusahaan setara Unilever 
(peer) yang terkemuka, badan amal nasional, 
wadah pemikir (think-tank) non-politik, 
organisasi penelitian dan perwakilan dari 
akademisi, atau badan serupa. 

 
   Tidak Boleh Dilakukan  
Perusahaan-perusahaan Unilever tidak 
boleh, secara langsung atau tidak langsung, 
mendukung atau memberikan kontribusi 
kepada partai politik atau kandidat politik. 
Komunikasi, kontribusi keuangan, imbalan 
dalam bentuk natura atau kenikmatan, 
hadiah, sponsor dan penggunaan sumber daya 
Unilever semua dilarang. 

Keterlibatan dalam jenis kelompok penasihat 
sosial atau ekonomi yang disebutkan di atas 
tidak boleh menimbulkan konflik kepentingan 
bagi karyawan (lihat Kebijakan Pedoman 
tentang Menghindari Benturan Kepentingan). 
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Komunikasi Eksternal - 
Media, Investor & Analis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komunikasi dengan komunitas 
investasi - termasuk pemegang 
saham, pialang dan analis - dan 
media harus dikelola dengan hati- 
hati. Komunikasi tersebut memiliki 
persyaratan hukum yang penting 
dan menuntut ketrampilan khusus 
dan pengalaman. Hanya individu 
dengan kewenangan dan pelatihan/ 
pembekalan khusus yang dapat 
mengomunikasikan tentang Unilever 
kepada komunitas investasi atau 
media, atau menanggapi permintaan 
atau pertanyaan mereka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unilever’s Disclosure Committee - atas nama 
Dewan Pimpinan - bertanggung jawab untuk 
memastikan Unilever memiliki  prosedur 
yang diperlukan untuk mematuhi hukum dan 
peraturan yang relevan termasuk Unilever’s 
Disclosure & Share-Dealing Manual. 

Kebijakan Pedoman ini menguraikan 
bagaimana komunikasi dengan komunitas 
investasi dan media harus dilakukan. 

   Harus Dilakukan  
Karyawan yang telah menerima kewenangan 
untuk berkomunikasi dengan komunitas 
investasi atau media dari fungsi Investor 
Relations atau Media Relations atau Anggota 
Dewan Pimpinan harus: 

• Mematuhi setiap kondisi yang melekat 
pada wewenang mereka, seperti batasan 
mengenai kapan dan/atau dengan siapa 
mereka dapat berkomunikasi; 

• Selalu berkonsultasi dengan divisi yang 
berwenang tentang setiap isi pesan 
sebelum mereka mengomunikasikannya. 

Karyawan yang merupakan bagian dari divisi 
Investor Relations atau Media Relations 
harus mengikuti ketentuan dalam Unilever’s 
Share Dealing and Disclosure Manuals 
(termasuk otorisasi) di area ini. 

Aturan di atas juga berlaku di luar 
pengaturan kerja formal, seperti 
keterlibatan untuk berbicara dengan pihak 
eksternal, kursus, seminar, acara asosiasi 
perdagangan atau acara sosial. 

   Tidak Boleh Dilakukan  
Karyawan yang bukan bagian dari fungsi 
Investor Relations atau Media Relations atau 
Anggota Dewan Pimpinan tidak boleh: 

• Berkomunikasi dengan komunitas 
investasi atau media, baik tercatat atau 
tidak tercatat, tanpa otorisasi dari salah 
satu fungsi ini dan pelatihan/pembekalan 
yang tepat; 

• Menanggapi pertanyaan dari masyarakat 
investasi atau media: semua pertanyaan 
harus diarahkan ke fungsi Investor 
Relations atau Media Relations; 

• Terlibat dalam percakapan, menjawab 
pertanyaan atau memberikan informasi 
atau pendapat; 

• Membuat prakiraan laporan keuangan atau 
memberikan informasi orang dalam (lihat 
Kebijakan Pedoman tentang Mencegah 
Perdagangan Orang Dalam dan Protokol 
Hubungan Media). 
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GLOSARIUM 
 

 

Glosarium 
 

 

Code Support Line 

Layanan telepon dan online yang  
rahasia, memungkinkan pengguna untuk 
menyampaikan suatu kekhawatiran tentang 
terjadinya pelanggaran atau potensi 
pelanggaran dari Pedoman dan Kebijakan 
Pedoman, untuk mengajukan pertanyaan jika 
diperlukan klarifikasi dan untuk memeriksa 
kembali status masalah yang diangkat 
atau pertanyaan yang diajukan. Layanan 
ini tersedia di www.unilevercodesupport. 
ethicspoint.com 

 
 

Informasi rahasia pesaing 

Informasi non-publik tentang produk pesaing 
atau cara bagaimana pesaing melakukan 
bisnisnya. Informasi rahasia mencakup 
berbagai kegiatan secara luas, termasuk 
harga saat ini atau masa depan; syarat harga 
(misalnya diskon); harga pembelian, biaya 

Karyawan 

Seseorang yang dipekerjakan oleh Unilever 
berdasarkan salah satu dari berbagai 
macam kontrak. Istilah tersebut mencakup 
seluruh karyawan, baik penuh waktu, paruh 
waktu, waktu tertentu, permanen atau 
trainee. 

Selain itu, dalam dokumen ini, istilah ini 
digunakan untuk mencakup orang lain yang 
bekerja untuk Unilever sebagai berikut: 
kontraktor, staf sementara, karyawan yang 
diperbantukan (secondee), penempatan 
pengalaman-kerja; orang-orang dengan 
peran Direktur sesuai akta atau tanggung 
jawab yang setara; karyawan usaha 
patungan dan karyawan pihak ketiga - 
penyedia jasa tenaga kerja yang disetujui 
- dimana Unilever memiliki pengendalian 
manajemen langsung; dan karyawan akuisisi 
baru. 

pengecualian dalam keadaan tertentu. Juga 
disebut sebagai pembayaran ‘fasilitator’, 
‘percepatan’ atau ‘pelicin’.akuisisi baru. 

 
Anggota keluarga 

Kerabat, saudara kandung atau saudara 
akibat perkawinan (atau hubungan informal 
yang serupa), terutama pasangan, pasangan 
tinggal bersama, orang tua atau anak. Istilah 
ini meliputi saudara, anak tiri atau adopsi, 
orang tua tiri, kakek-nenek, paman, bibi, 
sepupu, cucu atau kerabat yang tinggal 
dengan Anda selama 12 bulan terakhir atau 
lebih. 

 
Keuntungan yang tidak pantas 

Penawaran atau pemberian berapapun 
nilainya, termasuk uang kontan, yang 
mungkin dapat dilihat sebagai upaya agar 
perilaku penerima bertolak belakang 

Supply Management, IT and Global Business 
Services. 

 
 

Pejabat publik 

Seorang petugas, karyawan atau perwakilan 
dari suatu Negara atau badan usaha yang 
dikendalikan atau dimiliki oleh Negara. 
Dalam istilah ini termasuk juga orang yang 
mewakili partai politik atau organisasi publik 
internasional, atau calon pejabat politik,  
kota, atau kantor yudikatif. Juga mencakup 
setiap orang yang bertindak dalam kapasitas 
resmi atas nama pihak-pihak yang disebut 
di atas, termasuk polisi dan pasukan 
bersenjata. 

dan informasi atau strategi keuangan dan    dengan perilaku etis yang seharusnya. 
rencana bisnis pemasok (misalnya merger, 
akuisisi dan divestasi); pemasaran, promosi 
dan rencana penjualan; hasil keuangan 
sebelum adanya pengumuman resmi; 
pekerjaan R & D (strategi, desain, formula, 
gambar, informasi teknis, panduan dan 
instruksi, spesifikasi produk dan sampel 
produk yang belum diluncurkan atau 
diungkapkan ke publik); dan kepemilikan 
perangkat lunak. 

Pembayaran Fasilitasi 

Pembayaran tidak resmi – dengan kata 
lain suap – yang dibayarkan kepada 
pejabat publik untuk mengamankan atau 
mempercepat suatu pekerjaan atau tindakan 
yang seharusnya sudah merupakan bagian 
dari tanggung jawab pejabat tersebut untuk 
melakukannya. Pembayaran  fasilitasi 
adalah ilegal di sebagian besar negara, 
meskipun sejumlah kecil memberikan 

Hal ini termasuk uang, layanan (termasuk 
bantuan), diskon, penggunaan sumber daya, 
pinjaman, kredit, janji keuntungan masa 
depan (termasuk menjanjikan pekerjaan 
atau kesempatan magang), dan hadiah atau 
keramahtamahan. 

 
 

Unit-unit operasional 

MCOs, Global Categories, Global & Cluster 
Supply Chain Leadership Teams, Global 

http://www.unilevercodesupport.ethicspoint.com/
http://www.unilevercodesupport.ethicspoint.com/
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