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Sebagai rekan kerja Rentokil Initial, Anda adalah citra kami. 

Anda mewakili kami dalam hal yang Anda katakan, cara berinteraksi dengan 

sesama rekan kerja, para pelanggan, pemasok, dan pihak lain yang berhubungan 

dengan Anda di tempat kerja. Kami mengharapkan Anda menjaga standar perilaku 

tertinggi dan bertindak dengan penuh integritas sepanjang waktu. Para rekan 

kerja, pelanggan, dan pemegang saham sebenarnya tidak mengharapkan lebih.

Standar berikut merupakan inti dari rencana kita untuk menghadirkan 

pertumbuhan yang menguntungkan melalui layanan pelanggan yang luar biasa 

dan keunggulan operasi. Kita menyuarakannya sebagai ‘Memungkinkan ORANG 

YANG TEPAT untuk melakukan HAL-HAL YANG TEPAT dengan CARA YANG TEPAT’. 

Cara kita berperilaku merupakan kunci utama dari komposisi masing-masing dari 

Janji Rekan Kerja, Pelanggan, dan Pemegang Saham - kerangka kerja untuk budaya 

perusahaan kita. 

Pedoman Perilaku ini, bersama dengan kebijakan dan prosedur kita, menetapkan 

standar perusahaan kita dan berlaku bagi semua orang di Rentokil Initial. 

Pedoman Perilaku ini menjelaskan tanggung jawab bagi rekan kerja, pelanggan, 

dan perusahaan - bagaimana semestinya Anda harus bertindak sehubungan 

dengan peran Anda di Rentokil Initial. Penting bagi Anda untuk memahami apa 

saja tanggung jawab ini dan memastikan bahwa Anda dan rekan kerja Anda 

bertindak dalam semangat dan pernyataan tertulis tersebut setiap waktu. 

Mencapai standar perilaku bisnis tertinggi merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dalam keberhasilan jangka panjang kita, sehingga menciptakan sebuah bisnis kelas 

dunia untuk keuntungan semua pelanggan kita. 

Kita menyanggupi kepada semua rekan kerja bahwa tidak akan ada yang 

dikenakan sanksi atas segala akibat, termasuk kerugian bisnis, yang dapat 

diakibatkan karena kepatuhan pada Pedoman

Andy Ransom

Chief Executive

Pesan dari Chief Executive
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Pengantar



Pelanggaran 
Terhadap Pedoman 
Perilaku  

Pelanggaran terhadap 
Pedoman Perilaku atau undang-
undang dan peraturan dapat 
menyebabkan pekerja terkena 
tindakan disiplin, termasuk 
pemutusan hubungan kerja. 

Sebagai rekan kerja Rentokil 
Initial, Anda diharapkan 
berperilaku sesuai dengan nilai-
nilai perusahaan dan berbagai 
prinsip bisnis, serta mematuhi 
kebijakan perusahaan, termasuk 
juga undang-undang nasional; 
dan berbagai peraturan yang 
berlaku, serta menghormati hak 
asasi orang lain. Nilai-nilai dan 
prinsip perusahaan merupakan 
wujud tentang siapa diri kita 
dan bagaimana kita ingin 
diterima oleh orang lain.

Misi  
Melindungi Masyarakat. Meningkatkan Kehidupan. 

Visi    
Untuk menjadi perusahaan layanan ternama di 
dunia, Melindungi Masyarakat dan Meningkatkan 
Kehidupan melalui:
n Inovasi Unggulan Industri
n Kualitas produk dan layanan yang terbaik di 

kelasnya
n Peduli pada rekan kerja, pelanggan, dan 

masyarakat kita di seluruh dunia. 

Bagaimana cara kita melakukannya:
Kita akan memanfaatkan kepala, hati, dan semangat 
ahli kita yang sangat terlatih, untuk diakui sebagai 
juara layanan pelanggan, dikenal secara universal 
atas keunggulan kinerja dan melakukan semuanya 
sesuai bertahap dengan CARA YANG TEPAT. 

Nilai-Nilai
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Mengapa kita perlu memiliki Pedoman 
Perilaku?
Le présent Code de bonne conduite établit les principes de base qui contribuent à guider notre conduite 
Pedoman Perilaku ini memberikan fondasi dasar untuk membantu memandu perilaku etis kita, mengatur 
standar perilaku tertinggi, dan menghormati hak asasi manusia orang lain. Semua rekan kerja di dalam Rentokil 
Initial diharapkan mematuhi Pedoman ini. Pedoman ini membangun prinsip-prinsip perilaku bisnis yang terkait 
dengan nilai-nilai bersama kita, yang membedakan Rentokil Initial sebagai perusahaan yang hebat untuk 

bekerja dan pemasok berbagai layanan dan produk kelas dunia kepada berbagai pelanggan di penjuru dunia. 

Cara menggunakan Pedoman Perilaku
Pedoman ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat praktis yang dapat Anda terapkan dalam kehidupan 
kerja sehari-hari. Pedoman ini dibagi menjadi beberapa bagian yang jelas, dengan topik utama di setiap 
bagian, sehingga Anda dapat menemukan yang tepat bagi Anda dengan mudah. Setiap topik menjelaskan 
posisi perusahaan, menetapkan beberapa langkah praktis yang semestinya kita ikuti, dan mengarahkan 
Anda ke mana harus meminta bantuan lebih lanjut. Di sini juga ada Tanya & Jawab di setiap topik untuk 
memberikan sejumlah contoh situasi kehidupan nyata dan cara terbaik untuk menanganinya. Terakhir, di akhir 
Pedoman terdapat panduan tentang cara mengatasi dilema etika dan berbagai detail ke mana harus meminta 
saran lebih lanjut dan cara melaporkan keprihatinan.

Bagaimana dengan undang-undang negara yang 
berbeda? 
Pedoman ini menetapkan prinsip-prinsip yang berlaku di seluruh grup Rentokil Initial dan dimaksudkan untuk 
memberikan panduan tentang hukum atau masalah etika secara umum – pedoman ini bukan dimaksudkan 
untuk menjelaskan setiap hukum dan kebijakan yang dapat berlaku pada Anda. Bila terdapat keraguan untuk 
mengikuti peraturan lokal atau Pedoman ini, Anda harus mengikuti yang mana saja yang menetapkan standar 

perilaku tertinggi.  

Apakah Pedoman ini mencakup semua kebijakan? 
Pedoman ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan berbagai kebijakan yang terperinci, tetapi merupakan 
sebuah pernyataan tentang prinsip-prinsip kita di sejumlah bidang penting dan menetapkan kerangka kerja 
di dalamnya yang dijadikan sebagai pedoman untuk menafsirkan semua kebijakan lainnya. Semua kebijakan 
di seluruh grup dapat ditemukan di Perpustakaan Kebijakan Grup di Intranet Grup. Sejumlah kebijakan grup 
menetapkan berbagai standar mutlak. Kebijakan grup lainnya memberikan panduan yang menunjukkan 
kerangka kerja yang semestinya dijadikan perusahaan dalam menetapkan prosedur operasi individu sendiri 
yang kemudian akan disampaikan secara langsung kepada Anda karena prosedur ini memberikan dampak pada 
kinerja Anda.

Cara menggunakan Pedoman Perilaku

Pedoman Perilaku
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Merawat 
  Masyarakat



Tidak. Anda tidak boleh menggunakan 
ponsel/perangkat lainnya saat 

mengemudi!  Menepilah ketika aman, 
kemudian meneleponlah kembali. 

Berhenti! Jangan dilakukan, 
berbicaralah kepada manajer 

Anda. Anda hanya bisa mulai bekerja 
jika memiliki alat dan APD yang tepat 
untuk melaksanakan pekerjaan dengan 
selamat.

Saya mengetahui ada seorang 
pelanggan yang ingin berbicara 

dengan saya secara mendesak dan 
mereka menelepon saya ketika saya 
sedang mengemudi. Saya tidak 
memiliki peralatan hands-free, 
tetapi dapatkah saya menjawabnya 
dengan cepat dan memberi tahu 
mereka bahwa saya akan menepi dan 
menelepon kembali?

Saya telah tiba di lokasi 
untuk melakukan pekerjaan 

mendesak yang membutuhkan 
kerja di ketinggian, tetapi saya 
tidak memiliki peralatan akses dan 
APD yang tepat. Apa yang harus 
saya lakukan?

T

T

J

J

BACA

Silahkan lihat Kebijakan Kesehatan 
dan Keselamatan di www.rentokil-
initial.com dan berbagai materi SHE 
di Intranet Grup, termasuk situs SHE 
Golden Rules. 

BICARA

Anda dapat berbicara dengan manajer 
atau tim SHE lokal Anda.    

LAPORKAN

Anda dapat melaporkan berbagai 
keprihatinan dengan menggunakan 
sistem pelaporan Speak Up rahasia 
kami atau cara lainnya yang dijelaskan 
di halaman 28.

Untuk informasi lebih lanjut, saran, 
dan untuk melaporkan 

keprihatinan
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Kesehatan dan Keselamatan  
Tidak ada yang lebih penting di Rentokil Initial selain memastikan bahwa 
“Semua Pulang ke Rumah dengan Selamat’ di akhir waktu kerja mereka. 

Rekan kerja, keluarga, dan pelanggan kita mengandalkan komitmen ini. Kesehatan dan keselamatan akan 
menjadi prioritas utama kita dan tidak ada kompromi dalam hal ini.

Strategi untuk cara kita menjalankan perusahaan disebut ‘Cara yang Tepat’ dan sebagai inti dari strategi kita, kita 
berkomitmen terhadap kesehatan dan keselamatan . Kebijakan kesehatan dan keselamatan kita mengharuskan 
semua perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keamanan yang efektif untuk 
melindungi kesehatan dan keselamatan rekan kerja, pelanggan, dan siapa saja yang terpengaruh oleh berbagai 
aktivitas kerja kita. Kita berkomitmen untuk memastikan bahwa:
n Para pimpinan kita menunjukkan kepemimpinan keselamatan yang jelas dan terlibat dengan rekan kerja 

untuk menanamkan perilaku selamat dan menciptakan budaya keselamatan yang kuat.
n Para rekan kerja telah mendapatkan pelatihan dan berbagai alat yang memudahkan mereka melakukan 

pekerjaannya secara aman dan diberdayakan untuk membuat keputusan yang tepat tentang keselamatan 
mereka, di awal dan setiap waktu.

n Semua risiko kesehatan dan keamanan dipahami, dievaluasi, dan dikontrol dengan mengadopsi praktik 
terbaik dalam semua prosedur kerja kita.

n Kinerja kesehatan dan keselamatan dipantau secara rutin, ditinjau, dan dilaporkan secara publik. 
n Kita bertindak sesuai dengan apa yang kita pelajari untuk meningkatkan kinerja kesehatan dan keselamatan 

kita secara kontinu. 

Berbagai kecelakaan susah dihindari dan kita berkomitmen untuk mencegahnya. Untuk melakukannya, 
manajemen operasional menerapkan berbagai tindakan yang luas untuk melindungi orang-orang yang 
merupakan bagian terpenting dari SHE Golden Rules kita. Peraturan ini mencakup banyak bidang utama yang 
paling banyak berisiko terhadap aktivitas kita dan dengan jelas menjelaskan apa yang kita semua harus tahu 
serta lakukan untuk menjaga keselamatan diri kita, rekan kerja kita, dan pelanggan kita. 

Kesehatan dan keselamatan merupakan tanggung jawab semua orang! Oleh karena itu, semua rekan kerja 
harus bertanggung jawab secara pribadi atas kesehatan dan keselamatan mereka sendiri serta orang lain 
yang terpengaruh oleh pekerjaan mereka, serta berbagai keputusan yang mereka buat, mematuhi praktik 
keselamatan kerja yang selamat dan bekerja sama secara penuh dengan para manajer tentang berbagai hal 
terkait dengan kesehatan dan keselamatan.

SEMUA REKAN KERJA DIHARAPKAN UNTUK:

n Melaksanakan kerja mereka dengan aman dan bertanggung jawab, dengan cara yang sesuai dengan 
peraturan perusahaan, prosedur kerja yang aman, serta peraturan kesehatan dan keselamatan yang 
berlaku.

n Melaporkan berbagai perilaku yang tidak aman atau situasi yang menimbulkan risiko pada kesehatan 
dan keselamatan.

n Segera melaporkan setiap kecelakaan atau insiden lainnya, termasuk kejadian yang hampir 
menimbulkan celaka (near miss).

n Berhenti bekerja bila ada risiko/bahaya langsung pada keselamatan dan menghubungi manajer 
mereka.

n Bekerja sama sepenuhnya dengan para manajer tentang berbagai hal terkait kesehatan dan 
keselamatan.
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Kita harus sopan, profesional, dan 
penuh hormat di tempat kerja. Kita 

harus peka dengan perilaku kita dan 
berusaha untuk menghindari hal-hal 
yang menyebabkan penghinaan sejak 
awal, tetapi jika seseorang terlihat 
bahwa mereka tersinggung, maka ya, 
Anda harus memperhalus bahasa Anda.

Saya telah bekerja utamanya di 
tim laki-laki selama beberapa 

tahun hingga baru-baru ini beberapa 
wanita ikut bergabung. Kami cukup 
banyak menikmati kelakar laki-
laki, tetapi baru-baru ini salah satu 
orang yang baru bergabung merasa 
tersinggung oleh beberapa bahasa 
kami. Rasanya seperti reaksi yang 
berlebihan, tetapi perlukah kami 
untuk membatasi perilaku kami untuk 
menghindari menyinggung mereka, 
meskipun ini adalah hal yang selalu 
kami lakukan dan sama sekali tidak 
bermaksud melukai?

T

J

BACA

Silakan merujuk ke kebijakan 
Kehormatan Di Tempat Kerja 
dan kebijakan Keberagaman dan 
Kesempatan Yang Sama di www.
rentokil-initial.com serta HRD lokal 
yang berlaku pada bisnis Anda.

BICARA

Anda dapat berbicara kepada manajer 
Anda, tim HRD, serta tim bagian 
hukum lokal Anda bila ada, atau 
Bagian Hukum Grup.     

LAPORKAN

Anda dapat melaporkan berbagai 
keprihatinan dengan menggunakan 
sistem pelaporan Speak Up rahasia 
kami atau cara lainnya yang dijelaskan 
di halaman 28.

Untuk informasi lebih lanjut, saran, 
dan untuk melaporkan 

keprihatinan

Kesehatan dan Keadilan  
Kita menghargai keragaman dan inklusi serta berupaya untuk 
memperlakukan semua orang secara adil di lingkungan kerja yang bebas 
dari diskriminasi dan pelecehan. 

Rentokil Initial berkomitmen untuk memperlakukan semua rekan kerja dan setiap orang secara bermartabat dan 
dengan penuh rasa hormat, serta mematuhi semua hukum ketenagakerjaan dan peraturan yang relevan untuk 
memastikan lingkungan yang bebas diskriminasi bagi semua pihak.  Nilai-nilai perusahaan menjunjung budaya 
dengan saling menghormati dan pertumbuhan individu sebagai bahan utama untuk meraih kesuksesan.

Memberikan perlakuan yang kurang menyenangkan atau terlibat dalam tindakan yang berpengaruh negatif 
kepada rekan kerja lain (seperti memaksakan kedisiplinan, menolak mempromosikan seseorang, memengaruhi 
gaji atau tunjangan seseorang) atau melecehkan orang lain atas dasar jenis kelamin, usia, ras, warna kulit, asal 
etnis atau kewarganegaraan, keanggotaan serikat buruh, status perkawinan, kehamilan, kecacatan, agama, 
orientasi seksual, atau diskriminasi lainnya yang dilarang oleh hukum setempat adalah tindakan melanggar 
hukum dan selalu bertentangan dengan Pedoman ini. 

Rentokil Initial tidak akan menoleransi perilaku verbal atau fisik apa pun yang dapat dianggap sebagai tindakan 
yang mengintimidasi, bermusuhan, atau menyinggung dan akan mengambil tindakan disiplin yang sesuai jika 
ada perilaku yang tidak berterima.  

Berbagai contoh pelecehan dapat mencakup: 
n Menggunakan nama panggilan, bahasa, atau gerak tubuh yang menyinggung
n Lelucon yang tidak menyenangkan dan tidak layak, menggoda, atau mengolok-olok
n Mempertontonkan email, gambar, atau pakaian yang menyinggung
n Mengancam atau mengintimidasi seseorang secara fisik
n Menjauhkan orang lain dari berbagai percakapan atau acara sosial 

Berbagai contoh pelecehan seksual dapat mencakup:
n Ajakan, pendekatan, atau godaan yang tidak menyenangkan
n Kontak fisik dan tatapan yang tidak diinginkan
n Berbagai komentar tak layak tentang penampilan seseorang termasuk gaya berpakaian atau tubuh mereka
n Berbagai komentar, pertanyaan, gerak tubuh, bahasa, cerita, atau lelucon cabul atau menjurus
n Membagikan berbagai gambar dan video yang tak layak

SEMUA REKAN KERJA DIHARAPKAN UNTUK:

n Tidak pernah melawan hukum atau mendiskriminasi seseorang atau kelompok secara tidak adil 
berdasarkan pada faktor-faktor yang tidak relevan dengan kemampuan mereka untuk melakukan 
pekerjaan.

n Berperilaku secara profesional dan sopan, serta tidak terlibat dalam pelecehan, intimidasi, atau 
perilaku menghina di tempat kerja.

n Bertanggung jawab secara pribadi untuk menegakkan standar perusahaan dengan memperlakukan 
semua pelamar kerja, rekan kerja, kontraktor, pelanggan, secara bermartabat dan penuh rasa hormat, 
serta semua pihak yang berhubungan dengan mereka dalam urusan bisnis kita.

n Melakukan proses rekrutmen dan pengelolaan rekan kerja berdasarkan pada prestasi dan dengan cara 
yang menghargai, bukan sekadar menoleransi perbedaan, serta mewujudkan lingkungan kerja yang 
fleksibel dan inklusif yang mendukung orang kita untuk mencapai potensi mereka.

n Melaporkan berbagai keprihatinan diskriminasi dan pelecehan, serta bekerja sama dalam berbagai 
penyelidikan yang dilakukan. Manajer semestinya melakukan penyelidikan dengan tepat terhadap 
berbagai keprihatinan yang dilaporkan kepada mereka.
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Ingatkan pemasok tentang 
kebijakan kita dan persyaratan kita 

bahwa pemasok tidak diperbolehkan 
mempekerjakan anak-anak.  Mintalah 
bukti pada mereka bahwa orang-orang 
yang Anda lihat berada di usia kerja. Jika 
hal ini tidak memungkinkan, diskusikan 
masalah ini dengan manajer lini Anda 
atau angkatlah dengan manajer HRD 
perusahaan Anda. Kita tidak bisa bekerja 
dengan pemasok yang menggunakan 
pekerja anak sehingga berdiskusilah 
karena kita mungkin perlu untuk 
menangguhkan atau menghentikan 
hubungan dengan pemasok sampai 
masalah tersebut benar-benar 
terselesaikan.

Saya baru saja mendatangi 
seorang pemasok dan melihat 

orang-orang bekerja di ruang 
pengepakan yang tampaknya berusia 
di bawah 16 tahun. Apa yang harus 
saya lakukan?

T

J

BACA

Silakan merujuk ke Kebijakan Hak Asasi 
Manusia di www.retonkil-initial.com.

BICARA

Anda dapat berbicara kepada manajer 
Anda, tim HRD, serta tim bagian 
hukum lokal Anda bila ada, atau 
Bagian Hukum Grup.       

LAPORKAN

Anda dapat melaporkan berbagai 
keprihatinan dengan menggunakan 
sistem pelaporan Speak Up rahasia 
kami atau cara lainnya yang dijelaskan 
di halaman 28.

Untuk informasi lebih lanjut, saran, 
dan untuk melaporkan 

keprihatinan

Hak Asasi Manusia  
Rekan kerja harus menghormati hak asasi manusia rekan kerjanya dan 
semua pihak yang bekerja sama dengan mereka. 

Rentokil Initial mendukung hak asasi manusia rekan kerja dan individu lain, serta sangat waspada untuk 
memastikan bahwa prinsip-prinsip ini ditegakkan ketika beroperasi di berbagai wilayah yang sangat menjunjung 
tinggi standar hak asasi manusia. Perusahaan menjalankan peraturan ketat terhadap pendirian operasi bisnis di 
berbagai wilayah baru untuk memastikan perlindungan yang tepat telah dilakukan sehingga tidak ada hak asai 
manusia dari rekan kerja yang terganggu.

Rentokil Initial mematuhi persyaratan usia minimum hukum di semua negara tempat perusahaan beroperasi. 
Dalam kondisi khusus bilamana anak-anak berusia 16 dan 18 tahun perlu dipekerjakan, perusahaan menjamin 
bahwa pekerjaan ini tidak akan memengaruhi atau menghalangi aktivitas sekolah mereka. 

Rentokil Initial tidak akan menggunakan paksaan atau pekerja paksa, penghambaan, atau perbudakan, serta 
hanya akan mempekerjakan seseorang yang bekerja atas dasar keinginan sendiri. Tidak akan ada rekan kerja 
yang kehilangan surat-surat identitas, atau diharuskan untuk memberi uang pelicin pada perusahaan, untuk 
memudahkan pekerjaan mereka.

Perusahaan juga telah menetapkan prosedur untuk memastikan bahwa para pemasoknya tidak 
menggantungkan pada penggunaan pekerja paksa atau pekerja anak sehubungan dengan penyediaan berbagai 
layanan atau produk ke perusahaan.

Rentokil Initial mengakui hak rekan kerja untuk menjadi anggota berbagai organisasi yang menjadi pilihan 
mereka, termasuk serikat dagang, serta akan menghargai hak ini.

SEMUA REKAN KERJA DIHARAPKAN UNTUK:

n Menghargai berbagai hak dari semua rekan kerja dan individu lain yang berhubungan dengan mereka.

n Mengharuskan pemasok dan mitra bisnis lainnya untuk mengadopsi berbagai standar serupa terkait 
hak asasi manusia.



SEMUA REKAN KERJA DIHARAPKAN UNTUK:

n Hanya menggunakan data pribadi untuk alasan bisnis yang jelas sesuai dengan peraturan dan 
prinsip-prinsip di atas.

n Menyimpan data pribadi secara aman.

n Segera melaporkan setiap pelanggaran data yang diketahui mereka.
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Kecuali bila berdasarkan hukum 
setempat jangka waktu yang lebih 

lama memang diperlukan, enam bulan 
semestinya sudah cukup, kecuali bila 
Anda setuju dengan mereka untuk 
menjaga detail tersebut dalam jangka 
waktu tertentu yang lebih lama.

Untuk berapa lama saya harus 
menyimpan detail pemohon 

pekerjaan tertata rapi?
T

J

BACA

Silakan merujuk ke Kebijakan 
Perlindungan Data di www.rentokil-
initial.com. Meskipun khusus untuk 
hukum Inggris, bahan Perlindungan 
Data di bagian Bagian Hukum Grup 
pada Intranet Grup akan memberikan 
panduan yang bermanfaat.

BICARA

Anda dapat berbicara kepada manajer 
Anda, serta tim bagian hukum lokal 
Anda bila ada, atau Bagian Hukum 
Grup.   
 

LAPORKAN

Anda dapat melaporkan berbagai 
keprihatinan dengan menggunakan 
sistem pelaporan Speak Up rahasia 
kami atau cara lainnya yang dijelaskan 
di halaman 28.

Untuk informasi lebih lanjut, saran, 
dan untuk melaporkan 

keprihatinan

Melindungi Informasi Pribadi  
Kita semua harus melindungi informasi pribadi yang kita tangani. 

Setiap hari kita menjaga dan menangani informasi yang berkaitan dengan perorangan, seperti karyawan 
(dulu dan sekarang), pelamar kerja, pelanggan, serta mitra bisnis lainnya (dan staf mereka). Data pribadi yang 
berhubungan dengan individu yang dapat dikenali, harus ditangani secara bertanggung jawab dan aman: data 
ini termasuk nama, alamat, nomor telepon, alamat email, kontrak kerja, catatan hukum, bahkan berbagai 
pendapatnya. 

Sebagian besar negara tempat kita beroperasi memiliki undang-undang yang berkaitan dengan pengumpulan, 
penggunaan, penyimpanan, serta pengalihan data pribadi. Meskipun undang-undang tersebut bervariasi di 
seluruh dunia dan sering berubah, kebijakan kita adalah untuk memastikan bahwa data pribadi akan:

  n   Diproses secara adil dan sah
  n   Diproses untuk tujuan terbatas 
  n   Akurat, memadai, sesuai, dan tidak berlebihan
  n   Tidak disimpan lebih lama dari waktu yang diperlukan
  n   Hanya digunakan untuk tujuan bisnis yang sah
  n   Diproses sesuai dengan hak-hak individu
  n    Selalu disimpan dengan aman
  n   Tidak ditransfer tanpa perlindungan yang memadai 
  n   Disimpan dan digunakan sesuai dengan peraturan lokal

Bilamana kita menyimpan informasi keuangan pribadi karyawan atau pelanggan, seperti detail kartu kredit, 
semua informasi ini harus disimpan dengan aman sesuai dengan peraturan lokal dan bilamana memungkinkan, 
gunakan pihak ketiga yang ahli dalam mengelola informasi tersebut.

Perawatan tambahan harus dilakukan bilamana data pribadi tersebut digolongkan sebagai data sensitif. Data 
sensitif mencakup informasi tentang kesehatan, ras, agama, pandangan politik, hukum pidana, atau praktik 
seksual seseorang. Kita hanya dapat mengungkapkan informasi tersebut ketika orang tersebut memberikan 
persetujuan sahnya, atau ketika ada kewajiban hukum yang harus kita lakukan - misalnya laporan kecelakaan.

Kita berutang budi kepada orang-orang dengan siapa kita bekerja dan setuju untuk selalu menjaga keamanan 
informasi pribadi mereka. Kegagalan untuk mematuhi hukum perlindungan data juga dapat mengakibatkan 
sanksi perdata, pidana, dan keuangan untuk Rentokil Initial dan perorangan.
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Melakukan Bisnis   
   Secara Etis



Suap dan Korupsi
Kita memiliki pendekatan tanpa toleransi terhadap suap dan korupsi.

Suap yang merupakan bentuk korupsi merupakan tindakan berbahaya dan ilegal, dan kita tidak boleh terlibat 
di dalamnya dengan cara apa pun. Suap berarti memberi, menawarkan, menerima, atau meminta pembayaran 
korup atau keuntungan yang tidak benar untuk ditukarkan dengan sesuatu sebagai imbalannya.

Berbagai contoh situasi ketika tekanan untuk membayar suap bisa 
terjadi:
n  Untuk memenangkan atau menjaga kontrak
n  Untuk mendapatkan sertifikat atau izin 
n  Untuk mengamankan pembayaran faktur
n  Untuk menghindari denda atau penalti 
n  Untuk meloloskan barang melalui bea cukai
n  Untuk menghasilkan keuntungan melebihi pesaing

Suap bisa terdiri atas uang, hadiah, hiburan, layanan, kerja, sumbangan amal, kontribusi politik, perlakukan 
khusus, atau keuntungan lainnya.  Pembayaran ekstra kecil kepada individu karena telah melaksanakan 
tindakan pejabat atau pemerintah rutin (juga dikenal sebagai “uang pelicin” atau uang “sogok”) adalah jenis 
suap dan karena itu sama-sama dilarang. Mungkin terdapat pengecualian yang sangat jarang, biasanya dalam 
keadaan darurat, ketika pembayaran semacam itu diharuskan karena keselamatan rekan kerja yang terancam.  
Jika memungkinkan, mintalah saran sebelum memutuskan untuk melakukan pembayaran tersebut, jika tidak 
memungkinkan, maka laporkan masalah tersebut kepada manajer senior yang tepat segera setelah itu.

Makanan, keramahtamahan, dan berbagai hadiah kecil dapat dikatakan sebagai aktivitas yang sah bila 
dilakukan dengan cara yang benar.  Akan tetapi, aktivitas tersebut juga dapat menjadi salah satu bentuk suap 
bila jumlahnya berlebihan, tidak lazim, terlalu sering, atau ditujukan untuk memiliki pengaruh yang tidak sesuai 
pada keputusan bisnis.  Semua aktivitas semacam itu harus dilakukan sesuai dengan Kebijakan Hadiah dan 
Keramahtamahan serta Kebijakan Wisata dan Pengeluaran untuk bisnis terkait. 

Jika pihak ketiga yang bertindak untuk kita, seperti pemasok atau agen, membayar suap, maka kita dapat 
dimintai pertanggungjawaban seolah kita membayarkannya sendiri.  Kita tidak menginginkan kontrak dengan 
pelanggan yang meminta suap karena jenis bisnis tersebut tergolong tidak etis, ilegal, dan tidak berkelanjutan.  
Oleh karena itu, kita harus menghindari bekerja sama dengan orang atau organisasi yang terlibat dalam 
berbagai praktik korupsi.

Semua yang berhubungan dengan suap, di mana pun itu terjadi di dunia ini, kemungkinan besar akan 
menyebabkan reputasi kita sangat tercemar dan bisa berakibat hukum dan keuangan yang serius.  Untuk staf 
kita, suap merupakan perbuatan buruk yang serius yang bisa mengakibatkan berbagai sanksi disiplin, hingga 
dan termasuk pemecatan, dan kemungkinan proses pidana.  

Q

J
SEMUA REKAN KERJA DIHARAPKAN UNTUK:

n Terus mengikuti pelatihan tentang topik ini.

n Tidak pernah memberi, menawarkan, menerima, atau meminta suap dalam berbagai bentuk, baik 
secara langsung maupun tak langsung. 

n Sangat berhati-hati ketika berhubungan dengan berbagai pemerintah atau pejabat publik, 
serta tidak menawarkan mereka apa pun yang berharga tanpa persetujuan yang jelas untuk 
melakukannya.

n Hanya memberi atau menerima berbagai hadiah yang pantas dan hiburan yang sesuai dengan 
Kebijakan Hadiah dan Keramahtamahan, serta memastikan bahwa semuanya tercatat.

n Melakukan pemeriksaan yang tepat kepada para pemasok kita, memastikan bahwa mereka tahu 
dan setuju untuk patuh pada Pedoman Perilaku dan Kebijakan Antikorupsi kita, serta membuat 
kontrak tertulis dengan mereka yang berisi kewajiban antisuap.

n Jika tidak yakin apakah sesuatu itu merupakan sebuah suap, pilihlah jalan aman dan mintalah saran.
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Jangan membayarnya dan mintalah 
saran. Hal ini terdengar seperti 

sebuah permintaan pembayaran yang 
tidak sah.

Saya telah diminta untuk 
membayar rabat kepada 

seorang pelanggan untuk 
mengamankan perpanjangan kontrak 
yang besar. Hal ini tidak tercantum 
pada bagian mana pun dalam 
pernyataan kontrak, tetapi ini adalah 
kontrak yang sangat berharga bagi 
pelanggan utama. Apa yang harus 
saya lakukan?

T

BACA

Silakan merujuk ke Kebijakan 
Antikorupsi di www.rentokil-initial.com 
dan panduan Bagian Hukum Grup di 
Intranet Grup serta bagian Hadiah dan 
Keramahtamahan pada halaman 25.

BICARA

Anda dapat berbicara kepada manajer 
Anda, serta tim bagian hukum lokal 
Anda bila ada, atau Bagian Hukum 
Grup.      
 

LAPORKAN

Anda dapat melaporkan berbagai 
keprihatinan dengan menggunakan 
sistem pelaporan Speak Up rahasia 
kami atau cara lainnya yang dijelaskan 
di halaman 28.

Untuk informasi lebih lanjut, saran, 
dan untuk melaporkan 

keprihatinan



Persaingan dan Antipakat
Kita harus bersaing secara adil dan sah di mana pun kita beroperasi.

Tindakan ini sangat penting demi kesuksesan kita dalam bersaing dan memenangkan bisnis dari para pelanggan. 
Namun, Rentokil Initial mengharapkan semua bisnisnya bersaing di pasar dengan cara yang sah, etis, dan 
memungkinkan persaingan yang sehat. Kebanyakan negara memiliki undang-undang yang melarang perilaku anti-
bersaing yang mengatur transaksi antara para pesaing, pelanggan, pemasok, serta penyalur. Secara umum, hal ini 
berarti bahwa kita tidak boleh terlibat dalam perilaku yang bisa membatasi persaingan dan/atau merusak pasar, 
seperti penetapan harga, pembagian pasar, serta persekongkolan penawaran tender dengan para pesaing. 

Jika bisnis Anda menjadi pemimpin pasar atau memiliki market share yang tinggi, bisa jadi bisnis tersebut 
diperlakukan sebagai pemilik posisi pasar dominan yang mana ketentuan ketat dapat berlaku untuk mencegah 
bisnis Anda menyalahgunakan posisinya, misalnya mengusir para pesaing dari arena bisnis. 

Undang-undang ini berbeda-beda macamnya di penjuru dunia dan beberapa, seperti di Amerika Serikat dan 
Uni Eropa dapat menerapkannya, meski tindakan tersebut terjadi di luar wilayah yang terkait. Hukuman untuk 

pelanggaran hukum persaingan bisa sangat serius dan bisa menyeret Rentokil Initial, bahkan perorangan ke:
n  Sanksi perdata dan pidana yang serius, termasuk denda yang sangat besar dan hukuman penjara.
n  Penyelidikan dan proses hukum.
n  Kerusakan reputasi dan kehilangan bisnis

SEMUA REKAN KERJA DIHARAPKAN UNTUK:
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n Tetap mengikuti pelatihan tentang topik ini dan memahami undang-undang yang berlaku di pasar 
mereka.  Jika ragu, mintalah saran.

n Bersaing dengan penuh semangat, tetapi secara adil, atas dasar kualitas dan berbagai kelebihan 
layanan dan produk kita.

n Memperlakukan semua pelanggan secara adil dalam hal harga, persyaratan, dan layanan yang kita 
tawarkan kepada mereka.

n Memastikan semua pertemuan yang digelar dengan para pesaing dilakukan dengan tujuan yang 
sah, seperti pertemuan asosiasi perdagangan untuk membahas berbagai masalah yang sah yang 
memengaruhi industri secara keseluruhan.

n Meninggalkan pertemuan atau mengakhiri perbincangan apa pun yang menimbulkan masalah 
antipersaingan dan segera memberikan kabar kepada manajer mereka atau tim bagian hukum/
Bagian Hukum Grup.

n Jika bisnis kita menjadi dominan di pasar tersebut, pastikan bahwa tidak ada tindakan yang bisa 
dianggap menyalahgunakan posisi dominan tersebut atau mencoba untuk mengurangi persaingan 
secara tidak adil.

n Mengumpulkan market intelligence melalui cara yang sah.

n Meminta saran sebelum berkolaborasi dengan pesaing (termasuk sebagai pelanggan atau 
pemasok) dan memastikan pertukaran informasi sangat dibatasi pada apa yang dibutuhkan untuk 
transaksi tertentu itu saja. 

n Berhati-hati dalam komunikasi apa pun, terutama dalam surat-menyurat terkait pangsa pasar dan 
informasi sensitif lainnya. Laporan yang tidak akurat tentang pangsa pasar dapat digunakan untuk 
melawan kita bila kita diselidiki.

n Tidak pernah terlibat dalam berbagai kontak dengan para pesaing yang di situ membahas harga, 
biaya, margin, ketentuan kontrak komersial, pasar atau pelanggan.

n Jangan pernah setuju dengan pesaing, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk 
menetapkan harga atau ketentuan kontrak lainnya atau untuk membagi pasar, wilayah, atau 
pelanggan.

Q

JTidak, tindakan ini bisa dianggap 
sebagai persekongkolan penawaran 

tender yang ilegal. Kita harus 
memutuskan tanggapan pada semua 
tender secara tersendiri.

Seorang pesaing menyarankan 
agar kita menghubungkan 

berbagai tanggapan menjadi dua 
tender sehingga masing-masing dari 
kita sangat berpeluang baik untuk 
memenangkan satu tender. Apakah 
ini merupakan situasi ‘sama-sama 
untung’ yang ia sarankan?

T

BACA

Silakan merujuk ke materi Hukum 
Persaingan dan Antipakat pada bagian 
Bagian Hukum Grup dari Intranet 
Grup.

BICARA

Anda dapat berbicara kepada manajer 
Anda, serta tim bagian hukum lokal 
Anda bila ada, atau Bagian Hukum 
Grup.  
 

LAPORKAN

Anda dapat melaporkan berbagai 
keprihatinan dengan menggunakan 
sistem pelaporan Speak Up rahasia 
kami atau cara lainnya yang dijelaskan 
di halaman 28.

Untuk informasi lebih lanjut, saran, 
dan untuk melaporkan 

keprihatinan



Mungkin ada penjelasan yang tak 
bersalah, seperti mengikuti admin 

di akhir setiap kuartal. Namun, jika 
Anda khawatir, Anda harus mengangkat 
masalah ini dengan manajer atau tim 
keuangan Anda.

Rekan kerja yang paling senior 
saat ini semestinya yang selalu 

membayar makanan atau hiburan 
serta hal tersebut seharusnya 
disahkan oleh manajer lini mereka.  
Tidak diperbolehkan untuk meminta 
rekan kerja junior untuk membayar 
pengeluaran agar gagal mendapatkan 
persetujuan yang semestinya.

Kontrak harus diselesaikan dan 
ditandatangani sebelum pemasukan 

dapat dibukukan, sehingga Anda 
sebaiknya tidak memasukkannya kecuali 
bila semuanya bisa dimasukkan pada 
akhir tahun.

Pelaporan, Akun, dan Catatan yang Akurat 
Kita sebaiknya mencatat dan melaporkan semua informasi secara akurat 
dan jujur.

Semua rekan harus memastikan pencatatan dan pelaporan informasi yang akurat dan jujur agar sesuai dengan 
persyaratan hukum yang berlaku dan sistem kontrol internal perusahaan. Hal ini berlaku pada semua informasi 
yang sesuai dengan bisnis kita, termasuk laporan tahunan kita, akun pengelolaan bulanan, angka penjualan, 
kontrak, dan klaim pengeluaran pribadi, serta informasi nonkeuangan seperti laporan kesehatan dan keuangan 
serta audit pemasok. 

Catatan akuntansi dan keuangan kita dilakukan berdasarkan pada persetujuan manajemen, direktur, dan investor 
kita, serta masyarakat untuk membuat keputusan yang matang tentang bisnis kita serta dapat diberikan kepada 
pihak berwenang dan pemerintah. Kita harus mematuhi undang-undang, aturan, dan standar akuntansi yang 
berlaku, serta memastikan informasi keuangan yang kita buat memberikan pandangan yang benar dan adil 
tentang bisnis kita dan tidak salah arah. Angka pendapatan dan laba harus akurat dan diakui selama periode yang 
benar.

Semua kontrak penjualan dan pelanggan harus didokumentasikan dengan tepat dan dicatat dengan benar di 
dalam sistem administrasi kontrak yang sesuai.

Semua pengeluaran bisnis semestinya dicatat secara akurat dan didukung dengan dokumentasi. Bila seorang 
rekan kerja tidak yakin apakah sebuah pengeluaran tergolong sah, mereka sebaiknya menunjukkannya kepada 
manajer mereka.

Saya memperhatikan bahwa 
Bagian Penjualan tampaknya 

menagihkan penjualan tambahan di 
setiap akhir kuartal, yang sebagian di 
antaranya dikreditkan kembali di awal 
kuartal berikutnya. Apa yang harus 
saya lakukan?

Manajer saya meminta saya 
untuk membayar makan malam 

dengan pelanggan yang sama-sama 
kita hadiri dan untuk mengklaim 
pembayaran tersebut melalui 
pengeluaran. Apa yang harus saya 
lakukan?

Manajer penjualan saya 
mengatakan ia telah 

menyetujui sebuah penjualan besar 
dengan pelanggan yang mana 
seharusnya dimasukkan dalam 
angka tahun ini, tetapi “dokumen” 
tersebut tidak akan ditandatangani 
sampai bulan Januari.  Dapatkah saya 
memasukkannya?

T

T

T

J

J

J
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
saran, dan untuk 
melaporkan 
keprihatinan

BACA
Silakan merujuk 
kebijakan Akunting Grup 
di bagian Keuangan 

Pusat di Intranet Grup.

BICARA
Anda bisa berbicara 
dengan tim Keuangan 
Anda.   

LAPORKAN
Anda dapat 
melaporkan berbagai 
keprihatinan dengan 
menggunakan sistem 
pelaporan Speak Up 
rahasia kami atau cara 
lainnya yang dijelaskan 
di halaman 28.

n Memastikan semua buku, catatan, data, serta akun kita akurat dan lengkap.

n Tidak pernah memalsukan penjualan atau angka laba dengan cara menaikkannya, atau memindah-
mindahkannya di antara periode pelaporan.

n Tidak pernah membuat entri palsu atau menyesatkan di laporan, catatan, atau klaim pengeluaran 
apa pun.

n Waspada atas setiap penipuan atau salah pelaporan dan segera melaporkan masalah apa pun.

n Tidak pernah membuat atau menggunakan akun, kontrak, atau dana yang dirahasiakan ‘di bawah 
tangan’ atau ‘tersembunyi’..

n Mencatat dan mendokumentasikan semua transaksi secara tepat.

n Mengikuti semua kebijakan dan prosedur akuntansi Rentokil Initial yang berlaku dan mematuhi 
semua hukum, peraturan, serta standar yang terkait.

SEMUA REKAN KERJA DIHARAPKAN UNTUK:
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Menjunjung
   tinggi dunia 
tempat kita bekerja



Lingkungan
Kita berusaha untuk meminimalkan dampak kita pada lingkungan dan 
semua rekan kerja memiliki peran untuk melindungi lingkungan.

Emisi dan polusi udara, tanah, dan air, serta bau dan kebisingan, dapat menciptakan masalah bagi tetangga 
perusahaan dan lingkungan yang lebih luas. Pengelolaan sampah yang baik dan penggunaan sumber daya 
materi dan energi secara hati-hati sangatlah bijak secara lingkungan dan ekonomi. 

Perusahaan akan berusaha untuk menggunakan sumber daya material secara efektif. Kita akan meminimalkan 
penggunaan energi, serta emisi udara, tanah, dan air. Kita juga akan meminimalkan timbulnya sampah 
dan mengatur sampah yang tak terhindarkan dengan cara yang mempertimbangkan lingkungan bilamana 
memungkinkan. Perusahaan akan mematuhi semua undang-undang dan peraturan lingkungan. Perusahaan 
juga akan mempublikasikan laporan setidaknya per tahun, tentang kinerjanya terhadap indikator kinerja 
utama, seperti pemakaian air dan emisi CO2. Perusahaan akan berjuang untuk memastikan bahwa ketika 
mengembangkan dan menggunakan bahan dan produk, kita akan terus mengidentifikasi berbagai metode dan 
bahan yang mampu mengurangi dampak kita pada lingkungan. Kita juga akan mengurangi konsumsi sumber 
daya yang tidak dapat diperbarui dan selalu menggunakan sumber daya alam yang bisa diperbaharui kapan 
saja dan di mana saja bila memungkinkan.

Semua rekan kerja harus mematuhi hukum yang berlaku dan menghargai lingkungan di setiap aktivitas yang 
terkait dengan pekerjaan, baik di properti perusahaan atau tidak.

n Melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang sesuai dengan undang-undang lingkungan serta 
meminimalkan segala efek yang merugikan bagi lingkungan.

n Melaporkan masalah segera setelah mengetahui atau menduga adanya pelanggaran terhadap 
undang-undang lingkungan atau prinsip perusahaan. 

n Memahami dan mematuhi semua izin, peraturan, kebijakan, dan panduan yang terkait bila 
pekerjaan mereka melibatkan pengawasan atau penanganan bahan-bahan yang diatur dan/atau 
berbahaya.

SEMUA REKAN KERJA DIHARAPKAN UNTUK:
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JSegera laporkan kejadian tersebut 
pada manajer lini Anda dan ikuti 

sejumlah prosedur bisnis Anda dalam 
mengatasi masalah ketumpahan 
tersebut. Jika insiden tersebut tergolong 
insiden serius (misalnya, bahan kimia 
berbahaya dibuang ke aliran air), 
prosedur Pelaporan Insiden Utama Grup 
harus diikuti. Dalam kasus apa pun, 
insiden tersebut harus diselidiki dan 
dicegah agar tidak terjadi kembali.

Sejumlah bahan kimia secara 
tidak sengaja tumpah saat 

bekerja.
T

BACA

Silakan merujuk ke Kebijakan 
Lingkungan, Kebijakan Persyaratan 
Pengelolaan SHE dan Laporan Tahunan 
Tanggung Jawab Korporat perusahaan 
di www.rentokil-initial.com untuk 
informasi lebih lanjut.  Panduan lebih 
lanjut juga bisa ditemukan pada bagian 
SHE di Intranet Grup.

BICARA

Anda dapat berbicara kepada manajer 
Anda, tim SHE lokal, tim bagian hukum 
lokal bila ada, atau Bagian Hukum 
Grup.      
 

LAPORKAN

Anda dapat melaporkan berbagai 
keprihatinan dengan menggunakan 
sistem pelaporan Speak Up rahasia 
kami atau cara lainnya yang dijelaskan 
di halaman 28.

Untuk informasi lebih lanjut, saran, 
dan untuk melaporkan 

keprihatinan



Aktivitas Masyarakat, Amal, dan Politik
Kita menghormati masyarakat lokal kita.

Kita memahami bahwa kita bertanggung jawab untuk berperan positif dalam masyarakat lokal kita.  Bila 
memungkinkan Rentokil Initial membantu keterlibatan rekan kerja dalam hal pengembangan budaya, 
pendidikan, dan pengembangan sosial masyarakat yang menjadi tempat beroperasinya perusahaan beserta 
tempat tinggal karyawannya. 

Dan sebagai sebuah organisasi, kita menyelenggarakan donasi dan penggalangan dana untuk berbagai acara 
amal. Semua sumbangan amal atas nama perusahaan seharusnya disahkan secara tepat dan sebaiknya tidak 
digunakan untuk mengumpulkan keuntungan yang tidak sepantasnya. Perusahaan mendorong pemberian amal 
secara pribadi, terlebih bilamana para karyawannya mengambil peran aktif serta memiliki skema pemberian 
yang semestinya untuk mendukung upaya rekan kerja.  

Sebagai perusahaan yang nonpolitik, Rentokil Initial tidak akan memberikan kontribusi apa pun baik dalam 
bentuk tunai ataupun sejenisnya, kepada berbagai caleg, partai, atau organisasi yang aktivitasnya dirancang 
untuk mensosialisasikan berbagai kepentingan partai atau ideologi politik. Perusahaan dan semua rekan 
kerjanya merupakan bagian dari masyarakat yang menjadi tempat beroperasinya perusahaan dan di semua 
lapisan masyarakat, berbagai hal yang terkait dengan politik memainkan peran penting terhadap bisnis dan 
perorangan. Dari waktu ke waktu, perihal politik terkait kepentingan yang sah dapat muncul seiring waktu. 
Hanya petugas yang berwenang yang dapat terlibat dalam berbagai komunikasi yang bisa dianggap sebagai 
bentuk partisipasi dalam proses politik (termasuk lobi politik). 

Rekan kerja, dalam kapasitas pribadi mereka, bebas untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas masyarakat, 
amal, atau politik sesuai pilihan mereka secara sendiri-sendiri, dengan uang dan waktu mereka sendiri, tetapi 
hal ini semestinya tidak dicampur dengan urusan pekerjaan mereka untuk perusahaan atau menimbulkan 
konflik kepentingan. Rekan kerja harus hati-hati untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut sama sekali tidak 
bisa diartikan sebagai atas nama atau berhubungan dengan bisnis kita (kecuali bila memang disahkan).

n Menghormati berbagai masyarakat tempat kita beroperasi dan peka terhadap budaya dan adat 
setempat.

n Mendapatkan berbagai persetujuan yang dibutuhkan sebelum menyetujui berbagai donasi amal 
atas nama Rentokil Initial.

n Tidak pernah membuat sumbangan amal yang, atau bisa diartikan, untuk tujuan mencari 
keuntungan atau pengaruh bisnis atau pribadi.

n Tidak pernah membuat donasi politik atau terlibat dalam berbagai proses politik atas nama 
Rentokil Initial tanpa persetujuan sebelumnya.

n Terus memisahkan aktivitas pribadi, politik, dan amal dari berbagai aktivitas kerja. 

SEMUA REKAN KERJA DIHARAPKAN UNTUK:

Pedoman Perilaku 17

JAnda harus mengangkat masalah 
tersebut dengan Direktur Utama 

Anda.  Dukungan semacam itu tidak 
dibenarkan untuk dilakukan agar tidak 
merugi karena hal ini dapat tergolong 
sebagai suap. Berbagai donasi yang 
berupa hadiah kecil seperti undian 
mungkin bisa dibolehkan, tetapi kita 
seharusnya tidak memberikan uang tunai 
untuk mendanai acara pelanggan.

Seorang pelanggan meminta 
agar kita memberikan 

dukungan keuangan kepada badan 
amal lokal dan mengatakan bila 
kita tidak melakukannya, kita 
akan merugi. Apa yang harus saya 
lakukan?

T

BACA

Silakan merujuk ke Kebijakan 
Keterlibatan Komunitas di www.
rentokil-initial.com dan lihat bagian 
Amal/Komunitas di Intranet Grup.

BICARA

Anda dapat berbicara kepada manajer 
Anda atau tim Komunikasi Perusahaan.        
 

LAPORKAN

Anda dapat melaporkan berbagai 
keprihatinan dengan menggunakan 
sistem pelaporan Speak Up rahasia 
kami atau cara lainnya yang dijelaskan 
di halaman 28.

Untuk informasi lebih lanjut, saran, 
dan untuk melaporkan 

keprihatinan
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Melindungi 
Organisasi Kita



Kontrak
Kontrak bisnis yang kita buat harus disahkan dan dipatuhi dengan 
semestinya.

Kontrak menentukan hubungan bisnis kita dengan berbagai pelanggan dan pemasok, serta berbagai pihak 
ketiga yang terlibat bisnis dengan kita. Mereka adalah sarana penting untuk mengelola risiko dengan 
menetapkan kewajiban masing-masing pihak, memberikan kejelasan bagaimana hubungan tersebut 
seharusnya terjadi, serta membatasi paparan kita bila terjadi hal yang salah. Selain itu, penting pula bagi 
kita untuk benar-benar mematuhi semua tugas dan kewajiban yang terkandung dalam kontrak tersebut 
untuk menjaga keberhasilan komersial perusahaan serta mempertahankan reputasi perusahaan.

Untuk kontrak pelanggan, kita memiliki Kebijakan Pengontrakan Grup yang menetapkan detail ketentuan 
standar minimum dalam kontrak kita, serta keterangan tentang klausa pengontrakan standar kita. Kebijakan 
ini dirancang untuk memandu para perunding kontrak tentang kebijakan internal terkait dengan apa yang 
bisa dan tidak bisa diubah melalui negosiasi dan penjelasan tujuan serta pentingnya klausa. Kebijakan ini 
sebaiknya dibaca dengan Lampiran Otoritas Grup terkait dengan klausa keuangan dan risiko utama lainnya 
(misalnya, kewajiban tak terbatas) serta proses eskalasi untuk mendapatkan persetujuan atas pengecualian 
berbagai pengaturan standar.

Ada Kebijakan dan Pedoman Pengadaan tersendiri yang harus diikuti untuk kontrak pemasok. Kebijakan 
ini merupakan tambahan untuk standar yang ditetapkan dalam Pedoman ini yang juga berlaku 
untuk pemasok kita seperti Hak Asasi Manusia (hal. 9), Suap dan Korupsi (hal. 12), serta Hadiah dan 
Keramahtamahan (hal. 25).

Pedoman Perilaku

n Mengikuti Kebijakan Pengontrakan Grup saat bernegosiasi dan meneken kontrak pelanggan.

n Mematuhi Kebijakan dan Pedoman Pengadaan Rentokil Initial untuk kontrak pemasok.

n Memastikan semua syarat yang disetujui telah didokumentasikan dengan benar secara tertulis.

n Tidak setuju untuk melaksanakan aktivitas bisnis yang tidak sah atau memberikan layanan di 
wilayah yang berada di luar tapak kita tanpa persetujuan Grup yang semestinya.

n Memastikan bahwa kontrak dan syaratnya ditinjau dan disetujui pada tingkat yang semestinya.

n Memahami, serta mematuhi, syarat kontrak apa pun yang berlaku pada aktivitas kita.

SEMUA REKAN KERJA DIHARAPKAN UNTUK:
Pelanggan utama bertanya 
kepada saya jika kita dapat 

melakukan perbaikan untuk atapnya 
yang saya perhatikan memang 
perlu diperbaiki. Kita tidak biasa 
mengerjakan pekerjaan semacam 
ini, tetapi kita dapat mencari orang 
yang bisa melakukannya, yang akan 
membuat pelanggan tersebut senang 
dan dapat menjauhkan pelanggan 
tersebut dari pesaing yang pada 
akhirnya bisa membantu dan membuat 
perusahaan tersebut menghasilkan 
sedikit uang tambahan. Apakah ini 
boleh?

T

19

JKita tidak boleh melakukan kegiatan 
yang tidak sah tanpa kewenangan 

khusus dari Grup. Ada sejumlah alasan 
untuk ini, termasuk risiko-risiko SHE, 
apakah kita akan dijamin, dan kerugian 
yang bisa terjadi kepada pelanggan dan 
reputasi bila ada hal yang tidak beres.

BACA

Silakan merujuk ke Kebijakan 
Pengontrakan, Kebijakan dan Pedoman 
Pengadaan, dan Lampiran Otoritas 
Grup di Intranet Grup.

BICARA

Anda dapat berbicara kepada manajer 
Anda, serta tim bagian hukum lokal 
Anda bila ada, atau Bagian Hukum 
Grup.      
 

LAPORKAN

Anda dapat melaporkan berbagai 
keprihatinan dengan menggunakan 
sistem pelaporan Speak Up rahasia 
kami atau cara lainnya yang dijelaskan 
di halaman 28.

Untuk informasi lebih lanjut, saran, 
dan untuk melaporkan 

keprihatinan



Aset dan Informasi Rahasia Perusahaan
Rekan kerja harus melindungi dan tidak menyalahgunakan properti serta 
informasi rahasia perusahaan.

Semua aset perusahaan, baik berwujud maupun tak berwujud, hanya boleh digunakan untuk tujuan bisnis 

yang sah dan resmi. Pencurian, penyalahgunaan, dan kecerobohan berdampak langsung pada keuntungan 

perusahaan.

Properti Fisik dan Sumber Daya TI     
Rentokil Initial menyediakan berbagai alat, produk, dan perlengkapan untuk melakukan pekerjaan kita yang 
tidak akan digunakan untuk keuntungan atau pemakaian pribadi.  Perusahaan juga memberikan akses ke 
sumber daya TI, seperti PC, laptop, PDA, ponsel, email, dan internet untuk tujuan bisnis. Penggunaan pribadi 
atas sumber daya TI yang terbatas dan sesekali dibolehkan, asalkan tidak mengganggu produktivitas rekan 
kerja atau kinerja tugasnya, atau memberikan dampak negatif bagi reputasi perusahaan. Penggunaan sumber 
daya TI perusahaan harus selalu mematuhi Kebijakan Penggunaan yang Berterima oleh perusahaan. Dugaan 
penyalahgunaan perlengkapan perusahaan, sistem, atau data akan diselidiki dan dapat berujung pada 
pengambilan tindakan disiplin, yang bisa termasuk pemecatan. 

Kekayaan Intelektual dan Informasi Rahasia
Kewajiban semua rekan kerja adalah untuk melindungi aset perusahaan termasuk kekayaan intelektual, seperti 
rahasia perdagangan, paten, merek dagang, dan materi hak cipta, termasuk daftar pelanggan dan petunjuk 
pengoperasian serta materi bisnis dan pemasaran lain, ide-ide, desain, basis data, catatan, atau data dan 
laporan keuangan yang tidak dipublikasikan. Bagian nilai grup yang sangat besar terwakili oleh hak kekayaan 
intelektual dan semua rekan bertanggung jawab untuk melindungi aset-aset penting tersebut.

Rekan kerja tidak boleh menggunakan informasi rahasia perusahaan dengan cara yang tak semestinya, baik 
untuk keuntungan pribadi maupun untuk memberikan keuntungan yang tidak adil kepada pihak ketiga. Semua 
informasi nonpublik tentang perusahaan adalah informasi rahasia dam harus terus dijaga keamanannya serta 
tidak dibahas atau diungkapkan dengan cara apa pun dengan pihak luar. Informasi rahasia ini mencakup detail 
pelanggan dan pemasok, cara perusahaan mengoperasikan layanannya, dan bagaimana produk perusahaan 
diproduksi atau dibeli.  

Dalam kasus pengungkapan informasi yang dibutuhkan kepada pihak ketiga, seperti mitra penasihat dan 
bisnis, harus ada pengaturan kontrak yang mengandung aturan yang jelas tentang informasi yang tak boleh 
diungkapkan tersebut.

Pedoman Perilaku

n Mewaspadai semua penyalahgunaan atau pencurian sumber daya perusahaan dan 
melaporkannya bila ada masalah.

n Tidak menyalahgunakan aset perusahaan, seperti telepon kerja untuk panggilan pribadi 
yang berlebihan. 

n Memastikan mereka yang meninggalkan perusahaan mengembalikan semua properti 
perusahaan di tempatnya sebelum mereka pergi, termasuk data pelanggan dan 
petunjuk pengoperasian.

n Mengikuti semua praktik dan kebijakan untuk keamanan TI serta terus mengikuti 
pelatihan di bidang tersebut.

n Waspada ketika membahas atau mengerjakan berbagai masalah rahasia.

n Membuat perjanjian kerahasiaan yang sesuai (juga dikenal sebagai perjanjian non-
pengungkapan atau NDA) sebelum memberikan informasi rahasia kepada pihak ketiga. 

SEMUA REKAN KERJA DIHARAPKAN UNTUK:

Kebijakan-kebijakan apa saja 
yang berlaku pada informasi 
perusahaan lain yang kita 

jumpai?

Q

20

Salah satu rekan kerja saya 
keluar untuk bergabung dengan 

seorang pesaing dan saya khawatir 
ia membawa detail pelanggan kita 
bersamanya. Apa yang bisa saya 
lakukan?

T

J

J

Melaporkan kecurigaan Anda 
kepada Manajer dan/atau HRD Lokal 

atau tim Bagian Hukum Anda.  Kita 
dapat menyelidikinya dan bila perlu 
menindaklanjutinya dan perusahaan 
barunya.  Kita dapat mengambil tindakan 
hukum atas pelanggaran kerahasiaan 
dan pelanggaran syarat kontrak 
kerjanya.  Dalam beberapa kasus, kita 
juga bisa mengungkapkan berbagai 
kehilangan tentang informasi pelanggan 
kepada mereka atau lembaga pengatur 
karena seseorang bisa melanggar 
undang-undang perlindungan data.

Kita harus menerapkan standar 
perlindungan yang sama terhadap 

kerahasiaan informasi pihak ketiga seperti 
yang kita lakukan pada milik kita sendiri.

BACA

Silakan merujuk ke kebijakan 
Penggunaan yang Berterima dan 
Keamanan Informasi di Intranet Grup.

BICARA

Anda dapat berbicara kepada manajer 
Anda, serta tim bagian hukum lokal 
Anda bila ada, atau Bagian Hukum 
Grup.          
 

LAPORKAN

Anda dapat melaporkan berbagai 
keprihatinan dengan menggunakan 
sistem pelaporan Speak Up rahasia 
kami atau cara lainnya yang dijelaskan 
di halaman 28.

Untuk informasi lebih lanjut, saran, 
dan untuk melaporkan 

keprihatinan



Penipuan dan Pencucian Uang
Kita semua memiliki peran untuk mencegah penipuan dan pencucian 
uang.

Rentokil Initial berkomitmen untuk mencegah penipuan dan mengembangkan budaya antipenipuan yang 
tepat. Perusahaan memiliki kebijakan nol toleransi pada penipuan yang berpotensi sangat merusak reputasi 
perusahaan, termasuk menyebabkan individu dan perusahaan dikenai proses hukum. Rekan kerja mana pun 
tidak boleh secara sengaja membiarkan terjadinya segala tindakan penipuan dalam bisnis atau rekan kerja 
lainnya sehubungan dengan pelaksanaan bisnis Rentokil Initial. 

Setiap perilaku yang berpotensi menjadi penipuan akan berakibat pada dilakukannya penyelidikan yang 
dapat menyebabkan tindakan disiplin yang diambil terhadap pihak yang bersalah, yang dapat mengakibatkan 
pemecatan.  Kekhawatiran apa pun harus segera dilaporkan kepada manajer Anda atau dengan menggunakan 

salah satu cara yang ditetapkan dalam bagian Saran dan Melaporkan Keprihatinan di halaman 28. 

Berbagai contoh dan potensi indikator penipuan:
n  Menyiapkan catatan palsu tentang penjualan atau kontrak
n  Penggunaan berlebihan pada penghapusbukuan atau catatan kredit
n  Sambilan atau diam-diam menyediakan layanan Rentokil Initial untuk menghasilkan pendapatan pribadi
n  Pemalsuan atau pengubahan berbagai dokumen yang tidak sah
n  Pembayaran atau penerimaan harga tak lazim yang sangat tinggi atau rendah
n  Pembayaran yang dilakukan untuk alasan yang tidak jelas
n  Pengeluaran fiktif

Insiden atau kecurigaan penipuan yang dilakukan terhadap Rentokil Initial oleh pihak eksternal harus dilaporkan 
kepada tim keuangan atau tim bagian hukum Anda. Jangan meminta atau mengesahkan pembayaran apa pun 
bilamana Anda mencurigai adanya penipuan di dalamnya.

Semua rekan kerja harus waspada terhadap pencucian uang: pencucian uang merupakan proses di mana 
penjahat berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan keaslian dan kepemilikan proses tindakan 
kriminal mereka, sehingga tuntutan, hukuman, serta penyitaan dana kejahatan dapat terhindarkan. ‘Tipping 
off’ atau memberikan keterangan kepada siapa saja yang tidak berhak yang mungkin mencoba untuk 
melakukan kejahatan berdasarkan aturan pencucian uang juga bisa dianggap sebagai tindak pidana. Kejahatan 
pencucian uang juga bisa mengakibatkan seorang rekan kerja dikenai sanksi pidana dan tindakan disiplin 
perusahaan. Keadaan yang dapat mengindikasikan terjadinya pencucian uang termasuk pelanggan atau pihak 
lain yang tak bersedia untuk memberikan informasi pribadi, ingin membayar dalam jumlah besar secara tunai, 
tidak mempermasalahkan jumlah uang yang harus dibayar, menggunakan beberapa rekening atau metode 
pembayaran, atau menggunakan rekening yang berada di lokasi yang tak terduga.

n Segera melaporkan segala penipuan atau aktivitas curang lainnya yang mereka ketahui atau mereka 
curigai.

n Kooperatif, terbuka, dan jujur dalam segala penyelidikan penipuan.

n Waspada terhadap kemungkinan penipuan yang dilakukan dalam Rentokil Initial atau oleh pihak 
luar, serta bertindak atas dasar segala kecurigaan tersebut. Bila ada hal yang tidak benar, maka 
mintalah saran.

n Mengikuti semua praktik dan saran terbaik sehubungan dengan mencegah upaya penipuan seperti 
email phising.

n Waspada terhadap situasi atau perilaku yang bisa menyebabkan pencucian uang dan membahas 
masalah apa pun dengan tim keuangan mereka atau Treasury Grup.

SEMUA REKAN KERJA DIHARAPKAN UNTUK:

Pedoman Perilaku 21

Saya mencurigai seorang 
rekan kerja mungkin terlibat 

dalam tindak penipuan. Saya ingin 
melaporkannya, tetapi saya juga ingin 
menghindari dampak pribadi apa pun. 
Apa yang harus saya lakukan?

T

JAda sejumlah cara bagi Anda untuk 
bisa melaporkan hal ini. Anda dapat 

berbicara dengan manajer Anda atau 
rekan kerja senior lainnya, menghubungi 
tim bagian hukum lokal Anda (jika ada) 
atau Bagian Hukum Grup, serta memberi 
tahu tim Audit Internal atau mengangkat 
masalah ini melalui email atau telepon 
melalui layanan pelaporan anonim Speak 
Up kami - lihat halaman 28 untuk detail 
lebih lanjut. Kami tidak akan menoleransi 
setiap pembalasan dendam terhadap 
orang-orang yang, dengan iktikad baik, 
melaporkan dugaan pelanggaran etika 
atau hukum atau pelanggaran kebijakan.

BACA

Silakan merujuk ke Bagian Suap dan 
Korupsi di halaman 13 dan Pelaporan, 
Akun, dan Catatan yang Akurat di 
halaman 14.

BICARA

Anda dapat berbicara kepada manajer, 
tim keuangan, audit internal, serta 
tim bagian hukum lokal Anda bila ada, 
atau Bagian Hukum Grup.           
 

LAPORKAN

Anda dapat melaporkan berbagai 
keprihatinan dengan menggunakan 
sistem pelaporan Speak Up rahasia 
kami atau cara lainnya yang dijelaskan 
di halaman 28.

Untuk informasi lebih lanjut, saran, 
dan untuk melaporkan 

keprihatinan



Komunikasi Eksternal  
Hanya petugas yang berwenang yang seharusnya berbicara atau menulis 
atas nama Rentokil Initial.

Sebagai sebuah organisasi yang besar, Rentokil Initial sering menarik perhatian media dan pihak ketiga 
yang berkepentingan lainnya. Namun, sebagai perusahaan yang tercatat secara publik, perusahaan harus 
memastikan bahwa informasi yang sensitif terkait harga telah dirilis ke pasar saham sebelum dirilis kepada 
pihak lainnya. Selain itu, penting pula untuk melindungi reputasi kita dengan menjaga konsistensi serta 
keakuratan komunikasi kita kepada publik dan para pemegang saham lainnya. Oleh karena itu, perusahaan 
sangat serius dalam menangani pengungkapan dan komunikasi informasi. Hanya karyawan yang diberi 
kewenangan khusus untuk melakukannya yang boleh menghubungi atau menanggapi pertanyaan dari sejumlah 
media, serta lembaga publik atau pemerintah.
 
Setiap informasi yang berkaitan dengan kinerja keuangan, akuisisi atau divestasi, usaha patungan, investasi, 
atau kontrak baru yang besar atau kerugian kontrak yang belum dikomunikasikan secara publik, harus terlebih 
dahulu disetujui oleh departemen komunikasi perusahaan sebelum diungkapkan secara publik. Pernyataan 
tentang kinerja keuangan Rentokil Initial hanya boleh dibuat oleh petugas perusahaan yang diberi wewenang 
khusus. Sama halnya, hanya rekan kerja yang diberi wewenang secara khusus untuk melakukan hal serupa yang 
boleh menghubungi atau menanggapi pertanyaan dari berbagai komunitas investasi (pemegang saham, broker, 
analis investasi, dll).

Rekan kerja harus mendapatkan wewenang sebelum berbicara di sebuah acara, memberikan wawancara, atau 
menulis materi untuk publikasi dalam kapasitas mereka sebagai karyawan Rentokil Initial. Kami menyadari 
bahwa penggunaan media sosial sudah menyebar luas dan sangat berdampak terhadap cara informasi tersebut 
disebarluaskan. Akan tetapi, rekan kerja tidak boleh mempublikasikan komentar dalam format apa pun yang 
bersifat rahasia, tidak akurat, atau justru dapat membahayakan reputasi perusahaan.

Rekan kerja tidak boleh melakukan lobi politik apa pun tanpa wewenang. Lihat halaman 17.

n Merujuk pertanyaan apa pun dari media, komunitas investasi, badan pengatur, pemerintah, 
pelanggan, atau masyarakat kepada karyawan yang berwenang untuk mengelola, kecuali yang 
berwenang untuk berbicara kepada mereka. 

n Mengikuti Kebijakan Media Sosial Rentokil Initial jika kemungkinan berinteraksi dengan atau atas 
nama perusahaan dan mereknya melalui saluran media sosial.

n Mendapatkan wewenang sebelum berbicara di sebuah acara atau menerbitkan publikasi apa pun 
atas nama Rentokil Initial.

SEMUA REKAN KERJA DIHARAPKAN UNTUK:

Pedoman Perilaku22

Seorang teman bertanya apakah 
ia perlu membeli saham Rentokil 

Initial, apa yang dapat saya katakan?
T

JAnda bisa menceritakan kepadanya 
tentang kehebatan perusahaan 

yang menjadi tempat Anda bekerja, 
tetapi tanpa menyebutkan informasi 
nonpublik apa pun yang Anda miliki 
tentang rencana dan prospek ke depan 
kita. Anda dapat menunjukkan mereka 
situs web kita yang memiliki banyak 
informasi untuk para calon investor. Anda 
juga seharusnya mempertimbangkan 
Transaksi Saham dan kebijakan Informasi 
Orang Dalam kita serta meminta saran 
bila Anda ragu.

BACA

Silakan merujuk ke bagian Komunikasi 
Perusahaan dan Kebijakan Media 
Sosial di Intranet Grup.

BICARA

Anda dapat berbicara kepada manajer, 
tim Komunikasi Perusahaan atau 
Sekretaris Perusahaan.          
 

LAPORKAN

Anda dapat melaporkan berbagai 
keprihatinan dengan menggunakan 
sistem pelaporan Speak Up rahasia 
kami atau cara lainnya yang dijelaskan 
di halaman 28.

Untuk informasi lebih lanjut, saran, 
dan untuk melaporkan 

keprihatinan



Pedoman Perilaku 23

Mempertahankan 
 Integritas Diri



Konflik Kepentingan
Rekan kerja tidak boleh membiarkan terjadinya konflik apa pun antara 
kepentingan mereka dan kepentingan Rentokil Initial.

Semua rekan kerja harus selalu bertindak dalam kepentingan terbaik Rentokil Initial serta memastikan bahwa 
mereka dapat melakukan kerja mereka secara efektif dan menggunakan penilaian yang objektif. Rekan kerja 
seharusnya setia pada berbagai masalah yang berhubungan dengan perusahaan, termasuk masalah yang 
berhubungan dengan pelanggan dan pihak lain yang memiliki hubungan komersial dengan perusahaan. Anda 
seharusnya bekerja untuk Rentokil Initial secara eksklusif, kecuali jika Anda memiliki persetujuan tegas untuk 
melakukan berbagai peran luar.

Konflik kepentingan ada ketika kepentingan rekan kerja atau hubungan luar bercampur aduk atau berkompetisi 
dengan kepentingan perusahaan, atau memengaruhi kemampuan mereka untuk membuat berbagai keputusan 

yang tepat.     

  

  Berbagai contoh dari potensi konflik kepentingan:
 
n  Merekrut atau mengawasi anggota keluarga atau teman

n  Bekerja untuk, atau memiliki kepentingan pada pesaing, pelanggan, atau pemasok

n  Menggunakan informasi perusahaan, berbagai produk, atau perlengkapan untuk keuntungan pribadi, atau  
 untuk memberikan keuntungan kepada teman-teman dan keluarga

n  Terlibat dalam berbagai aktivitas politik atau amal yang mengganggu tugas dari perusahaan

n  Tidak mengungkap kedekatan hubungan pribadi yang Anda miliki dengan pesaing, pelanggan, atau  
 pemasok

n  Memilih untuk menggunakan pemasok tertentu karena keramahtamahan dalam berbagai acara olahraga  
 yang mereka sediakan

Banyak konflik yang sebenarnya atau yang masih berpotensi akan terjadi yang dapat diselesaikan dengan cara 
yang memuaskan bagi kedua rekan kerja dan bisnis, tetapi hal ini tergantung pada semua detail yang terkait 
yang sepenuhnya diungkap dan dibahas dengan cara yang terbuka dan transparan.  

n Memikirkan dan menghindari berbagai situasi di mana kepentingan pribadi dapat berkonflik 
dengan tugas mereka dalam Rentokil Initial. 

n Membawa konflik kepentingan yang sebenarnya atau yang berpotensi akan terjadi ke manajer lini 
mereka secepatnya.  Semua tindakan yang disetujui harus dikonfirmasi secara tertulis.

n Menyebutkan berbagai kepentingan bisnis di luar apa pun yang dapat memengaruhi, atau 
mengalihkan dari, tugas perusahaan.

n Mengungkapkan kepada manajer lini mereka dan mencatat secara tertulis jika ada kerabat atau 
teman dekat yang bekerja untuk pelanggan, pemasok, dan pesaing.

n Tidak pernah mengizinkan mereka untuk berada dalam situasi di mana mereka menjadi satu-
satunya orang yang bertanggung jawab untuk memberikan bisnis atau pekerjaan kepada kerabat 
atau teman. Terbuka dengan hubungan mereka dan menghindari proses tersebut.

SEMUA REKAN KERJA DIHARAPKAN UNTUK:
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Pasangan saya baru mulai 
bekerja di salah satu dari empat 

pemasok utama kami.  Apa yang harus 
saya lakukan?

T

JMengungkapkan fakta ini kepada 
manajer Anda. Mungkin bisa jadi 

tidak menimbulkan masalah sama sekali, 
tergantung pada peran dari Anda dan 
pasangan. Anda harus memastikan 
bahwa Anda tidak terlibat dalam 
berbagai keputusan terkait penggunaan 
kita terhadap pemasok tersebut.

BACA

Silakan merujuk ke bagian Hadiah dan 
Keramahtamahan di halaman 25.

BICARA

Anda dapat berbicara kepada manajer 
Anda, serta tim bagian hukum lokal 
Anda bila ada, atau Bagian Hukum 
Grup.              
 

LAPORKAN

Anda dapat melaporkan berbagai 
keprihatinan dengan menggunakan 
sistem pelaporan Speak Up rahasia 
kami atau cara lainnya yang dijelaskan 
di halaman 28.

Untuk informasi lebih lanjut, saran, 
dan untuk melaporkan 

keprihatinan



Hadiah dan Keramahtamahan
Hadiah dan keramahtamahan yang diterima dan diberikan harus masuk 
akal, sah, dan resmi.

Penawaran atau penerimaan hadiah dan keramahtamahan yang masuk akal dapat berperan positif dan sah 
dalam membangun hubungan dengan mitra bisnis. Umumnya, penawaran atau penerimaan semacam ini 
dapat diterima bila semuanya itu wajar, proporsional, tidak mewah, atau berlebihan. Namun, hadiah dan 
keramahtamahan tidak boleh digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak pantas atau dengan 
cara yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, menyebabkan munculnya perasaan ada kewajiban, atau 
memengaruhi penilaian pihak penerima. Hadiah dan keramahtamahan tidak boleh memengaruhi keputusan 
bisnis apa pun, atau menyebabkan orang lain menerima pengaruh tersebut. 

Setiap bisnis Rentokil Initial harus menjaga dan menerapkan kebijakan hadiah dan keramahtamahan yang 
masih dalam koridor panduan dan batas yang wajar terkait pemberian atau penerimaan semua hadiah 
dan keramahtamahan tersebut. Batasan ini harus ditetapkan untuk memastikan bahwa hadiah dan 
keramahtamahan tersebut sesuai dengan praktik dan undang-undang lokal, termasuk undang-undang 
antipenyuapan. 

n Mematuhi Kebijakan Hadiah dan Keramahtamahan serta Kebijakan Wisata atau Pengeluaran 
yang berlaku, termasuk yang terkait dengan nilai, frekuensi, serta pencatatan hadiah dan 
keramahtamahan.

n Meminta saran dari manajer lini mereka sebelum hadiah dan keramahtamahan tersebut 
ditawarkan atau diterima jika terdapat keraguan.

n Mematuhi kebijakan yang berlaku dari pelanggan, pemasok dan pihak ketiga lainnya di daerah ini.

Et de ne pas :
n Memberikan, menjanjikan untuk memberikan, atau menawarkan hadiah atau keramahtamahan 

dengan ekspektasi, tujuan, atau harapan bahwa keuntungan bisnis akan didapatkan, seperti 
pemberian kontrak baru, atau retensi kontrak lama, atau untuk memberikan keuntungan bisnis 
yang telah diberikan. 

n Menerima hadiah atau keramahtamahan dari pihak ketiga jika diketahui atau diduga bahwa hadiah 
atau keramahtamahan tersebut ditawarkan atau disediakan dengan harapan akan memperoleh 
keuntungan bisnis, atau dapat mengakibatkan rekan kerja dapat bertindak secara tidak objektif atau 
efektif. 

n Meminta mitra Rentokil Initial (termasuk para pemasok, mitra bisnis, mitra usaha patungan, 
subkontraktor, atau penasihat) untuk menyumbang biaya hiburan untuk para pelanggan atas nama 
Rentokil Initial. 

n Menerima uang tunai, atau setara tunai (seperti sertifikat hadiah, tiket lotre, atau voucher).

n Berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan hadiah atau keramahtamahan yang 
diberikan atau yang diterima. 

n Memberi atau menerima hadiah atau keramahtamahan dari pejabat atau perwakilan pemerintah, 
atau politisi atau partai politik, tanpa persetujuan sebelumnya dari manajer lini mereka.

SEMUA REKAN KERJA DIHARAPKAN UNTUK:
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Saya telah diundang ke 
pertandingan sepak bola besar 

oleh seorang relasi, bolehkah saya pergi 
ke sana?

T

JAnda perlu mempertimbangkan 
apakah hubungan Anda dengan 

orang ini berarti bahwa mereka 
dapat mengharapkan bantuan dari 
Rentokil Initial sebagai imbalannya, 
dan berapakah nilai dari tiket dan 
keramahtamahan tersebut. Jika Anda 
memutuskan pergi, Anda harus mencatat 
hiburan tersebut dalam daftar Hadiah 
dan Keramahtamahan lokal Anda.

BACA

Silakan merujuk ke Kebijakan Hadiah 
dan Keramahtamahan serta Wisata 
dan Pengeluaran untuk bisnis Anda.

BICARA

Anda dapat berbicara kepada manajer 
Anda, serta tim bagian hukum lokal 
Anda bila ada, atau Bagian Hukum 
Grup.               
 

LAPORKAN

Anda dapat melaporkan berbagai 
keprihatinan dengan menggunakan 
sistem pelaporan Speak Up rahasia 
kami atau cara lainnya yang dijelaskan 
di halaman 28.

Untuk informasi lebih lanjut, saran, 
dan untuk melaporkan 

keprihatinan



Perdagangan Orang Dalam  
Kita tidak boleh menggunakan informasi orang dalam untuk keuntungan 
keuangan pribadi.

Rekan kerja tidak boleh menggunakan informasi sensitif terkait harga dan nonpublik untuk keuntungan pribadi, 
atau untuk ‘tip off’ atau memberikan keterangan kepada orang lain yang tidak berhak yang mungkin membuat 
keputusan investasi berdasarkan informasi tersebut. Tindakan semacam ini tergolong tidak etis dan ilegal, dan 
dapat mengakibatkan proses pidana, denda, penjara, dan kehilangan pekerjaan Anda. 

Dari waktu ke waktu, beberapa rekan kerja akan menjadi ‘orang dalam’ karena mereka mengetahui informasi 
rahasia yang dapat memengaruhi harga saham perusahaan (mungkin karena mereka terlibat dalam sebuah 
proyek khusus atau terlibat dalam membuat informasi keuangan untuk dirilis ke pasar). Berlaku peraturan 
khusus pada orang yang berada di posisi ini, yang akan dijelaskan kepada orang-orang yang bersangkutan pada 
waktu yang tepat. 

Rekan kerja Rentokil Initial yang telah, atau mengetahui, informasi yang mungkin sensitif terkait harga 
saham yang diperdagangkan oleh perusahaan harus memastikan bahwa informasi seperti itu harus dijaga 
kerahasiaannya dan tidak diungkapkan kepada rekan kerja lainnya, atau kepada pihak ketiga, selain berdasarkan 
wajib diketahui yang ketat. Informasi sensitif yang kemungkinan terkait harga yang diterima secara tidak 
sengaja atau tiba-tiba harus diajukan ke komite pengungkapan grup dengan menghubungi Sekretaris 
Perusahaan.

n Tidak pernah membeli atau menjual saham Rentokil Initial (atau sebaliknya bertransaksi sekuritas 
perusahaan) ketika memiliki informasi orang dalam, atau ketika mereka diberi tahu bahwa mereka 
dibatasi dalam perdagangan selama periode penutupan.

n Tidak membeberkan informasi orang dalam kepada orang lain, seperti keluarga atau teman.

SEMUA REKAN KERJA DIHARAPKAN UNTUK:
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Saya secara tidak sengaja 
mendengar seorang rekan 

kerja membicarakan tentang akuisisi 
dalam waktu dekat. Apakah ini berarti 
bahwa saya tidak dapat melakukan 
perdagangan saham perusahaan 
tersebut? 

T

JYa. Jika Anda yakin informasi tersebut 
benar, maka Anda dianggap memiliki 

informasi orang dalam dan tidak boleh 
berdagang. Seseorang yang mendengar 
seharusnya lebih berhati-hati dan 
seharusnya tidak membicarakan masalah 
rahasia yang bisa terdengar oleh rekan 
kerja lainnya.

BACA

Silakan merujuk ke bagian Transaksi 
Saham dan Informasi Orang Dalam di 
Intranet Grup.

BICARA

Anda dapat berbicara kepada manajer 
atau Sekretaris Perusahaan Anda.                    
 

LAPORKAN

Anda dapat melaporkan berbagai 
keprihatinan dengan menggunakan 
sistem pelaporan Speak Up rahasia 
kami atau cara lainnya yang dijelaskan 
di halaman 28.

Untuk informasi lebih lanjut, saran, 
dan untuk melaporkan 

keprihatinan
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Panduan Umum



Menyelesaikan Dilema Etika
Perilaku etis dan pengambilan keputusan bersifat melebihi persyaratan hukum dan sehingga mengharuskan 
rekan kerja untuk menggunakan penilaian serta mengemban tanggung jawab pribadi. Rekan kerja diminta 
untuk meminta bantuan atau melibatkan rekan lainnya dalam dialog atau debat untuk mengetahui tindakan 
terbaik yang harus diambil. Ketika dihadapkan pada dilema etika, mulailah dengan bertanya pada diri Anda 
dengan sejumlah pertanyaan di bawah ini 

n Apakah tindakan sengaja saya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku? 
n Apakah tindakan sengaja saya mencerminkan nilai-nilai perusahaan? 
n Apakah tindakan sengaja saya sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Pedoman Perilaku ini? 
n Jika dilaporkan di koran, apakah tindakan sengaja saya akan dipandang positif? 
n Akankah saya bahagia bila tindakan sengaja saya dilakukan pada diri saya sendiri atau orang tercinta? 
n Akankah saya dan mereka yang saya hormati bangga dengan tindakan sengaja saya saat ini dan di masa  
 mendatang?
n Apakah hal ini terasa benar? 

Jika jawaban Anda ‘tidak yakin’ atau ‘tidak’ atas semua pertanyaan ini, laporkan atau bahaslah 
kekhawatiran Anda.

Meminta saran dan melaporkan 
keprihatinan
Selalu ada seseorang yang dapat membantu setiap rekan kerjanya ketika bantuan memang diperlukan atas 
dasar keprihatinan etika. Keprihatinan Anda akan ditangani dan ditangani secara serius, menyeluruh, dan 
profesional. Ketika dilaporkan adanya potensi pelanggaran, kita akan menyelidiki dan mengambil tindakan 
yang tepat.

Rekan kerja dapat menggunakan sumber daya berikut untuk mendapatkan bantuan, informasi, atau 

panduan tentang masalah etika, atau untuk melaporkan dugaan insiden.

Hubungi manajer Anda    
Dalam sebagian besar kasus, manajer Anda adalah orang terbaik untuk diajak berbicara. Jika Anda tidak 
yakin dengan tindakan yang paling layak untuk dilakukan dalam situasi apa pun, Anda dapat meminta saran 

dari manajer Anda.   

Berbicaralah kepada manajer Anda yang lebih tinggi   
Dalam kasus khusus ketika Anda merasa bahwa tidak pantas untuk berkonsultasi dengan manajer Anda 
secara langsung, Anda dapat berkonsultasi dengan atasan manajer Anda untuk meminta saran atau 

melaporkan keprihatinan.  

Beritahukan tim HRD lokal Anda    
Tim sumber daya manusia lokal bersedia untuk membahas berbagai masalah etika atau dilema yang 

mungkin Anda alami, serta kekhawatiran yang melibatkan urusan pekerjaan.   

Hubungi Bagian Hukum Grup    
Bagian Hukum Grup sangat berpengalaman dalam menangani berbagai masalah etika dan hukum. Anda 
dapat menghubungi anggota tim Bagian Hukum Grup mana pun secara langsung atau menggunakan alamat 

email berikut: group-legal@rentokil-intial.com. 

Speak up  
Detail tentang bagaimana menggunakan proses pelaporan rahasia dapat ditemukan di kotak yang ada di 
sebelah kanan.  

Speak Up 

Perusahaan ini menggunakan 
proses pelaporan rahasia 
yang disebut ‘Speak Up’, yang 
memungkinkan rekan kerja 
untuk melaporkan kekhawatiran 
secara internal kepada 
manajemen senior independen 
di Rentokil Initial Plc. Detail 
kontak Speak Up semestinya 
tersedia untuk semua rekan 
kerja di seluruh semua lokasi. 
Atau gunakan salah satu dari 
saluran berikut: 

Email: 
speak-up@rentokil-initial.com 

Telp:  
+44 207 6277 966 (lihat nomor 
telepon khusus negara/bebas 
pulsa pada tautan intranet di 
bawah ini)

Intranet: 
http://www.ri-intranet.com/
speak-up

Rentokil Initial tidak akan 
menoleransi pembalasan 
dendam dalam bentuk apa pun 
terhadap orang-orang yang, 
dengan iktikad baik, melaporkan 
dugaan pelanggaran etika 
atau hukum atau pelanggaran 
kebijakan.

Jangan lupa untuk masuk ke U+ 
untuk mengikuti perkembangan 
pelatihan Anda.
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