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Pendahuluan

Sebagai rekan kerja dalam Rentokil Initial, 
Anda diharapkan dapat menjaga standar 
etika tertinggi dan selalu bertindak dengan 
penuh integritas. Rekan kerja, pelanggan 
dan pemegang saham berhak menuntut hal 
tersebut.

Pedoman Perilaku ini, beserta kebijakan dan
prosedur kita, akan menentukan standar
perusahaan kita. Pedoman perilaku ini
menekankan tanggung jawab terhadap 
rekan kerja, pelanggan dan perusahaan 
– bagaimana Anda harus bertindak 
sehubungan dengan peran Anda dalam 
Rentokil Initial. Penting bagi Anda untuk 
memahami apa saja tanggung jawab ini
dan memastikan bahwa Anda dan rekan 
kerja Anda selalu bertindak dalam semangat 
dan ketentuan tersebut.

Mencapai standar etika bisnis tertinggi 
menjadi bagian penting dalam keberhasilan 
jangka panjang kita sebagai pemberi 
kerja, pemasok dan pelanggan. Dengan 
memberikan pedoman perilaku ini, kami
memberikan jaminan kepada semua 
rekan kerja bahwa tidak akan ada yang 
diberi sanksi atas segala akibat, termasuk 
kerugian bisnis, yang dapat diakibatkan oleh 
kepatuhan pada standar etika ini.

   Andy Ransom 
   Chief Executive

Menentukan standar perilaku kita
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Rentokil Initial adalah perusahaan besar 
dengan beragam layanan yang beroperasi 
di lebih dari 60 negara, dan mempekerjakan 
sekitar 27.000 karyawan. Perusahaan ini 
memberikan layanan kepada lebih dari 
500.000 pelanggan dari perusahaan 
multinasional terbesar hingga toko dan 
restoran lokal.

Layanan yang diberikan meliputi:

• Layanan pengendalian hama dan produk  
 DIY
• Bermacam layanan untuk meningkatkan
 standar kesehatan di toilet
• Penyediaan pakaian kerja untuk berbagai
 lingkungan kerja yang berbeda
• Layanan spesialis untuk sektor kesehatan
• Tanaman dalam ruangan, green walls,  
 ambient scenting, pengiriman buah dan  
 produk seni bermerek.

Meskipun terdapat berbagai macam layanan 
dan banyaknya jumlah negara di mana 
kami beroperasi, ada banyak kesamaan 
keahlian karyawan kami dalam memberikan 
layanan di tempat pelanggan, sering tanpa 
pengawasan langsung. Secara bertahap 
proses dan teknologi yang kami gunakan 
untuk menjalankan perusahaan menjadi 
standar di semua bisnis kami.

Perusahaan Kita
Nilai-nilai kami

• Layanan: kita menepati janji
• Hubungan: kita berkomunikasi
• Kerja tim: kita mendukung rekan kerja
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Kebijakan dan prosedur perusahaan 
disesuaikan sepenuhnya dengan nilai-
nilai  perusahaan yang terdiri dari Service, 
Relationship, Teamwork (Layanan, 
Hubungan, dan Kerjasama tim) yang 
ditunjukkan oleh semua karyawan di 
seluruh dunia.

Kombinasi nilai, Pedoman Perilaku 
ini, kebijakan dan prosedur grup serta 
prosedur operasi masingmasing bisnis 
menjadi pedoman bagi rekan kerja dalam 
memperlakukan orang lain, pelanggan dan 
pemangku kepentingan lain sesuai harapan 
perusahaan.  

Struktur operasi

Perusahaan telah mengembangkan model 
operasi terintegrasi dalam satu negara yang 
sangat sesuai untuk Rentokil Initial Group 
dengan unit-unit bisnis yang terstruktur 
di dalam wilayah operasi yang difokuskan 
untuk melakukan hal yang tepat bagi kolega 

dan pelanggan, dan sebuah corporate centre 
yang menyediakan pusat keunggulan, tata 
kelola dan dukungan.

Peran kunci dari corporate centre adalah:

•  Tata Kelola
 - Membuat peraturan secara terpusat  
  berdasarkan framework (batasan) yang  
  ada
•  Pusat Keunggulan
 - Subject matter experts, memberikan nilai  
  tambah dengan adanya benefits of scale
•  Berbagi praktik terbaik
 - Satu cara terbaik, efisiensi dan efektifitas
 - Identifikasi praktik terbaik.
 - Membuat struktur untuk berbagi dan  
  mendistribusikan praktik terbaik

Tim lokal memberikan input  dan melakukan 
implementasi berkelanjutan.

Perusahaan Kita

Wilayah Pelaporan kami:
• Wilayah Pelaporan kami:
• Eropa
• Amerika Utara
• Asia 
• Pasifik
• Inggris dan bagian dunia lainnya
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Pedoman Perilaku ini memberikan 
landasan yang membantu sebagai 
pedoman perilaku etik, meletakkan 
perilaku pada standard tertinggi, dan 
menghormati hak asasi sesama. Semua 
rekan kerja dalam Rentokil Initial 
diharapkan untuk mematuhi kode ini. 
Kode ini menetapkan prinsip-prinsip 
perilaku bisnis yang terkait dengan nilai 
bersama, yang menjadikan Rentokil Initial 
sebagai perusahaan tempat bekerja 
yang baik dan sebagai pemasok layanan 
berkualitas tinggi bagi pelanggan di 
seluruh dunia.

Bagaimana dengan hukum
negara lain?

Kode ini menetapkan prinsip-prinsip yang 
berlaku di seluruh grup. Jika ada keraguan 
apakah harus mengikuti undang-undang 
setempat atau kode ini, maka ikutilah salah 
satu yang menetapkan standar perilaku 
tertinggi.

Apakah kode ini meliputi
semua kebijakan?

Kode ini tidak dimaksudkan untuk 
menggantikan kebijakan terperinci tapi 
merupakan pernyataan prinsip-prinsip kita di 
sejumlah bidang penting. Seluruh kebijakan 
yang berlaku untuk semua grup dapat dilihat 
pada Group Policies Library (Kumpulan 
Kebijakan Grup) di intranet grup.

Kenapa kita perlu memiliki Pedoman Perilaku?
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Pelanggaran terhadap kode ini 
atau undangundang dan peraturan 
dapat mengakibatkan karyawan 
dikenai tindakan disipliner termasuk 
penghentian hubungan kerja.

Kode ini ditujukan untuk memberi 
pedoman mengenai masalah hukum atau 
etika umum – kode ini tidak ditujukan 
untuk menerangkan setiap undang-
undang dan kebijakan yang mungkin 
berlaku bagi Anda.

Sebagai karyawan di Rentokil Initial, anda 
diharapkan untuk bertindak sesuai dengan 
nilai dasar perusahaan dan prinsip-prinsip 
bisnis, mematuhi peraturan dan kebijakan 
perusahaan, mematuhi peraturan dan 
perundangan negara yang berlaku dan 
menghormati hak asasi sesama. Nilai 
dasar perusahaan dan prinsip-prinsip 
bisnis adalah gambaran siapa kita 
dan bagaimana kita ingin orang lain 
menganggap kita.
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Kesehatan dan keamanan

Tak ada hal yang akan kita lakukan sebagai 
sebuah perusahaan yang begitu mendesak 
sehingga kita tidak dapat melakukannya 
dengan aman.

Rentokil Initial berkomitmen untuk 
menyediakan kondisi kerja yang aman dan 
sehat untuk mencegah bahaya bagi semua 
rekan kerja dan bagi orang lain. Perusahaan 
berkomitmen untuk melakukan segala hal 
dengan baik, berdasarkan pada prinsip yang 
ditekankan dalam kebijakan kesehatan dan 
keselamatan. Hal ini mengharuskan bisnis 
membuat sistem manajemen kesehatan 
dan keselamatan tertulis yang menunjukkan 
tanggung jawab para manajer dan 
menetapkan pengaturan pengendalian 
bahaya yang dapat muncul dari aktivitas kita. 
Sistem manajemen ini meliputi pengaturan 
mengenai pemberitahuan masalah 
kesehatan dan keselamatan pada rekan 
kerja serta pemantauan dan peninjauan 
pelaksanaan kesehatan dan keselamatan 
untuk memastikan kepatuhan pada 
persyaratan hukum dan perkembangan 
progresif dalam pelaksanaan keselamatan.

Memperlakukan orang lain
secara bermartabat dan
dengan rasa hormat

Sudah menjadi kebijakan perusahaan untuk
memperlakukan semua rekan kerja dan 
semua orang lain secara bermartabat dan 

dengan rasa hormat guna mematuhi semua 
undang-undang dan peraturan tenaga kerja 
yang relevan untuk memastikan lingkungan 
yang bebas diskriminasi bagi semua pihak.

Karyawan harus mengormati hak asasi  
kolega dan hak asasi semua pihak dimana 
mereka berhubungan.

Tindakan berikut ini seringkali melanggar 
hukum dan selalu bertentangan dengan 
kebijakan perusahaan, yaitu memberikan 
perlakuan yang kurang menyenangkan, 
terlibat dalam atau mengancam untuk 
terlibat dalam semua tindakan yang 
memberikan efek negatif kepada rekan
kerja lain (seperti memberikan sanksi, 
menolak mempromosikan sese-orang, 
mempengaruhi gaji atau tunjangan sese-
orang) atau melecehkan orang lain karena: 
jenis kelamin, usia, ras, warna kulit, etnik 
atau kebangsaan, keanggotaan serikat
pekerja, status pernikahan, cacat, agama, 
orientasi seksual atau diskriminasi lain yang 
dilarang oleh undang-undang setempat.

Semua rekan kerja diharapkan bertanggung
jawab secara pribadi untuk berpegang 
teguh pada standar perusahaan dengan 
cara memperlakukan semua pelamar 
pekerjaan, rekan kerja lain, kontraktor, 
pelanggan dan semua pihak yang 
berhubungan dengan mereka dalam urusan 
bisnis secara bermartabat dan dengan rasa 
hormat.

Tanggung jawab terhadap rekan kerja
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Rentokil Initial tidak akan menerima semua
tindakan verbal maupun fisik yang dapat 
dianggap mengintimidasi, kasar atau 
menyinggung dan akan memberikan 
tindakan dispiliner yang sesuai dalam
kasus-kasus tindakan yang tidak dapat 
diterima.

Keluhan

Rentokil Initial akan menyediakan tempat 
kerja yang sensitif terhadap keluhan 
dan berkomitmen untuk menyediakan 
lingkungan yang dapat digunakan untuk 
membahas dan menyelesaikan keluhan.

Keberagaman

Bisnis Rentokil Initial harus menjalankan 
proses rekrutmen yang menghargai 
perbedaan bukannya sekedar mentoleransi 
perbedaan dan menyediakan lingkungan 
kerja yang fleksibel dan inklusif yang 
mendukung semua personel kita untuk 
meraih potensi mereka.

Komunikasi dan keterlibatan

Rentokil Initial berkomitmen pada standar
komunikasi yang tinggi, secara internal 
pada rekan kerja dan secara eksternal pada 
pelanggan, pemasok, media, pemegang 
saham dan pemangku kepentingan lainnya. 
Komunikasi yang terbuka menyatu dalam 
nilai dan perilaku perusahaan.

Karena beragamnya dan penyebaran 
geografis dari perusahaan, Rentokil Initial 
menyediakan komunikasi bagi karyawan 
di bermacam tingkat organisasi untuk 
memenuhi kebutuhan individu, yang 
utamanya disediakan oleh manajer atau
supervisor.

Selain pengaturan yang diterapkan pada 
setiap bisnis untuk menginformasikan dan 
berkonsultasi dengan karyawan, seperti 
serikat pekerja nasional dan grup konsultasi 
lainnya, Rentokil Initial mengaktifkan serikat 
pekerja Eropa yang disebut Rentokil Initial 
European Forum.

Kinerja dan perkembangan

Rentokil Initial menjalankan kinerja standar 
dan proses peninjauan pengembangan untuk 
rekan di tingkat manajemen, yang prinsipnya 
akan diterapkan dalam pengukuran kinerja 
di seluruh grup. Proses ini dirancang untuk 
menyediakan program penilaian formal, 
berdasarkan proses yang adil dan konsisten. 
Kompetensi yang diharapkan dari manajer 
dan rekan kerja didasarkan pada nilai
dan perilaku terkait di perusahaan.

Tanggung jawab terhadap rekan kerja
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Pelatihan

Semua bisnis Rentokil Initial harus 
memastikan bahwa tersedia pelatihan 
yang memadai untuk Tanggung jawab 
terhadap rekan kerja 12 menyesuaikan 
kebutuhan bisnis dan pelanggannya.
Perusahaan berkomitmen untuk terus 
melatih dan mengembangkan individu 
agar mampu memenuhi kebutuhan bisnis.

Keanggotaan serikat kerja

Rentokil Initial mengakui hak rekan kerja 
untuk menjadi anggota organisasi pilihan 
mereka, termasuk serikat pekerja, dan 
akan menghormati hak ini.

Perusahaan Rentokil Initial mana pun tidak
akan membuat status kepegawaian 
seseorang tergantung pada syarat bahwa dia 
harus menjauhkan diri dari atau melepaskan 
keanggotaan dari serikat pekerja dan tidak 
akan memberhentikan atau menuduhkan 
prasangka di tempat kerja terhadap rekan 
kerja dengan alasan semata-mata dia adalah 
anggota serikat pekerja.

Kepekaan budaya

Rentokil Initial akan menghormati dan 
peka terhadap budaya dan kebiasaan di 
negara tempatnya beroperasi.
 
Keberadaan di negara berisiko tinggi

Rentokil Initial mendukung hak asasi 
manusia dari rekan kerja dan secara 

khusus memastikan agar prinsip ini 
diterapkan saat beroperasi di wilayah di
mana standar hak asasi diprihatinkan. 
Perusahaan menjalankan aturan ketat 
atas penetapan operasi bisnis di wilayah 
baru untuk memastikan penerapan 
pengamanan yang benar sehingga
tidak ada hak asasi rekan yang terancam.

Tenaga kerja anak

Rentokil Initial mematuhi peraturan usia
minimal di semua negara tempat 
beroperasinya perusahaan. Dalam kondisi 
tertentu yang melibatkan pekerja anak 
antara usia 16 dan 18, perusahaan 
menjamin bahwa pekerjaan tersebut
tidak akan mempengaruhi atau 
menghalangi sekolah.

Perusahaan juga telah menerapkan 
prosedur untuk menjamin bahwa 
pemasoknya tidak bergantung pada 
penggunaaan tenaga kerja anak 
sehubungan dengan ketentuan layanan 
atau produk perusahaan.

Kerja Paksa

Rentokil Initial dalam situasi apapun juga 
tidak akan menggunakan tenaga kerja 
paksa dan hanya akan mempekerjakan 
individu yang bekerja sesuai keinginan 
mereka sendiri. Rekan kerja tidak boleh 
merahasiakan keterangan identitas
atau diharuskan untuk memberi 
uang pelicin pada perusahaan untuk 
memfasilitasi tenaga kerja mereka.
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Kode Etik

Rentokil Initial yakin bahwa hubungan 
bisnis jangka panjang dibangun dengan 
komitmen untuk menjamin bahwa bisnis 
tersebut selalu dijalankan dengan jujur, 
terbuka dan dengan integritas.

Reputasi dan kesuksesan perusahaan 
bergantung pada perilaku setiap rekan 
kerja. Semua orang diharapkan dapat 
menerapkan standar tertinggi di semua 
aspek pekerjaan dan hubungan bisnis
mereka.

Prinsip etika, yang tercantum dalam Kode 
Etik perusahaan yang ada di situs web 
perusahaan, menjadi dasar kebijakan dan 
standar korporat perusahaan yang dapat 
membantu menghasilkan pengalaman 
positif bagi rekan kerja, pelanggan
dan pemegang saham. Berbagai prinsip 
dalam Kode Etik perusahaan dijelaskan 
dalam Pedoman Perilaku ini.

Kinerja layanan

Rentokil Initial bergerak dalam bidang
pemberian layanan pada pelanggannya. 
Rentokil berkomitmen untuk menyediakan 
layanan tidak hanya untuk memenuhi 
harapan pelanggan, tapi juga untuk 
melebihinya. Perusahaan berkomitmen
untuk menerapkan sistem pengukuran 
untuk memantau kinerja penyediaan 
layanannya.

Menghargai kontrak

Rentokil Initial berkomitmen pada perjanjian
kontrak dengan pelanggan, pemasok dan
karyawannya. Semua tugas dan kewajiban 
yang tercantum dalam kontrak tersebut 
pen-ting untuk dilakukan agar dapat 
mempertahankan kesuksesan komersial 
dan reputasi perusahaan.

Tanggung jawab terhadap
pelanggan dan mitra bisnis
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Persaingan

Rentokil Initial mengharapkan semua 
bisnisnya untuk bersaing di pasaran dengan 
cara yang patuh pada hukum dan etis.

Hampir semua negara memiliki 
undangundang yang melarang perilaku 
antipersaing-an. Undang-undang ini 
berlaku untuk semua orang dalam 
menjalankan pekerjaannya. Melanggar 
undang-undang dan peraturan persaingan 
dapat mendatangkan konsekuensi yang 
berat bagi karyawan yang bersangkutan, 
bisnis tersebut dan grup Rentokil Initial 
secara keseluruhan.

Rekan kerja tidak boleh melakukan 
pertemuan dengan pesaing yang di 
dalamnya membahas harga, pasar atau 
pelanggan. Mereka harus memastikan 
bahwa semua pertemuan yang diadakan 
dengan pesaing adalah untuk tujuan 
yang sah seperti pertemuan asosiasi 
dagang untuk membahas masalah yang 
mempengaruhi industri secara keseluruhan. 
Rekan kerja harus mendapat izin dari 
direktur pengelola sebelum menghadiri 
semua pertemuan dengan pesaing, 
memahami apa yang dapat dan tidak 
dapat didiskusikan, dan membaca panduan 
hukum perusahaan tentang undang-
undang persaingan/antitrust.

Hadiah, suap dan pelicin

Rekan kerja tidak boleh menerima apa pun 
yang bernilai yang dapat dianggap sebagai 
pelicin atau yang dapat membuatnya tidak 
dapat bertindak secara objektif atau efektif. 
Memberi atau menerima suap tidak dapat 
diterima dan termasuk perilaku buruk yang 
dapat mengakibatkan sanksi disiplin yang 
berat, termasuk pemecatan serta tuntutan 
hukum.

Memberi dan menerima hadiah serta hiburan 
saat menjalankan bisnis sehari-hari termasuk 
makanan yang harganya wajar secara umum 
dapat diterima asalkan hadiah tersebut 
tidak mengarah pada rasa kewajiban atau 
mempengaruhi penilaian di sisi penerimanya. 
Memberi dan menerima item promosi yang 
nilainya kecil dapat diterima.

Jika rekan kerja tidak yakin apakah memberi
atau menerima hadiah dapat diterima, dia 
harus berkonsultasi dengan dan meminta 
persetujuan line manager mereka sebelum 
menawarkan atau menerima hadiah. 
Memberi atau menerima hadiah dan 
keramah-tamahan harus dicatat secara 
layak, sesuai dengan kebijakan grup.

Tanggung jawab terhadap
pelanggan dan mitra bisnis
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Rekan kerja tidak boleh menawarkan, 
memberi, menerima, secara langsung atau 
tidak langsung, suap dalam segala bentuk. 
Selain itu, semua agen atau pihak ketiga 
tidak boleh menawarkan, memberi, dan 
menerima suap atas nama perusahaan. 
Jika ragu, diskusikan masalah ini dengan 
manager Anda.

Pembayaran Uang Pelicin 
(Facilitation Payment)

Rentokil Initial tidak membayarkan 
‘uang pelicin (facilitation payment) 
untuk pekerjaan rutin yang dilakukan 
oleh petugas pemerintahan. Semua 
pembayaran sedemikian rupa harus 
dihindari karena penyaran tersebut, 
meskipun kecil, adalah penyuapan ilegal. 
Mungkin akan terdapat pengecualian 
khusus, biasanya dalam situasi darurat 
dimana pembayaran sedemikian rupa 
diperlukan, seperti jika keselamatan 
karyawan dalam ancaman.

Jika memungkinkan, mintalah nasihat 
sebelum mempertimbangkan melakukan 
pembayaran semacam itu, atau jika tidak 
mungkin, maka segera laporkan masalah 
ini ke manajer senior yang tepat setelah 
melakukan pembayaran. Pada semua 
situasi, jika memang diminta, mintalah 
bukti tertulis pada orang yang meminta 

pembayaran ini. Sikap ini dapat mencegah 
petugas setempat untuk meminta 
pembayaran yang tidak benar atau 
melanggar hukum.
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Kejujuran dan integritas

Semua rekan harus memiliki kejujuran dan
ketekunan saat melaksanakan tugas dan
mengemban tanggung jawabnya. Kita 
berusaha untuk memenangkan kompetisi 
secara benar, adil dan jujur. Kita berusaha 
unggul atas pesaing dengan kinerja yang 
superior, bukan dengan praktik yang tidak 
etis atau usaha ilegal.

Rentokil Initial mendukung budaya 
yang jujur dan terbuka dan tidak akan 
mentoleransi tindak penipuan atau 
ketidakjujuran. Semua karyawan
harus berperilaku jujur dan berusaha 
menghindari kesan perilaku yang tidak 
benar sekali pun.

Semua karyawan harus menjaga standard 
tertinggi integritas, moralitas dan 
kompetensi dan tidak bertindak dengan 
cara yang dapat merugikan perusahaan 
dan menghormati hak asasi karyawan lain. 
Untuk menjaga reputasi perusahaan, semua 
karyawan diharapkan selalu menjaga 
standard tertinggi di semua transaksi.

Saat rekan bekerja, mereka adalah 
perwakilan perusahaan sehingga mere-ka 
harus bertindak dengan benar dan penuh 
integritas. Misalnya, layanan tidak boleh
“dijual terlalu mahal” dan pelanggan tidak 
boleh disesatkan, hanya untuk mencapai 
penjualan.

Kesetiaan

Semua rekan harus setia dalam semua hal 
yang mempengaruhi perusahaan, termasuk 
hal yang terkait dengan pelanggan dan 
hal lain yang terkait hubungan komersial 
yang dimiliki perusahaan. Nilai layanan 
Perusahaan, Hubungan dan Kerja Tim 
mendukung budaya dimana rasa hormat
dan perkembangan individu adalah syarat 
utama kesuksesan kita.

Kerahasiaan dan
informasi orang dalam

Rekan kerja tidak boleh menggunakan 
informasi rahasia perusahaan dengan 
cara yang tidak benar, untuk kepentingan 
pribadi, atau untuk memberi manfaat 
secara tidak benar pada pihak ketiga.

Semua informasi non-publik tentang 
perusahaan adalah informasi rahasia dan 
tidak boleh didiskusikan atau diungkapkan 
dengan cara apa pun untuk pihak luar 
mana pun. Informasi rahasia ini meliputi 
perincian tentang cara produk perusahaan 
diproduksi atau dibeli, cara perusahaan
menjalankan layanannya dan perincian 
pelanggan dan pemasok.

Tanggung jawab terhadap perusahaan
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Rekan harus menjaga informasi rahasia 
dengan mengamankannya dan tidak 
mengungkapkannya pada siapa pun 
yang tidak memiliki kepentingan yang 
sah. Siapa saja yang memiliki akses ke 
informasi rahasia tidak diizinkan untuk 
menggunakan atau membagi informasi 
tersebut untuk tujuan apa pun selain 
yang dijabarkan dalam pedoman bisnis 
perusahaan yang benar.

Mengenai pemaparan informasi kepada 
pihak ketiga, seperti penasihat, hal ini 
dapat diizinkan asalkan terdapat perjanjian 
kontrak yang berisi aturan yang jelas 
mengenai larangan pemaparan informasi 
tersebut.

Informasi rahasia tentang harga

Rekan kerja tidak boleh menggunakan 
informasi non-publik untuk keuntungan 
finansial pribadi atau untuk memberi 
“bocoran” pada orang lain yang mungkin 
dapat membuat keputusan investasi 
berdasarkan informasi tersebut. Hal
ini tidak etis dan ilegal. Lambat laun, 
beberapa rekan akan menjadi “orang 
dalam” karena mereka mengetahui 
informasi rahasia yang dapat 
mempengaruhi harga saham perusahaan
(mungkin karena mereka terlibat dalam 
proyek khusus atau terlibat dalam 
penyusunan laporan finansial yang akan 
dipublikasikan pada pasar).

Aturan khusus yang mengikat rekan yang 
ada di posisi ini akan dijelaskan pada rekan 
yang bersangkutan pada waktu yang tepat.

Rekan kerja Rentokil Initial yang telah 
atau akan mengetahui informasi yang 
berisi rahasia tentang harga saham 
perusahaan yang diperdagangkan harus 
menjamin bahwa informasi tersebut tetap 
dirahasiakan dan tidak diungkapkan pada 
rekan kerja lain atau pada pihak ketiga 
yang tidak memiliki kepentingan untuk 
mengetahuinya. Informasi rahasia tentang 
harga yang mungkin secara tidak sengaja 
diterima harus dilaporkan kepada komite 
pemaparan informasi grup dengan
menghubungi Group Company Secretary.

Pemegang saham dan
hubungan analis

Pernyataan tentang kinerja keuangan 
Rentokil Initial atau pernyataan forward 
looking (proyeksi masa mendatang) 
tentang perusahaan dan kinerja keuangan 
yang diharapkan hanya dapat dibuat oleh 
pejabat perusahaan yang berwenang. 
Selain itu, hanya rekan kerja yang 
secara khusus diberi wewenang untuk 
melakukannya yang dapat menghubungi 
atau menjawab pertanyaan dari komunitas 
investasi (pemegang saham, pialang,
analis investasi, dll).

Tanggung jawab terhadap perusahaan
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Hubungan media dan
paparan publik

Sebagai perusahaan besar, Rentokil Initial
sering menarik perhatian media. Namun,
sebagai perusahaan yang terdaftar secara
publik, Rentokil Initial harus menjamin agar
price sensitive information (informasi yang
penting dan relevan) dikeluarkan ke pasar
saham sebelum dikeluarkan kepada pihak
lain mana pun. Maka dari itu, perusahaan
melakukan pemaparan informasi dengan
sangat hati-hati. Hanya karyawan yang
secara khusus diberi wewenang yang 
dapat menjawab pertanyaan dari media.

Segala informasi yang terkait dengan 
kinerja keuangan, akuisisi atau divestasi, 
joint venture, investasi atau kontrak utama 
baru atau hilangnya kontrak yang belum 
dikomunikasikan secara publik, harus 
terlebih dahulu disetujui oleh departemen 
komunikasi korporat sebelum diadakan 
paparan publik.

Media Sosial

Perusahaan menyadari bahwa penggunaan 
media sosial saat ini semakin meluas den 
memiliki implikasi terhadap bagaimana 
informasi bisa disebarkan. Kebijakan 
Sosial Media Rentokil Initial dapat dilihat 
di intranet dan harus dibaca oleh semua 
karyawan yang berinteraksi dengan 
atau atas nama perusahaan atau brand 
perusahaan melalui saluran media sosial.

Membuat catatan yang akurat

Semua rekan kerja harus memastikan 
pelaporan informasi yang akurat dan jujur 
agar semua catatan perusahaan tetap 
dalam rincian yang wajar, sesuai dengan 
ketentuan hukum yang berlaku dan sistem 
kontrol internal perusahaan. Perusahaan 
memerlukan pencatatan dan pelaporan yang 
jujur dan akurat untuk membuat keputusan 
bisnis yang bertanggung jawab.

Semua pengeluaran bisnis harus dicatat 
dan didokumentasikan secara akurat. 
Jika rekan kerja tidak yakin apakah suatu 
pengeluaran sah, mereka harus merujuk 
kepada manajer.
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Penipuan

Rentokil Initial berkomitmen untuk 
mencegah penipuan dan korupsi serta 
mengembangkan budaya anti-penipuan 
yang sesuai. Perusahaan menerapkan 
toleransi nol bagi perilaku penipuan
dan/atau korupsi. Kerugian perusahaan 
akibat penipuan, penyuapan dan praktik 
bisnis korup lainnya dapat lebih dari 
sekadar kerugian keuangan; tindakan 
tersebut dapat berpotensi merusak 
reputasi perusahaan serta membawa
individu dan perusahaan ke dalam proses 
hukum. Tidak ada rekan kerja yang boleh 
mengizinkan adanya tindakan korupsi 
atau penipuan oleh rekan kerja bisnis atau 
lainnya terkait dengan dijalankannya bisnis 
Rentokil Initial yang dianggap korup, baik 
berdasarkan undang-undang yang relevan 
atau dengan referensi pada pedoman ini.

Segala perilaku yang dapat berpotensi 
pada tindakan korupsi, tidak etis atau tidak 
sah atau perilaku yang dianggap tidak 
baik atau melanggar undang-undang yang 
relevan akan diinvestigasi dan pihak yang 
bersalah akan dikenai tindakan disipliner 
yang dapat berakibat pada pemecatan.

Pencucian uang

Semua rekan kerja harus waspada terhadap 
pencucian uang. Pencucian uang merupakan 
proses di mana penjahat berupaya 
menyembunyikan atau menyamarkan asal 
dan kepemilikan hasil tindak kejahatan 
mereka, sehingga menghindari penuntutan, 
hukuman dan penyitaan dana kejahatan. 
Melakukan “Tipping off” terhadap siapa 
saja yang berusaha melakukan kejahatan 
yang melanggar aturan pencucian uang juga 
merupakan tindak kejahatan. Secara pribadi, 
rekan kerja yang melakukan kejahatan 
pencucian uang dapat dikenai tindakan 
pidana dan tindakan disipliner perusahaan.

Konflik kepentingan

Rekan kerja tidak boleh melakukan 
kegiatan yang dapat menimbulkan konflik 
kepenting-an dengan bisnis mereka atau 
perusahaan secara keseluruhan. Konflik 
kepentingan terjadi jika kepentingan 
pribadi rekan kerja sedemikian rupa
mempengaruhi kepentingan perusahaan.

Tanggung jawab terhadap perusahaan
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Sebagai contoh konflik kepentingan dapat 
terjadi jika:

•  Rekan kerja bertindak sedemikian 
rupa atau memiliki kepentingan yang 
menyulitkannya untuk melaksanakan 
pekerjaan perusahaan secara objektif 
dan efektif

•  Rekan kerja, atau anggota keluarganya, 
menerima tunjangan pribadi karena 
jabatannya di perusahaan

•  Rekan kerja, pada waktu yang sama, 
bekerja untuk pesaing, pelanggan atau 
pemasok dalam kapasitas apa pun

•  Rekan kerja memiliki hubungan eksternal
 yang mempengaruhi kemampuannya  
 untuk mengambil keputusan yang tepat

Rekan kerja yang mengetahui adanya 
konflik kepentingan atau kemungkinan 
terjadinya konflik kepentingan harus 
segera melaporkannya kepada manajer 
mereka atau kepada tingkat manajemen
yang lebih tinggi.

Lingkungan

Dalam melakukan semua kegiatan yang 
terkait dengan pekerjaan, baik tentang 
properti perusahaan atau bukan, semua 
rekan kerja harus menghargai lingkungan. 
Perlindungan lingkungan merupakan 
bagian integral dari strategi bisnis 
operasional global perusahaan dan

semua tindakan rekan kerja harus menjadi 
bagian dari solusi dan bukannya malah 
menimbulkan masalah.

Emisi ke udara, tanah dan air serta bau dan 
kebisingan dapat menimbulkan masalah 
bagi tetangga perusahaan dan lingkungan 
yang lebih luas. Manajemen sampah yang 
baik dan penggunaan sumber daya material 
dan energi yang hati-hati akan berdampak 
baik pada lingkungan dan ekonomi. Sebisa 
mungkin, perusahaan akan berusaha untuk 
menggunakan sumber daya material secara 
efektif dan meminimalkan penggunaan 
energi, emisi ke udara, tanah dan air serta 
produksi sampah dan mengelola sampah 
yang dihasilkan dengan cara yang ramah 
lingkungan.

Perusahaan akan mematuhi semua 
undangundang dan peraturan lingkungan. 
Setidaknya setiap setahun, kinerjanya 
terhadap indikator kinerja utama seperti 
penggunaan air dan emisi CO

2 akan 
dilaporkan.

Perusahaan berharap semua rekan 
kerja berperan serta dalam melindungi 
lingkungan. Jika ada rekan kerja yang 
mengetahui, atau mencurigai, adanya 
pelanggaran undang-undang lingkungan
atau prinsip perusahaan, masalah tersebut 
harus segera dilaporkan kepada manajer 
mereka atau melalui jalur yang akan 
dijelaskan di bagian akhir pedoman ini.

Tanggung jawab terhadap perusahaan
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Perusahaan berusaha untuk memastikan 
bahwa dalam mengembangkan materi 
dan produk yang diperlukan untuk 
memberikan layanan kepada pelanggan, 
kami akan terus berusaha menemukan 
metode dan materi dengan dampak 
negatif lingkungan atau konsumsi sumber 
daya langka yang lebih kecil daripada 
metode dan materi yang digantikan.

Kebijakan lingkungan perusahaan dapat
ditemukan di www.rentokil-initial.com/
corporate-responsibility/reports-and-
policies/company-policies.

Keterlibatan masyarakat

Rentokil Initial sebisa mungkin akan 
memfasilitasi pelibatan rekan kerja dalam 
pengembangan budaya, pendidikan dan 
sosial dari masyarakat di tempat perusahaan 
beroperasi dan karyawan tinggal. Perusahaan 
mendorong pemberian amal, utamanya jika 
karyawannya ikut berperan aktif dan memiliki 
kebijakan untuk memberikan kontribusi yang 
sepadan dengan kebijakan ini.

Partisipasi dalam kancah politik

Sebagai organisasi non-politik, Rentokil 
Initial tidak akan memberikan kontribusi 
apa pun, baik dalam bentuk tunai atau pun 
sejenisnya, kepada kandidat politik, partai 
atau organisasi yang kegiatannya dirancang 
untuk mempromosikan kepentingan partai 
politik atau ideologi partai.

Perusahaan dan semua rekannya 
merupakan bagian dari masyarakat di 
tempat mereka beroperasi dan memainkan 
peranan penting bagi bisnis dan individu 
dalam semua masalah masyarakat yang 
terkait dengan politik. Dari waktu ke 
waktu, masalah politik dari kepentingan 
yang sah kepada perusahaan bisa 
muncul. Hanya personel yang berwenang 
dengan tepat yang boleh terlibat dalam 
komunikasi yang mungkin dianggap 
sebagai partisipasi dalam proses politik.

Rekan kerja, dalam kapasitas pribadinya, 
bebas berpartisipasi dalam segala kegiatan 
politik sesuai pilihan mereka, dengan uang 
dan waktu mereka sendiri, namun tidak 
boleh mengganggu pekerjaan mereka 
untuk perusahaan atau menimbulkan 
konflik kepentingan.

Penggunaan aset perusahaan

Semua aset perusahaan, baik berwujud 
maupun tidak, hanya boleh digunakan 
untuk tujuan bisnis yang sah dan resmi. 
Pencurian, kelalaian dan produksi sampah 
berdampak langsung pada profitabilitas 
perusahaan dan semua kasus dugaan
penipuan atau pencurian harus segera 
dilaporkan untuk investigasi.
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Kewajiban semua rekan kerja untuk melin-
dungi aset perusahaan termasuk informasi 
hak miliknya. Informasi hak milik mencakup 
segala hal seperti rahasia dagang, paten, 
merek dagang dan materi hak cipta seperti 
manual pengoperasian dan dokumen 
prosedural lainnya, serta materi bisnis 
dan pemasaran lainnya, gagasan, desain, 
database, catatan atau data keuangan dan
laporan yang tidak diterbitkan.

Sebagian besar proporsi nilai grup
direpresentasikan dengan hak kekayaan 
intelektual dan semua rekan kerja memiliki 
tanggung jawab untuk melindungi aset 
penting ini

Penggunaan internet, komputer 
dan teknologi seluler yang wajar

Rentokil Initial memberikan akses ke 
sumber daya TI, seperti PC, laptop, PDA, 
email dan Internet untuk tujuan bisnis. 
Penggunaan terbatas pada sumber daya 
TI perusahaan untuk kepentingan pribadi 
diizinkan selama tidak mengganggu 
produktivitas rekan kerja atau kinerja dari 
kewajibannya, atau berdampak buruk pada 
reputasi perusahaan.

Selamanya, penggunaan sumber daya TI
perusahaan harus sesuai dengan kebijakan
penggunaan yang diperbolehkan 
perusahaan dapat ditemukan dalam Group 
Policies Library di Intranet Grup.Dugaan 

penyalahgunaan peralatan, sistem atau 
data perusahaan akan diinvestigasi dan 
dapat

Penyimpanan dan akses email

Dalam batas-batas undang-undang 
perlindungan data, perusahaan dapat 
mengakses dan memantau file komputer 
dan komunikasi elektronik yang disimpan 
perusahaan di servernya atau server 
pemasoknya, atau di PC atau di perangkat 
perusahaan lain, untuk memastikan apakah 
peralatan perusahaan dan layanan data 
digunakan secara tepat untuk tujuan yang 
terkait dengan pekerjaan.

Menyimpan semua email minimal selama 
setahun merupakan kebijakan perusahaan. 
Akses ke trafik email yang tersimpan akan 
diperbolehkan dalam keadaan tertentu seperti 
untuk investigasi pelanggaran kebijakan, 
undang-undang atau peraturan perusahaan.

Telepon seluler

Perusahaan Rentokil Initial akan selalu
berusaha memastikan apakah rekan kerja
menggunakan telepon seluler atau 
perangkat komunikasi genggam lainnya 
dengan aman dan sah, utamanya saat 
menjalankan bisnis perusahaan. Penggunaan 
terbatas pada telepon seluler perusahaan 
untuk kepentingan pribadi diperbolehkan 
jika perlu, misalnya saat bekerja di luar jam 
kerja biasanya.

Tanggung jawab terhadap perusahaan
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Penyalahgunaan obat-obatan dan
alkohol

Penyalahgunaan zat berbahaya dapat 
memiliki konsekuensi merusak pada 
individu, tempat kerja dan kinerja peran 
rekan kerja di perusahaan.

Penggunaan atau kepemilikan zat 
berbahaya yang tidak sah di kantor 
Rentokil Initial atau saat mewakili 
perusahaan dilarang keras dan akan
dikenakan tindakan disipliner jika 
ditemukan.

Perusahaan sangat mendukung 
lingkungan bisnis yang bebas dari alkohol, 
namun, konsumsi alkohol dalam jumlah 
sedang untuk acara internal dan eksternal 
sesuai dengan adat dan praktik setempat 
diperbolehkan jika memang diberi 
wewenang.

Kebijakan tentang semua hal terkait 
sumber daya manusia dapat ditemukan 
di dapat ditemukan dalam Group Policies 
Library di Intranet Grup.

Kepatuhan

Semua rekan kerja diharuskan mematuhi 
undangundang, baik tersurat maupun 
tersirat. Ini adalah landasan yang 
digunakan untuk membangun standar etik 
perusahaan. Rekan kerja harus menghargai 
dan mematuhi undang-undang di mana 

pun mereka beroperasi dan harus meminta
saran atau pelatihan tambahan jika mereka
merasa tidak yakin tentang bagaimana 
penerapan undang-undang tersebut pada 
peran mereka.

Penting bagi semua rekan kerja untuk 
memahami undang-undang yang 
mempengaruhi bisnis yang mereka 
kerjakan, dan harus mematuhinya karena
ada konsekuensi serius untuk setiap 
pelanggaran. Jika rekan kerja mengetahui 
bahwa apa yang dikerjakan atau 
diperintahkan kepadanya melanggar 
undang-undang, mereka harus melapor 
kepada manajer yang akan, jika perlu,
mengambil tindakan hukum. Jika rekan 
kerja ingin melaporkan sesuatu secara 
rahasia, mereka dapat melakukannya – 
lihat bagian tentang saran dan melaporkan 
keprihatinan di akhir pedoman ini.

Perusahaan tidak akan membebankan 
tanggung jawab pada manajemen 
atas kerugian bisnis akibat kepatuhan 
pada undang-undang atau kebijakan 
perusahaan, dan akan memastikan
bahwa tidak ada rekan kerja yang 
menderita karena melaporkan pelanggaran 
atau dugaan pelanggaran.
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Saran dan melaporkan keprihatinan

Perilaku etika dan pengambilan keputusan
dicakup dalam ketentuan hukum dan 
karena itu mengharuskan rekan kerja 
untuk melakukan penilaian dan menerima 
tanggung jawab pribadi.

Rekan kerja didorong untuk meminta 
bantuan atau melibatkan orang lain dalam 
dialog atau debat untuk menemukan 
tindakan terbaik.

Jika dihadapkan dengan dilema etika, 
mulai dengan menanyakan diri Anda 
pertanyaan berikut:

•  Apa tindakan yang saya maksudkan 
sesuai dengan undang-undang dan 
peraturan yang relevan?

• Apa tindakan yang saya maksudkan
 mencerminkan nilai perusahaan?

•   Apa tindakan yang saya maksudkan 
mematuhi prinsip etika dalam Pedoman 
Perilaku Rentokil Initial?

• Jika dimuat di koran, akankah tindakan  
 yang saya maksudkan dipandang secara  
 positif?

•  Senangkah saya jika tindakan yang saya
 maksudkan dilakukan pada saya atau  
 orang yang saya kasihi?

•  Akankah saya dan mereka yang saya 
hormati bangga dengan tindakan yang 
saya maksudkan, baik sekarang maupun 
di masa mendatang?

Jika Anda menjawab ‘tidak yakin’ atau 
‘tidak’ untuk semua pertanyaan ini, 
laporkan atau diskusikan masalah Anda.

Mengatasi dilema etika
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Selalu ada orang yang dapat membantu 
rekan kerja jika bantuan terkait masalah 
etika diperlukan.

Masalah Anda akan ditanggapi dengan 
serius dan ditangani dengan cara cermat 
dan profesional. Jika kemungkinan adanya 
kelakuan buruk dilaporkan, kami akan 
menginvestigasi dan mengambil tindakan 
yang tepat.

Rekan kerja dapat menggunakan sumber 
daya berikut untuk bantuan, informasi 
atau panduan tentang masalah etika atau 
untuk melaporkan dugaan insiden.

Hubungi manajer Anda
Dalam kebanyakan kasus, manajer Anda 
adalah yang paling tepat untuk diajak 
bicara. Jika Anda tidak yakin tentang 
tindakan apa yang paling tepat di segala 
situasi, Anda dapat meminta saran
manajer Anda.

Bicaralah dengan manajer tingkat 
berikutnya
Dalam kasus khusus di mana Anda merasa
kurang nyaman berkonsultasi dengan 
manajer atasan Anda, Anda dapat 
menghubungi manajer dari manajer Anda 
untuk meminta saran atau melaporkan 
masalah.

Beri tahu tim sumber daya manusia di
tempat Anda
Tim sumber daya manusia di tempat Anda 
selalu ada untuk diajak berdiskusi tentang 
masalah atau dilema etika yang mungkin 
Anda hadapi, serta masalah terkait 
pekerjaan.

Saran dan melaporkan keprihatinan
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Speak up

Perusahaan menggunakan proses pelaporan 
rahasia yang disebut “Speak Up” yang 
memungkinkan rekan kerja menyampaikan 
masalah secara internal kepada manajemen 
senior independen di Rentokil Initial plc. 
Detail kontak Speak-Up pasti tersedia bagi 
semua rekan kerja di
berbagai lokasi. Sebagai alternatif, gunakan 
salah satu dari berikut ini:

• Email: speak-up@rentokil-initial.com 
• Telepon: +44 207 6277 966 (lihat nomor  
 telepon spesifik negara / bebas pulsa  
 pada tautan di bawah)
• Intranet: http://www.ri-intranet.com/speak-up

Rentokil Initial tidak akan 

menoleransi segala bentuk 

pembalasan terhadap personel yang, 

dengan itikad baik, melaporkan 

dugaan kelakuan buruk yang 

melanggar etika atau hukum atau 

pelanggaran kebijakan.
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10 hal yang harus diingat

1. Kami berkomitmen 100% terhadap  
 keamanan

2.  Kami menghargai keberagaman

3.  Kami menghormati budaya
 dan kebiasaan

4.  Kami berkomitmen untuk
 menghargai lingkungan

5.  Kami memberikan pelatihan dan
 pengembangan

6. Kami menghormati hak asasi kolega  
 kami dan hak asasi orang lain.

7.  Kami mendorong keterlibatan
 masyarakat

8.  Kami berkomitmen pada standar
 tertinggi layanan pelanggan

9.  Kami menetapkan standar tertinggi
 perilaku bisnis setiap saat

10.  Kami memiliki kebijakan dan
  prosedur yang sepenuhnya selaras
  dengan nilai-nilai Layanan,
  Hubungan dan Kerja Tim kami
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