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1. Tujuan dan keberlakuan 

1.1 Kebijakan ini berlaku secara global untuk seluruh karyawan Coats Group plc dan anak perusahaannya 

atau perusahaan yang terkait (selanjutnya disebut sebagai 'Perusahaan') sejauh hal tersebut tidak 

bertentangan dengan undang-undang setempat. 

 
1.2 Jika tidak ada undang-undang setempat yang berlaku, Kebijakan inilah yang berlaku. Untuk perbedaan 

setempat terhadap Kebijakan, mohon mengacu pada bagian 8. 

 
1.3 Kebijakan ini menguraikan alasan untuk mempertahankan standar etis tertinggi dan perilaku bisnis yang 

sesuai hukum serta menjelaskan prosedur untuk tindak pelaporan yang dianggap bertentangan dengan 

standar ini. Tindakan yang harus diambil oleh Perusahaan juga diuraikan. 

 
1.4 Kebijakan harus dibaca sehubungan dengan kebijakan Perusahaan berikut: 

 Kode Etik (menggabungkan Kode Etik Bisnis dan Kebijakan Pengelolaan Properti 

Perusahaan); 

 Kebijakan Antisuap dan Antikorupsi; 

 Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan; 

 Kebijakan Lingkungan Hidup; 

 Kebijakan Pelecehan, Perundungan, dan Diskriminasi; 

 Kebijakan Undang-Undang Persaingan Usaha; dan 

 Kebijakan Perlindungan Data. 

 
 

2. Pernyataan kebijakan 

2.1 Perusahaan berkomitmen terhadap standar integritas, keterbukaan, dan akuntabilitas tertinggi dalam 

semua urusannya. Perusahaan bertekad untuk mempertahankan budaya kejujuran, martabat, dan 

menghormati serta menentang segala tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan standar 

tersebut. Contoh penting tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan standar tersebut termasuk: 

 Tindak penipuan dan korupsi; 

 Pelanggaran Kode Perilaku; 

 Perilaku yang termasuk kesalahan atau pelanggaran hukum, kesepakatan, atau perjanjian yang 

mengakibatkan tindakan tidak patut yang serius; 

 Risiko kesehatan dan keselamatan, termasuk risiko terhadap masyarakat serta karyawan; 

 Kerusakan terhadap lingkungan; 

 Pelecehan, perundungan, atau diskriminasi berbentuk apa pun, penggunaan tenaga kerja anak-

anak, dan pelanggaran hak asasi manusia; dan 

 Praktik ketenagakerjaan tidak wajar lainnya termasuk promosi karyawan dengan cara yang 

tidak wajar. 

2.2 Tindak penipuan atau korupsi meliputi, namun tidak terbatas pada: 

 Persoalan finansial – di mana perorangan atau badan hukum mendapatkan uang dengan cara 

menipu dari Perusahaan, membuat laporan yang keliru, atau memanipulasi akuntansi; 

 Persoalan peralatan – di mana peralatan Perusahaan digunakan untuk keuntungan pribadi yang 
tidak benar; 
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 Persoalan sumber daya – di mana terjadi penyalahgunaan sumber daya (seperti pencurian 
material); 

 Persoalan lain – kegiatan yang dilakukan oleh pejabat Perusahaan yang mungkin: 

o melanggar hukum; 

o melanggar kebijakan Perusahaan secara substansial; 

o berbahaya bagi kesehatan atau keselamatan karyawan atau masyarakat; 

o melanggar undang-undang antikorupsi, undang-undang antisuap, pedoman 

pemberian sponsor dan donasi, prosedur pemberian hadiah atau 

pembayaran fasilitasi; 

o standar atau praktik yang ditetapkan di bawah ini; 

o perilaku yang tidak patut dan meliputi penyalahgunaan wewenang, kesalahan besar 

atau pemborosan uang yang tidak diperlukan; dan 

o tindakan manajemen senior yang tidak dapat dilaporkan dengan menggunakan 
saluran setempat. 

 
2.3 Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong karyawan agar memberitahukan kekhawatiran tentang 

kesalahan serius atau melaporkan kecurigaan pelanggaran hukum atau kebijakan Perusahaan dan untuk 

menyediakan jaminan bahwa karyawan tersebut akan dilindungi dari tindak pembalasan karena telah 

membuat laporan tersebut. Kebijakan juga menguraikan cara di mana karyawan dapat memberitahukan 

kekhawatiran mereka dan langkah-langkah yang akan diambil Perusahaan dalam menanggapi 

terbongkarnya penyelewengan atau pelanggaran undang-undang dan/atau kebijakan Perusahaan. 

 
 

3. Pengecualian terhadap “Pelaporan” 

3.1 Insiden yang bersifat ketenagakerjaan harus dilaporkan melalui saluran biasa, sesuai dengan Kebijakan 

Pelecehan, Perundungan, dan Diskriminasi. Laporan ini akan diteruskan ke Chief Human Resources 

Officer (Pimpinan Eksekutif Sumber Daya Manusia) sebagaimana berlaku. 

 
 

4. Proses untuk pengungkapan “Pelaporan” 

4.1 Terkadang karyawan dapat melihat atau menyadari adanya perilaku atau tindakan yang melanggar 

undang-undang dan/atau kebijakan Perusahaan. Namun demikian, karyawan takut menjadi korban 

pelecehan dan viktimisasi apabila karyawan melaporkan kekhawatirannya atau mengungkapkan 

sesuatu yang tidak biasa. 

 
4.2 Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong semua karyawan agar mengungkapkan pelanggaran yang 

dapat berdampak negatif terhadap Perusahaan, pelanggan, pemegang saham, karyawan Perusahaan 

atau masyarakat umum. 

 
4.3 Karyawan yang berupaya untuk mengungkapkan kecurigaan atas tindak penipuan atau korupsi serta 

perilaku tidak etis atau ilegal didorong untuk “berkonsultasi terlebih dahulu di tingkat lokal” mengenai 

masalah tersebut, apabila memungkinkan, dengan supervisor, manajer atau personel yang sesuai 

lainnya seperti Cluster Managing Director (CMD) (Direktur Pelaksana Kluster). Dalam hal potensi tindak 

penipuan dan korupsi, CMD harus mengungkapkan insiden tersebut kepada Head of Group Internal 

Audit (Kepala Audit Internal Grup). 
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4.4 Apabila kekhawatiran atau dugaan mungkin melibatkan CMD, atau manajemen senior, atau apabila 

karyawan mungkin tidak yakin ke mana harus melaporkan kekhawatirannya dan/atau merasa tidak dapat 

mengungkapkan kekhawatirannya kepada siapa pun menurut 4.3, disarankan agar karyawan tersebut 

menggunakan prinsip (i-iii) di bawah ini sebagai saluran untuk melakukan pengungkapan bilamana 

diizinkan undang-undang setempat: 

i. Apabila tindakan tersebut dicurigai melibatkan CMD, maka yang seharusnya dihubungi adalah 

manajer senior terkait pada tingkat selanjutnya, misalnya President, Business Operations (PBO) 

(Presiden Operasi Bisnis) atau yang setara, Chief Financial Officer (CFO) (Pimpinan Eksekutif 

Keuangan) atau Head of Group Internal Audit (Kepala Audit Internal Grup); 

ii. Apabila tindakan tersebut dicurigai melibatkan seorang anggota Group Executive Team (Tim 

Eksekutif Grup), atau apabila karyawan tidak yakin pihak mana yang harus dihubungi, tindakan 

tersebut harus diungkapkan kepada Chief Legal & Risk Officer (Pimpinan Eksekutif Hukum & 

Risiko) dan Group Company Secretary (Sekretaris Perusahaan Grup), Group Chief Executive 

Officer (Pimpinan Eksekutif Grup), Chief Human Resources Officer (Pimpinan Eksekutif Sumber 

Daya Manusia), atau Chairman of the Audit & Risk Committee (Ketua Komite Audit & Risiko); 

iii. Karyawan dapat mengungkapkan persoalannya melalui surat elektronik melalui Ethics Inbox 

internal rahasia di ethics@coats.com. Seluruh pengungkapan ke Ethics Inbox akan ditangani 

sesuai dengan tingkat kerahasiaan tertinggi, bersifat anonim (apabila diizinkan undang-undang 

setempat) dan secara tidak memihak. 
 

4.5 Seluruh pengungkapan merupakan ‘kejadian yang dapat dilaporkan’ dan sehingga wajib dilaporkan 

dalam Kuesioner Risiko Dua tahunan oleh CMD terkait, PBO atau anggota lain dari Group Executive 

Team (Tim Eksekutif Grup) yang sesuai. 
 

4.6 Dalam segala situasi, sifat dan keadaan pengungkapan akan menentukan bentuk tindakan Perusahaan. 

Dalam kasus penipuan dan korupsi, tergantung pada beratnya pengungkapan, Perusahaan dapat 

memutuskan untuk melakukan penyelidikan melalui fungsionaris independen atau melalui Group Internal 

Audit (Audit Internal Grup). Keputusan ini akan dibuat oleh Group Chief Executive Officer (Pimpinan 

Eksekutif Grup) berkonsultasi dengan Chief Legal & Risk Officer (Pimpinan Eksekutif Hukum & Risiko) 

dan Group Company Secretary (Sekretaris Perusahaan Grup), Chief Human Resources Officer 

(Pimpinan Eksekutif Sumber Daya Manusia), dan Group Chief Financial Officer (Pimpinan Eksekutif 

Keuangan Grup). 

 

4.7 Fungsionaris independen yang sama juga dapat diminta untuk menyelidiki dugaan pelanggaran 

lainnya terhadap tindakan yang tidak etis atau melawan hukum. 
 
 

5. Menginvestigasi kasus pengungkapan 

5.1 Dalam 10 hari kerja setelah pengungkapan diterima, karyawan akan menerima pemberitahuan seperti 
berikut: 

 pengakuan bahwa informasi yang diungkapkan telah diterima; 

 permintaan tambahan untuk informasi lebih lanjut apabila dugaan awal jelas atau kurang spesifik; 

 indikasi tentang apakah investigasi lebih lanjut akan dilakukan, dan jika tidak, mengapa hal 
tersebut terjadi. 

 

mailto:ethics@coats.com
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5.2 Tindakan yang diambil Perusahaan bergantung pada sifat kekhawatiran. Persoalan yang dikemukakan 
dapat: 

 diselidiki secara internal; dan 

 dilimpahkan ke kepolisian atau pihak berwenang eksternal. 

 
5.3 Apabila diselidiki secara internal, investigasi harus bersifat independen, tidak memihak, dan cepat 

menangani semua masalah/kekhawatiran yang diungkapkan. Laporan tertulis akan diserahkan dengan 

kesimpulan yang jelas untuk mengonfirmasi atau menolak pengungkapan. Investigasi dan laporan harus 

dilakukan atas permintaan Group Chief Executive (Pimpinan Eksekutif Grup) yang berkonsultasi dengan 

Chief Legal & Risk Officer (Pimpinan Eksekutif Hukum dan Risiko) dan Group Company Secretary 

(Sekretaris Perusahaan Grup), Chief Human Resources Officer (Pimpinan Eksekutif Sumber Daya 

Manusia), dan Group Chief Financial Officer (Pimpinan Eksekutif Keuangan Grup). 

 
5.4 Selain agar pemangku kepentingan dan Head of Group Internal Audit (Kepala Audit Internal Grup) selalu 

mendapatkan informasi tentang (i) penerimaan pengungkapan dan (ii) kesimpulan investigasi, individu 

pelapor tersebut harus melaporkan penerimaan semua pengungkapan tersebut dalam Kuesioner Risiko 

Dua Tahunan dengan disertai ringkasan singkat pengungkapan, hasil investigasi, dan tindakan yang 

diambil. 

 

 
6. Perlindungan 

6.1 Seluruh laporan persoalan etika dapat dibuat secara anonim (apabila diizinkan oleh undang-undang 
setempat) dan secara rahasia. 

 Pelecehan atau viktimisasi - Perusahaan mengakui bahwa keputusan untuk melaporkan 

persoalan dapat menjadi keputusan yang sulit dibuat, terutama karena ketakutan akan adanya 

pembalasan atau balas dendam. Perusahaan tidak akan membiarkan adanya pelecehan atau 

viktimisasi dan akan mengambil tindakan untuk melindungi pihak yang melaporkan dengan 

iktikad baik. Panduan prosedural untuk melindungi karyawan dan menangani keluhan pelecehan 

atau viktimisasi karyawan dapat ditemukan dalam Kebijakan Pelecehan, Perundungan, dan 

Diskriminasi. 

 Kerahasiaan - Perusahaan akan melakukan upaya terbaiknya untuk melindungi identitas 

karyawan saat karyawan tersebut membuat laporan dan tidak ingin namanya diungkapkan. 

Namun demikian, harus diketahui bahwa proses investigasi mungkin akan mengungkapkan 

sumber informasi dan pernyataan karyawan mungkin diperlukan sebagai bagian dari bukti. 

 Tuduhan anonim - Kebijakan ini mendorong karyawan agar menuliskan namanya pada laporan 

sehingga karyawan tersebut dapat diselidiki dengan semestinya dan agar informasi terkini dapat 

diberikan jika sesuai. Persoalan yang diutarakan secara anonim akan lebih sulit untuk diselidiki 

dan dibuktikan, namun tetap akan diterima apabila memungkinkan dan diizinkan oleh undang-

undang setempat. 

 Dugaan tidak benar - Apabila suatu laporan dibuat dengan iktikad baik tetapi tidak dapat 

dibuktikan melalui investigasi, karyawan tersebut tidak akan dikenai tindakan. Namun demikian, 

jika seseorang membuat tuduhan yang bersifat jahat atau menyulitkan, karyawan yang membuat 

laporan tersebut dapat dikenai tindakan. 
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7. Peninjauan kebijakan 

7.1 Ringkasan laporan yang diterima, tindakan yang diambil, dan hasil investigasi akan disampaikan oleh 

Head of Group Internal Audit (Kepala Audit Internal Grup) pada setiap pertemuan Komite Audit & Risiko. 

Keefektifan Kebijakan ini akan ditinjau secara tahunan atau lebih cepat bila diperlukan. 

 
7.2 Kebutuhan akan perubahan harus dilaporkan kepada Chief Human Resources Officer (Pimpinan 

Eksekutif Sumber Daya Manusia) yang akan memastikan bahwa persetujuan yang sesuai diperoleh. 

 
 

8. Penyimpanan 

8.1 Chief Human Resources Officer (Pimpinan Eksekutif Sumber Daya Manusia) dan Head of Group Internal 

Audit (Kepala Audit Internal Grup) akan memutuskan mengenai periode penyimpanan semua laporan 

investigasi dan dokumentasi yang relevan, dengan tunduk pada pembatasan yang dikenakan oleh 

perundang-undangan. Namun demikian, penyimpanan dokumen berdasarkan Kebijakan ini tidak akan 

lebih lama daripada yang diperlukan setelah investigasi ditutup. 

 
 

9. Kontak 

9.1 Untuk panduan praktis mengenai aspek mana pun dari Kebijakan ini, mohon hubungi tim HR (SDM) atau 

Legal, Risk & Governance (Hukum, Risiko & Tata Kelola) atau melalui surat elektronik 

ethics@coats.com. 

 

mailto:ethics@coats.com

