
kode

kita



melakukan kegiatan bisnis kita sehari-hari. 
enting – Kerjasama Tim, Kepercayaan dan 
adi kekuatan penggerak karyawan Alstom 
ka.

Pesan Dari Ketua & CE
“Kita berbagi budaya y
etika dan nilai-nilai um
Kita adalah Alstom.”

Alstom berusaha untuk 
dunia. Komitmen dasar
dari strategi ini. Kita me
pemegang saham, dan
standar tertinggi dari pe
prosedur yang berlaku. 
untuk dilakukan, tetap
diwujudkan melalui nila
memandu semua usaha

Kode Etik ini harus ber
Alstom. Sebagai karyaw
menerapkan prinsip-pri
petunjuk untuk setiap pe
kita di Perusahaan, mar
peluang untuk berpartis
menjadi, misalnya, angg

Kode Etik kita tidak dapa
korektif yang terus-men
proses kepatuhan kita.
perilaku yang tidak dapa
sistem pelaporan intern
masalah terkait kepada
akan mengakibatkan tin
bagi orang yang menga
bentuk apapun.

Nilai-nilai dan Kode Et
Alstom. Mereka adalah 
terus bergantung kepa
  Hal ini penting untuk 
kita menjunjung ting
mempromosikannya ba

Henri Poupart-Lafarge
Ketua & CEO

rtment – January 2016

a adalah penyediaan proyek yang membutuhkan nilai-nilai 
apai keberhasilan proyek.

tuk meraih baik tujuan secara kolektif maupun individual. 
orasi dalam seluruh tingkat dalam suatu organisasi dan 
a mitra kerja eksternal. Kerjasama Tim juga melibatkan 
mengerahkan seluruh kelebihan kita dalam kompetensi

un semangat Kerjasama Tim menjadi hal yang mendasari 
peran dalam kesuksesan Perusahaan kita, dengan tujuan 
royek para pelanggan.

gan berbagai struktur manajemen, unit, lokasi produksi dan 
rusahaan yang kompleks. Kepercayaan menjadi hal yang 

ksanakan praktik bisnis yang layak serta manajemen yang 
tangani.

ngan profesionalisme, integritas, kepatuhan dan tanggung 
-balik diantara para rekan kerja, manajemen dan mitra kerja 
emberdayaan dan delegasi kewenangan. Sehingga pada 
an menjadi bertanggungjawab atas keputusan dan tindakan 
t bekerja dengan pola piker yang berdasarkan kepercayaan, 
 yang professional dan beretika serta transaparan dalam 

an produk dan jasa yang memenuhi ekspektasi dalam hal 
kepada pelanggan. Untuk memenuhi komitmen kita kepada 
oritas.

adap kegiatan usaha kita dengan persepsi ‘kesempurnaan’ 
ut mengharuskan kita untuk menentukan prioritas sehingga 
sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan 
a kita menghasilkan nilai tambah untuk kegiatan bisnis 
eh pemahaman penyediaan jasa untuk para pemangku 
rnal dan pemenuhan atas komitmen-komitmen kita.

Tim

n
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nerapkan kode etik

satu atau lebih mitra, dan dikendalikan oleh Alstom. 
dak terbatas pada: anak perusahaan, afiliasi yang 
an patungan yang dikendalikan oleh Alstom;

kan oleh Alstom, termasuk namun tidak terbatas pada, 
ta konsorsium yang tidak dikendalikan oleh Alstom 
nsip-prinsip yang diuraikan dalam Kode Etik ini. Bila 

matuhi aturan-aturan etika dan prosedur kepatuhan 
mengambil tindakan yang tepat, seperti memberitahu 
n korektif dan menjatuhkan sanksi.

Tanggung jawab anda
Alstom

Sebagai karyawan Alstom, An
etis dan patuh. Penting bahwa
•  Memahami secara dasar isu-isu dan 
•  Terus mengetahui setiap pembaruan

menerapkan versi terbaru dari dokum
•  Memahami secara menyeluruh Instru

Anda dan secara teratur memeriksa i
•  Menghubungi manajemen Anda atau

Audit Internal, Etika & Kepatuhan, D
pertanyaan apapun yang mungkin An
Kode Etik atau Instruksi Alstom);

•  Mengetahui cara menggunakan Pros
masalah, sesuai dengan hukum dan 
Anda.

Kelalaian dalam mematuhi Kode Etik i
tetapi juga Anda sebagai karyawan.

Tanggung jawab anda
Alstom

Perilaku etis dan patuh dimu
manajer Alstom, tanggung jaw
seorang karyawan. Anda ha
perilaku etis dan menjaga kom
berikut:
Promosi:
•  Memiliki pengetahuan yang mendalam

Etik ini;
•  Memberikan pengetahuan tentang Ko

peraturan perundang-undangan yang 
berbisnis dengan dan/atau mewakili Al

•  Memastikan tim Anda terlatih tentang 
•  Mengidentifikasi dan secara proaktif m
•  Memastikan bahwa proses-proses, y

dikomunikasikan dan dipahami denga
Anda;

Alstom menghormati semua hukum dan peraturan 
nya beroperasi. Kelalaian dalam mematuhi hukum dan 
t mengakibatkan sanksi perdata dan pidana yang cukup 
rlibat.

buat aturan ketat yang menetapkan standar yang sangat 
mpangan dalam bentuk apapun  dari aturan yang telah 
nguraikan nila-nilai kita dan menjelaskan komitmen kita 
na pun kita melakukan kegiatan bisnis. Beberapa isu telah 
ngan petunjuknya. Tetapi, Kode Etik ini tidak dimaksudkan 
tik ini dirancang pada tingkat yang tinggi untuk membantu 
gkin Anda hadapi dalam pekerjaan Anda sehari-hari. Pada 
rus mengacu pada Instruksi Alstom yang lebih rinci.

karyawan, termasuk manajer dan petugas di Alstom, 
i saat mereka bertindak sehubungan dengan tugas yang 
saat kata “karyawan” disebut, kata tersebut mencakup 
rektur. Semua karyawan harus meluangkan waktu untuk 

Etik ini.

ntu melindungi Alstom dan diri Anda sendiri. Kode Etik ini 
api juga untuk setiap struktur di mana Alstom memegang 

anak perusahaan, afiliasi, perusahaan patungan dan 

, Anda harus selalu menghubungi orang yang tepat untuk 
ak terbatas pada, anggota Departemen Etika & Kepatuhan. 
mit dan sulit, dan mungkin menyajikan lebih dari satu 
edoman kepada Kode Etik. Kode Etik dan Instruksi Alstom 
ur. Anda diharapkan untuk terus mengetahui setiap 
yang Anda mungkin miliki dan menerapkan versi terbaru 



Program integritas Als
Program Integritas Alstom dilaksanak
bawah tanggung jawab SVP Etis d
berdasarkan praktik terbaik industri di b
untuk membantu Anda sebagai karyaw

Instruksi Etika & Kepatuhan Alstom
Departemen Etika & Kepatuhan, beser
seluas-luasnya di dalam perusahaan A
muka atau melalui e-learning.

Cara mendapatkan info
mendapatkan jawaban
anda

Alstom mempromosikan kom
mendukung satu sama lain u
karyawan, jika Anda ingin me
dengan membahas masalah A
• Manajemen Anda;
• Bagian Sumber Daya Manusia atau 
• Anggota Departemen Etika & Kepatu
• Duta Etika & Kepatuhan;
• Anggota Departemen Pengendalian 

Para karyawan dapat menem
daya elektronik berikut:
•  Bagian Etika & Kepatuhan di Alst
• e-Book Group Instructions di Alsto
• Situs Web internet Alstom: www.

e-Book Instruksi Alstom harus dipatu
dengan perkembangan terbaru di lingk
Etika & Kepatuhan, Keuangan, Huku
Operasi, Lingkungan, Kesehatan & 
Teknologi. Berdasarkan proses bisnis d
di AMS.

turan Alstom dan Instruksi Alstom;

posisi yang melanggar hukum atau dapat dipertanyakan 

tidak patut;
ng dapat menyebabkan konflik atau benturan kepentingan, 
pribadi dan tugas profesional Anda;
akan rasa tidak nyaman untuk dijelaskan kepada rekan 

bisa merusak reputasi Alstom.

etika dalam engambilan 

Alstom di dalam lingkup tim Anda sesuai dengan hukum 
 yang berlaku di negara Anda;

tanpa penundaan atas masalah-masalah yang dilaporkan 
levan, yaitu bagian Manajemen, Hukum, Pengendalian 
tuhan, Duta Etika & Kepatuhan atau perwakilan SDM;
an korektif untuk memperbaiki masalah apapun, dengan 
erkait yang kompeten.

k ini tidak hanya akan mengekspos Alstom pada sanksi 



Patuhi hukum dan peratu
Reputasi Alstom dalam hal integritas 
peraturan perundang-undangan dan 
Alstom melakukan kegiatan usaha. Ka
mengetahui hukum, peraturan perund
pekerjaan masing-masing. Setiap p
-undangan dapat mengakibatkan pen
dapat melibatkan Alstom dalam prakti

Alstom adalah perusahaan multinasion
pencapaian nilai etis yang tinggi, kita
lebih tinggi dari yang dipersyaratkan ol
yang berlaku. Antara lain, Alstom terik
hak-hak asasi manusia dan tenaga ke
lingkungan, pencegahan praktik korup
yang akurat tentang informasi keuan
Universal PBB tentang Hak Asasi Man
International Chamber of Commerce (

Patuhi seluruh peraturan
Sebagai pelengkap dari hukum dan pe
dalam kegiatan usaha kita, Alstom jug
internal Alstom (“Peraturan Alstom”)
karyawan Alstom. Seluruh karyawan A
Peraturan Alstom. Segala bentuk pelan
dapat dikenakan sanksi.

alah
ng atau pihak ketiga dapat menggunakan 
, sesuai dengan hukum dan peraturan 
berlaku di negara tempat mereka tinggal 

memiliki alasan untuk mencurigai adanya 
peraturan dan kebijakan Alstom.

menyediakan metode alternatif bagi para 
n potensi pelanggaran jika memberitahu 
an, atau jika diyakini bahwa penyimpangan 
n ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. 

memiliki pilihan pelaporan dengan metode 

erikut:

tuhan;

nt-Ouen, Perancis
7 06 87 42

nt-Ouen, Perancis
57 06 67 63

yang tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari 

ethicspoint.com

sa dihubungi tersedia di situs Web terproteksi).

menghormati kerahasiaan karyawan. Alstom berkomit-
g akan dikenakan segala bentuk balas dendam, seperti 
tuk diskriminasi lainnya sebagai akibat dari menggunakan 
kan informasi dengan itikad yang baik.

Prinsip dasar kita



g segala bentuk pembayaran dan praktik yang melanggar 
uk korupsi dan penyuapan dalam semua transaksi bisnis 

matuhi persyaratan Konvensi Anti-Suap OECD, hukum 
aktik Korupsi Asing AS (FCPA), Undang-Undang Suap 
hukum dan peraturan yang berlaku di negara-negara 

a mematuhi standar sukarela International Chamber of 
ource Guide to US Foreign Corrupt Practices Act”. Undang-
uh negara dan pada umumnya dirancang untuk melarang 
upsi lainnya. Pelanggaran terhadap hukum anti-korupsi 
mengakibatkan denda berat bagi perusahaan dan pidana 
nggaran undang-undang ini pun bisa merusak reputasi 
ryawan.

da di bawah naungan Alstom, karyawan, staf dan direktur 
menjanjikan atau memberikan manfaat berupa uang atau 
engan maksud untuk secara tidak benar memperoleh atau 
keputusan atau mendapatkan fasilitas atau bantuan yang 
ngan. Mereka juga tidak boleh menanggapi permohonan 

aku bagi keuntungan yang tidak wajar yang dilakukan baik 
masuk juga meminta bantuan dari pihak ketiga, seperti 
perusahaan patungan atau mitra konsorsium.

di bawah naungan Alstom, karyawan, staf dan direktur 
n, yang merupakan manfaat berupa uang, atau manfaat 

an yang menguntungkan pihak ketiga.

rang” berarti setiap pejabat publik, partai politik, karyawan 
atau swasta atau karyawan atau agen badan pemberi 

ermasuk namun tidak terbatas pada, pejabat publik atau 
rwakilan, partai politik atau anggota partai politik, agen, 
t publik atau anggota partai politik, anggota majelis umum, 

nasional, hakim atau pejabat pengadilan internasional, dan 
yang dikendalikan oleh pemerintah dan Badan Usaha Milik 

uk mempermudah prosedur administrasi wajib dan resmi 
yang semestinya sesuai dengan hukum. Pemberian uang 
ringan, dan meski dapat ditoleransi di beberapa negara, 

anggar hukum di banyak negara. Untuk menghindari 
raktik tersebut.

kepada karyawan yang mematuhi aturan Alstom dengan 
uap, meski keputusan tersebut menyebabkan kehilangan 
sial lainnya yang merugikan perusahaan.

n

LGL-WMS-016 –  Mencegah korupsi dengan Pemasok 

dan Kontraktor

LGL-WMS-017 –  Mencegah korupsi pada Usaha 

Patungan dan Konsorsium

LGL-WMS-018 – Uang Pelicin

LGL-WMS-020 – Mitra Penjualan 

Patuhi Undang-Undang P
Persaingan usaha merupakan salah sa
persaingan usaha, juga disebut Undang
para perusahaan bersaing secara se
berkepentingan untuk beroperasi pada p
peraturan perundang-undangan persai
pada perusahaan-perusahaan yang ber
-undang persaingan usaha, dan individ
perdata, perburuhan atau pidana, terma
yang dilakukan. Selain itu, pihak ketiga d
dengan dugaan pelanggaran terhadap h
peraturan perundang-undangan persain
menumbuhkan dan mendorong ino
perlindungan konsumen yang baik serta

Karyawan Alstom dilarang untuk berpa
tujuan atau pengaruh untuk mengatur h
pelanggan, membatasi tingkat produks
pemasok. Karyawan Alstom dilarang b
pesaing yang melanggar peraturan peru
khususnya saat berpartisipasi dalam 
diperhatikan saat Alstom memiliki posisi
Alstom mengenai Kepatuhan terhadap A

Karena aturan-aturan bersifat kompleks
harus berkonsultasi dengan Departe
sebagaimana diperlukan.

LGL-WMS-007- Kepatuhan pada Aturan Persaing



Aturan dasar kitalam Pengendalian Internal Dan 
i
n penting dalam kerangka Pengendalian Internal.

cang untuk memberikan kepastian yang wajar terhadap 
ewan Direksi, manajemen, personil lain dan kepada setiap 
emastikan bahwa proses-proses tersebut menghasilkan 
ng didukung dengan keandalan pelaporan keuangan, 
dan hukum serta peraturan perundang-undangan dan 

untuk memastikan Pengendalian Internal sesuai dengan 
dap pelaporan keuangan dipastikan melalui beberapa 
pan prinsip, kebijakan, aturan dan prosedur akuntansi 
 Alstom, Manual Pelaporan dan Akuntansi, Manual 
oner pengendalian internal tahunan dan checklist Dewan 
an dan kegiatan usaha kita penting jika kita ingin 
ur dan efisien, sesuai dengan standar keuangan yang 
Akuntansi.

enyimpan, mengarsipkan dan menghancurkan dokumen, 
papun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 
stom serta aturan privasi data Alstom. Manajer harus 
m dalam sistem pelaporan sepenuhnya kesesuaian atas 
n hasil dari periode tersebut dan dengan posisi keuangan 

harus memastikan bahwa setiap rekaman, laporan atau 
atau dikomunikasikan dengan pihak manajemen 

kan pengungkapan informasi yang lengkap, adil, akurat 
men dan komunikasi publik lainnya.

bentuk apapun, meliputi, namun tidak terbatas pada, 
ran penelitian, informasi pemasaran, laporan penjualan, 
t, informasi lingkungan dan sosial serta dokumen lainnya, 
kepada pihak pemerintah atau regulator.

ha tidak boleh berisikan bentuk penipuan dalam keadaan 
atau niat untuk menipu, mencuri, mencurangi atau 
ketidakjujuran) dan dalam hampir semua kasus, adalah 
enipuan dapat meliputi, tetapi tidak terbatas pada: 
alsu, memalsukan atau mengubah cek, menggelapkan 
an, penanganan transaksi secara tidak sah, pembayaran 

penanganan keuangan atau memasukkan rekaman atau 
engan standar akuntansi yang semestinya.

n

engeluaran

puan 

LGL-WMS-005  – Penyimpanan Dokumen Asli

Panduan Pelaporan dan Akuntansi

Panduan Pengendalian internal

Pelanggan
Alstom harus memperlakukan semua p
bisnis mereka. Kita berkomitmen untu
memenuhi kebutuhan pelanggan.

Alstom menyediakan informasi rinci te
publik dan kegiatan penawaran kep
menegosiasikan kontrak, Anda harus 
presentasi yang dibuat untuk pelangga

Sebagai karyawan Alstom, Anda ha
bersifat sensitif dan pribadi. Anda hany
berkaitan dengan proyek atau kontrak
memiliki informasi tersebut.

Pemasok dan kontraktor
Keputusan pembelian didasarkan pad
pemasok atau kontraktor dan nilai p
pertimbangan dan tujuan jangka pend

Demi kepentingan terbaik Alstom, pem
harga, mutu, kinerja, penyediaan, peng

Sebagai pembeli, Alstom memastikan 
dengan pemasok dan kontraktor, sehin
Alstom untuk mengeksplorasi alterna
dengan pemasok dan kontraktor diatur
Daya dan Rantai Pasokan dan diran
kontraktor diperlakukan sama.

Semua tindakan harus diambil unt
keberpihakan. Sebagai karyawan Alst
bentuk uang atau bentuk lainnya, 
menguntungkan pemasok dan kon
kontraktor untuk sepenuhnya mematu
dengan kegiatan serta lingkungan bisn

Ciptakan keper
dengan mitra b



ntraktor untuk menandatangani Piagam Pengembangan 
penghormatan terhadap hak asasi manusia, larangan 
atan dan keselamatan karyawan serta aturan etika, 
kepatuhan terhadap undang-undang anti-korupsi dan 
adap lingkungan hidup dan kepatuhan terhadap hukum 
yang berlaku. 

untuk memastikan bahwa komitmen ini dipenuhi, baik 
pelaksanaan kontrak.

ngan Pemasok dan Kontraktor

Dari Permohonan Pembelian hingga Pemesanan Pembelian

lanjutan

Daya Berkelanjutan

kelanjutan untuk pemasok dan kontraktor Alstom

yang melakukan penjualan dan memasarkan layanan di 
gan kegiatan perusahaan yang ditentukan, yang dapat 
m, dan yang dapat melakukan hubungan dengan calon 
g sudah ada dari Alstom atau dengan otoritas publik atau 

ang bersifat publik dan swasta, dan setiap praktik yang 
alam semua aspek hubungan dengan Mitra penjualan. 
gar hukum atau tidak etis bisa mengekspos Alstom pada 
tasi Alstom.

ublik dan swasta, penggunaan Mitra enjualan harus 
n cermat oleh Departemen Etika & Kepatuhan, dan diatur 
ang diuraikan dalam Instruksi Alstom untuk kegiatan 

ntah
atau publik sering mensyaratkan standar kepatuhan yang 
mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan 
n jasa oleh pemerintah di seluruh kegiatan operasinya, 
angan yang melarang upaya untuk mempengaruhi 

ecara adil, berkomitmen untuk jujur dan akurat dan, saat 
berkomitmen untuk melaksanakannya sesuai dengan 

m yang timbul. Apabila kontrak pemerintah melibatkan 
s ke informasi rahasia atau terbatas, karyawan Alstom 
yang berlaku terhadap informasi tersebut.

Pengendalian ekspor dan
Hukum dan peraturan perundang-un
persyaratan serupa yang menetapkan 
barang, layanan, perangkat lunak atau

Semua perusahaan Alstom harus s
-undangan pengendalian ekspor yang
(termasuk peraturan perundang-unda
khusus perlu diberikan pada teknologi d
perangkat lunak dan data teknis, yang d

Dikarenakan karyawan Alstom terl
memastikan bahwa kegiatan Anda s
yang berlaku dan mendapatkan pe
Pengendalian Tender & Proyek. Kelalaia
peraturan ini bisa menghadapkan A
termasuk larangan untuk melakukan a

Anti-Pencucian uang
Pencucian uang adalah pengolahan 
untuk menyamarkan asal-muasal u
-undangan anti-pencucian uang ya
dengan mitra yang mempunyai rep
sumber dana.

Sebagai karyawan Alstom, Anda harus
untuk mendeteksi terjadinya penyimp
yang mencurigakan dalam operasion
diusulkan dirasa tidak sesuai atau mun
yang berlaku atau kebijakan dan pros
Departemen Hukum, Departemen Etik

Konflik kepentingan
Baik dalam hal kegiatan bisnis atau ke
bertentangan dengan tanggung jawa
kepentingan menghadirkan distorsi ter
menghindari situasi yang melibatkan
pribadi Anda (atau kepentingan anggo
Jika Anda menghadapi situasi konflik ke
mengungkapkan hal tersebut kepada m

Untuk melindungi diri Anda sendiri da
semu, Anda tidak boleh berinvestasi at
sebagai direktur pada perusahaan pem
mitra bisnis jika sifat investasi tersebut
nama Alstom atau mengakibatkan terj



Sebagai warga perusahaan yang bai
dampak dari setiap tindakan yan
terhadap lingkungan hidup, sosial, 
dalam operasi bisnis dan strategi int
kepentingannya. 
Alstom menerapkan kebijakan dan
beroperasi. Sebagai karyawan Alst
melalui perilaku Anda sendiri.

Perlindungan lingkungan
Alstom bertekad dan memberikan se
perlindungan lingkungan hidup mel
disediakan. Kegiatan inti perusahaan 
mengurangi emisi dan gas rumah kaca
langka. Alstom berkomunikasi denga
tentang informasi yang relevan meng
produk yang ditawarkan oleh Alstom.

Selain itu, Alstom merancang proses p
energi secara minimum, menguran
penggunaan bahan yang dapat didau
lingkungan pelanggan kita, dampak
keputusan utama dan dikelola sesu
Lingkungan, Kesehatan dan Keselama

Sebagai karyawan Alstom, Anda berk
sehari-hari Anda.

MNS-POL-003 - Kebijakan Lingkungan Hidup

EHS-PRO-008 - Penilaian Lingkungan Hidup 

Kebijakan CSR - Desember 2013

Hubungan masyarakat
Sebagai karyawan Alstom, Anda dia
kehidupan masyarakat setempat. Keg
Anda sendiri dilakukan atas nama Anda
harus dihindari dengan hati-hati.

Kebijakan Investasi Masyarakat

Emban peran p
lingkungan hid

g dengan mitra bisnis yang terdapat kemungkinan menjadi 
atau pihak ketiga lainnya, jika Anda atau anggota keluarga 
n pada pihak ketiga tersebut.

Alstom yang berkaitan dengan penerimaan hadiah dan 
agar tidak ditempatkan pada posisi yang berpotensi 

tingan.

krutmen mantan pegawai pemerintah atau anggota keluarga 
ekrutmen ini harus dikaji secara cermat dan disetujui oleh 
ang berkonsultasi dengan Departemen Etika & Kepatuhan, 
a mantan pelanggan publik Alstom sebagian atau seluruhnya 
h harus tunduk pada aturan ketat yang sama.

an

ahan
ahwa setiap keputusan bisnis yang diambil oleh karyawan, 
ata-mata melalui jalur bisnis yang tepat – pada prinsipnya 
n mutu produk serta teknologi yang ditawarkannya – dan 
ng oleh segala bentuk keuntungan pribadi yang tidak wajar 

han dalam bentuk apapun tidak boleh dilakukan dengan 
ntungan apapun atau untuk mempengaruhi hasil dari suatu 
kewajiban penerima atau Kode Etik atau Instruksi Alstom 
ku saat menerima hadiah atau manfaat dari sebuah 

tidak boleh menawarkan, menerima atau mengizinkan 
enerima hadiah, uang, pinjaman, undangan atau perlakuan 
dari siapa pun yang terlibat dalam kegiatan bisnis dengan 
tan tersebut adalah untuk mempengaruhi keputusan bisnis.

n



s politik
duk pada hukum nasional yang bervariasi dari satu negara 
ra hukum di suatu negara, sumbangan tersebut dapat 
anggap sebagai praktik yang dapat dipertanyakan. Alstom 
baik dalam bentuk uang maupun barang, kepada partai 
asing-masing politisi atas nama Alstom.

enghormati hak-hak Anda untuk berpartisipasi sebagai 
n dan sipil Anda. Hal tersebut harus dilakukan pada tingkat 
gunakan waktu Anda sendiri dan dengan biaya yang Anda 
m dan peraturan yang berlaku. Alat tulis, dana dan properti 
akan untuk kegiatan politik yang dilakukan secara pribadi. 
kan pemisahan atas kegiatan politik Anda sendiri dengan 

dari konflik kepentingan atau persepsi konflik kepentingan 

as nama atau menggunakan sumber daya keuangan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, disahkan 
dahulu dan direkam secara baik. Departemen Etika & 
si sebagaimana dibutuhkan. Sumbangan amal yang 
ngan masyarakat tempat Alstom beroperasi. Anda harus 
uai atas setiap keputusan atau tindakan yang diambil. 

tegi pemasaran dan komunikasi. Sponsorship disahkan 
-undangan yang berlaku dan hanya dilakukan dalam 
nstruksi Alstom.

rus menyerahkan setiap keputusan untuk melibatkan 
rship untuk disetujui terlebih dahulu oleh Departemen 
tuhan dapat dimintai konsultasi sebagaimana diperlukan. 

ulis yang sesuai dari setiap keputusan atau tindakan yang 

Tumbuhkan se
Alstom memiliki kebijakan untuk m
manusia yang diakui secara intern
PBB tentang Hak Asasi Manusia dan
Sejalan dengan prinsip-prinsip ters
manusia berdasarkan perlakuan 
martabat, hak-hak dan kebebasa
lingkungan perusahaan. Diskrimina
mempromosikan segala bentuk d
perwakilan mereka.

Hormati Hak Asasi Manu
Alstom sangat menghormati hukum
perburuhan. Selain prinsip-prinsip ters
prinsip yang terdapat dalam Bisnis da
Asasi Manusia; dan menghormati hak 
pun Alstom beroperasi. Alstom mendu
wajib, khususnya pekerja anak di baw
dan kontraktor Alstom adalah dilarang

Hubungan dengan karyaw
Alstom menghormati hak karyawann
pekerja dan organisasi pekerja piliha
kolektif. Kebijakan hubungan sosial me
Alstom. Alstom menghormati peran da
berkomunikasi dan bernegosiasi secar
kepentingan bersama, menyediakan 
menghalangi mereka dalam menjalan

Manajemen karir bagi ka
Sebagai bagian dari strategi manajemen
karyawan.

Siklus Manajemen Personalia meliputi 
yang tidak hanya untuk menentuka
menanggapi aspirasi karir karyawan 
Practice dari Alstom. Alstom berkomitm
tingkatan perusahaan.

HRM-PRO-006 – Proses mobilitas internal

HRM-PRO-007 – Tinjauan kinerja manajemen 



dan keragaman
uk pelecehan, pemaksaan atau intimidasi baik bersifat 
innya.

angan pribadi karyawan dari berbagai latar belakang 
Alstom mengakui dan menghargai perbedaan-perbedaan 
ncerminkan kondisi pasar dan masyarakat tempat Alstom 
uk menawarkan kesempatan kerja yang sama kepada 
memenuhi syarat.

us mematuhi semua hukum dan peraturan perundang-
skriminasi apapun yang terkait dengan usia, ras, jenis 
sehatan, keterbatasan fisik, status perkawinan, preferensi 
keanggotaan dalam serikat buruh atau karakteristik lain 

uran perundang-undangan yang berlaku.

egala bentuk pelecehan, Anda dapat melaporkannya ke 
dakan yang merugikan yang dapat dibebankan terhadap 
tersebut dengan itikad baik. Proses rekrutmen hanya 

ahlian pelamar. Remunerasi ditentukan berdasarkan 

a dan keragaman

atan
kan lingkungan kerja yang aman dan sehat pada seluruh 
dar tinggi yang sama di mana pun Alstom beroperasi. 
n Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan (EHS) dan 
aktor yang bekerja di lokasi Alstom, atau di bawah 
ggan. Upaya khusus dilakukan untuk mengurangi angka 
benar memperhatikan kegiatan yang berisiko tinggi. Hal 
sif untuk manajer dan karyawan dan tidak mentolerir 
but.

kan risiko yang terkait dengan masalah kesehatan dan 
lokasi dan selama pelaksanaan setiap proyek. Langkah-
raan dengan badan dan komite Alstom yang relevan.

atan dan Keselamatan 

m dan toleransi nol terhadap penyimpangan kebijakan

Tanggung Jawab

Proses Pelaporan Survei Asbes 

ndalian & Minimisasi Paparan

Keamanan karyawan
Alstom berusaha sebaik mungkin unt
Alstom mengeluarkan instruksi rutin un
orang dan menetapkan prosedur yang
stabil atau tindakan kriminal.

Sebagai karyawan Alstom, Anda har
berkala ini, terutama yang berkaitan d

SEC-PRO-001  - Organisasi keamanan

SEC-WMS-003 - Perjalanan ke atau tinggal di 

Privasi data
Alstom dan setiap karyawannya harus
mengenai privasi dan perlindungan terh
ketiga, dan mematuhi hukum dan pera

Alstom tidak mengkomunikasikan info
diperlukan dan diizinkan oleh hukum a

Sebagai karyawan Alstom, Anda mung
jika fungsi dan tanggung jawab khusu
dibatasi menurut sifat dan lingkup dar



Hormati informasi rahasi
Selama pelaksanaan tugas Anda seb
terhadap data rahasia dan eksklusif ya
informasi mengenai pelanggan dan pe
pada orang-orang yang fungsi dan
penanganan, penggunaan dan pengk
dengan sifat dan lingkup masing-masin
menerima informasi rahasia atau ekskl
dan menggunakannya hanya untuk t
informasi tersebut berlanjut setelah ma

Contoh informasi rahasia termasuk n
keuangan lainnya, data sumber daya
dengan akuisisi dan divestasi, produk b

Contoh informasi eksklusif meliputi nam
produk, informasi teknis, sistem, pen
dikembangkan atau diperoleh oleh Alst

Definisi informasi rahasia juga meliputi
non-pengungkapan.

Selama melaksanakan tugas, Anda 
pemerasan (uang, informasi rahasia)
sebagaimana mestinya mengungkapk
Anda miliki, periksa prosedur dalam 
mintalah petunjuk dari manajer Anda.

Aturan Emas Perlindungan Data

Perlindungan data selama perjalanan

Pemerasan uang dan/atau informasi

Kekayaan intelektual
Hak kekayaan intelektual Alstom yang
penemuan, hak desain industri, merek
yang berhubungan dengan Alstom, ha
atau persaingan tidak sehat, hak cipta,
domain, hak informasi (termasuk keca
dipersamakan atau setara lainnya, ya
wilayah di dunia, dalam setiap kasus ba
permohonan hak baik pembaruan atau
mereka, merupakan salah satu aset ya
dilindungi oleh hukum.

Sebagai karyawan Alstom, Anda me
memastikan bahwa kekayaan intelektu
oleh para karyawan Alstom.

IPD-WMS-006  - Perlindungan dan manajemen 

Alstom
atau berwujud (seperti dana, persediaan, penemuan 

ual atau jaringan komputer dan telepon); Aset Alstom  
rwujud (seperti ide, konsep atau kecakapan teknis) 
dalam perjalanan karir mereka untuk Alstom. Selain 
nggan dan pemasok dan data pasar lainnya, beserta 

aksesnya sebagai hasil dari tanggung jawab kerja 

rus melakukan upaya yang terbaik untuk melindungi 
stom tidak boleh digunakan untuk tujuan yang tidak 
erkaitan dengan kegiatan Alstom.
et Alstom untuk Anda pergunakan sendiri atau 
yang digunakan selain untuk kepentingan Alstom. 
aset Alstom untuk kegiatan usaha pribadi atau 

kan orang lain yang tidak bekerja atau disahkan oleh 
 aset tersebut. Penggelapan atau pencurian aset 

ksi dan mungkin merupakan pelanggaran hukum, 
perdata atau tuntutan pidana.

i
mail, voicemail, internet, telepon (termasuk ponsel) dan 
milik Alstom dan dipergunakan untuk tujuan profesional. 
bung dengan Sistem Informasi Alstom, Alstom tetap 
data profesional yang terletak pada perangkat pribadi 
an Alstom, data profesional akan dihapus dari perangkat 

i Alstom didasarkan pada pengakuan bahwa kehidupan 
t dan bahwa keseimbangan yang tepat antara keduanya 
ryawannya. Namun, penggunaan tersebut harus dibatasi 
dalam situasinya.



sebagai karyawan Alstom, Anda mungkin memiliki akses 
garuhi nilai saham, opsi atau surat berharga lainnya apabila 
rena Alstom merupakan perusahaan terbuka yang tercatat di 
dan peraturan perundang-undangan sekuritas pada beberapa 

gunaan dan pengungkapan informasi kepada publik.

lai saham, opsi atau surat berharga lainnya dari Alstom 
m dan harus dijaga kerahasiaannya sampai diungkapkan 
atas informasi tersebut demi keuntungan pribadi atau 
sebelum informasi ini secara resmi dipublikasikan sangat 

perundang-undangan mengenai sekuritas dan melanggar 
nggaran tersebut adalah berat dan dapat mencakup denda 

 rahasia mengenai perusahaan lain, termasuk pelanggan, 
ar di bursa saham, jika Anda memiliki informasi non-publik 

s dan/atau investor
nggung jawab atas seluruh komunikasi keuangan dengan 
ri seorang analis atau investor yang meminta informasi yang 

an ke Departemen Hubungan Investor, yang kemudian akan 

g untuk berpartisipasi dalam acara atau pertemuan yang 
u menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Departemen 
torisasi tertulis sebelum menerima undangan tersebut.

Komunikasi dengan med
Alstom mengembangkan komunikasi a
pengamat, analis, investor, masyarakat
terbuka yang tercatat di bursa saham s
atau analis dapat mempengaruhi citra 
harus dikaji dan dikendalikan dengan ce

Hubungan dengan media adalah tangg
kepada media atau tanggapan terhadap
dikoordinasikan kepada Departemen Ko

Penggunaan jejaring sosi
Sebagai karyawan Alstom, Anda harus 
secara hati-hati, meskipun hal terseb
menghindari penyebaran pesan yang dia
bisa dipandang menghina, menyinggun
Anda harus selalu menghormati peratu
dengan individu atau suatu kelompok.

COM-WMS-013 - Menggunakan saluran media s



Alstom

48, rue Albert-Dhalenne 

93482 Saint-Ouen Cedex - França

Phone: + 33 1 57 06 90 00 

Fax: + 33 1 57 06 96 66 

www.alstom.com
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