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Misi Kita

Semangat Kita

Inovasi & 
Keunggulan Operasional

Keanekaragaman

Lingkungan

Integritas

Nilai-nilai Bersama Kita

Siapa yang Harus Mengikuti Tatanan Perilaku?

Tatanan Perilaku Grup AGC berlaku untuk kita semua, dari direksi 
sampai setiap rekan kerja di seluruh dunia. Tatanan Perilaku ini 
menetapkan harapan untuk penerapan penilaian yang baik dan perilaku 
etis untuk memastikan kita menjalankan nilai-nilai AGC dalam 
kehidupan sehari-hari. Reputasi Grup AGC ada di tangan semua orang 
yang mewakili kita — jadi marilah bekerjasama untuk membangun 
kepercayaan yang menentukan kesuksesan bersama.

Kami berharap Tatanan Perilaku ini akan membantu semua orang 
memahami harapan sehingga dapat terus membangun kepercayaan 
komunitas dan mitra.

Penting untuk mematuhi Tatanan Perilaku  dalam melakukan kegiatan 
Anda sehari-hari. Patuhi Tatanan Perilaku dan kapan pun Anda tidak 
yakin atau memiliki pertanyaan, tanyakan kepada manajemen atau 
Bagian Kepatuhan lainnya yang disebutkan di halaman 5. Bicarakanlah 
jika Anda memiliki kekhawatiran, terutama jika Anda melihat 
kemungkinan pelanggaran atau perilaku tidak etis. Di seluruh Tatanan 
Perilaku, Anda akan menemukan panduan dan skenario untuk 
membantu Anda membuat pilihan yang tepat. Ingatlah selalu untuk 
menggunakan penilaian yang baik.
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• Do my actions demonstrate integrity?

• Will customers, suppliers, and society feel trust in my choices?

• Am I turning a blind eye to misconduct?

Even minor violations of the Code of Conduct are prohibited 
and can damage trust, so ask yourself these questions before 
taking any action. Managers and supervisors have a particular 
responsibility to lead by example.

The AGC Group Code of Conduct establishes twelve principles to 
keep us on the right track as a global team. These principles are 
divided into three categories: “We are fair and honest in our 
business,” “We ensure a safe and helpful workplace,” and “We care 
for our communities.” 

The people we work with on a day-to-day basis and the communities 
where we operate make us proud, so we make it our mission to treat 
everyone—and our environment—with dignity and respect.

Our open company culture re�ects how we all work as a team to 
achieve our values and vision in business. Honest communication 
with our colleagues promotes a workplace where everyone feels 
comfortable and free to express their opinions. We respect our 
teammates and make the right decisions together. We will never 
mistreat employees if they speak up in good faith and report 
something they think is wrong or not in line with our standards at 
the AGC Group. The AGC Group has a strict non-retaliation policy. 

Supply chain management
We hold ourselves, our suppliers, and business partners to the highest 
standards of ethics and quality. So we focus on doing business with 
companies, people, and suppliers that respect similar ideals. That’s 
why we will share the principles of this Code of Conduct with 
everyone we work with, including our suppliers and business 
partners, to ensure we all come together to respect the values that 
make a positive in�uence in the world. 

AGC as a Team

Always ask yourself:
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Apa Arti Integritas bagi Kita
Warisan Grup AGC lebih dari sekadar produk berkualitas tinggi yang 
dibuat untuk pelanggan-pelanggan kita di seluruh dunia. Hal ini lebih 
dari sekedar kepercayaan yang kita peroleh selama seabad lamanya. 
Lebih dari sekedar mengejar keunggulan, diversifikasi dan 
pertumbuhan global secara terus-menerus. Warisan kita adalah 
tentang melakukan semua hal itu dan lebih lagi, dengan landasan 
etika. Pandangan moral yang mapan memungkinkan kita untuk 
memenuhi tanggung jawab, melebihi harapan dan membangun 
loyalitas konsumen.

Tatanan Perilaku Grup AGC mencerminkan Nilai Bersama yang terdapat 
dalam Visi Grup AGC "Look Beyond". Integritas adalah salah satu dari 
Nilai-nilai kita  Bersama. Tatanan Perilaku ini menetapkan persyaratan 
untuk semua perusahaan Grup AGC dan karyawannya untuk 
memastikan kita menjalankan bisnis dengan integritas sesuai dengan 
hukum, aturan, regulasi, kebijakan perusahaan dan etika bisnis yang 
berlaku. Empat Nilai Bersama — Inovasi & Keunggulan Operasional, 
Keanekaragaman, Lingkungan dan Integritas — membantu kita 
mencapai Visi Grup AGC, sedangkan Tatanan Perilaku Grup AGC 
menetapkan harapan Perusahaan bagi kita masing-masing 
untuk menunjukkan integritas dalam perilaku sehari-hari.



Our Mission

Our Spirit

Innovation & 
Operational Excellence

Diversity

Environment

Integrity

Our Shared Values

The legacy of the AGC Group is about more than the high-quality 
products we make for customers around the world. It’s about more than 
the trust we have gained over our century-long history. It’s about more 
than our continued pursuit of ingenuity, diversi�cation, and global 
growth. Our legacy is about doing all those things and more, with an 
ethical foundation. We know a stable moral outlook allows us to ful�ll 
our responsibilities, exceed expectations, and establish consumer loyalty. 

The AGC Group Code of Conduct re�ects the Shared Values found in the 
AGC Group Vision  .   Integrity is one of those Shared 
Values. The Code de�nes requirements for all AGC Group companies 
and their employees to ensure we do business with integrity according 
to applicable laws, rules, regulations, company policies, and business 
ethics. The four Shared Values—Innovation & Operational Excellence, 
Diversity, Environment, and Integrity—help us achieve the AGC Group 
Vision, while the AGC Group Code of Conduct sets forth the Company’s 
expectations for each of us to demonstrate integrity in our daily actions.

The AGC Group Code of Conduct applies to all of us, from our board of 
directors to each of our colleagues worldwide. It sets expectations for 
the exercise of good judgment and ethical behavior to ensure we live 
our AGC values in our day-to-day roles. We know the AGC Group’s 
reputation is in the hands of everyone who represents us—so we work 
together to build on the trust that de�nes our success. 

We hope the Code will help everyone understand expectations so we can 
continue to build on the con�dence of our communities and partners. 

It’s important to incorporate compliance with the Code into your 
day-to-day activities. Follow the Code, and whenever you are unsure or 
have questions, ask management or any other Compliance Resource 
identi�ed on page 5. Speak up if you have any concerns, especially if 
you notice a possible violation or unethical conduct. Throughout the 
Code, you will �nd guidelines and scenarios to help you make the right 
choices. Remember always to use your good judgment.

Who Must Follow the Code?

Introduction

What Integrity Means to Us
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• Apakah tindakan saya menunjukkan integritas?

• Apakah pelanggan, pemasok dan masyarakat mempercayai 
pilihan saya?

• Apakah saya menutup mata terhadap kesalahan?

Bahkan pelanggaran kecil terhadap Tatanan Perilaku 
dilarang dan dapat merusak kepercayaan, jadi tanyakan 
pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan ini sebelum 
mengambil tindakan apapun. Manajer dan supervisor 
memiliki tanggung jawab khusus untuk memimpin dengan 
memberi contoh.

Selalu tanyakan pada diri sendiri:

Pengantar

AGC sebagai Tim

Tatanan Perilaku Grup AGC menetapkan dua belas prinsip untuk 
menjaga kita tetap pada jalur yang benar sebagai tim global. Prinsip-
prinsip ini dibagi menjadi tiga kategori: "Kita adil dan jujur dalam 
bisnis", "Kita memastikan tempat kerja yang aman dan mendukung" 
dan "Kita peduli pada komunitas".

Orang-orang yang bekerja dengan kita setiap harinya dan komunitas 
tempat beroperasi membuat kita bangga, sehingga kita mempunyai 
misi untuk memperlakukan semua orang — dan lingkungan — 
dengan bermartabat dan terhormat.

Budaya terbuka perusahaan mencerminkan bagaimana kita semua 
bekerja sebagai tim untuk mencapai nilai dan visi dalam bisnis. 
Komunikasi yang jujur dengan rekan kerja menjadikan tempat kerja 
di mana setiap orang merasa nyaman dan bebas untuk 
mengungkapkan pendapat mereka. Menghormati rekan satu tim dan 
membuat keputusan yang tepat bersama-sama. Tidak akan pernah 
memperlakukan karyawan dengan buruk jika mereka berbicara 
dengan itikad baik dan melaporkan sesuatu yang menurut mereka 
salah atau tidak sejalan dengan standar kita di Grup AGC. Grup AGC 
memiliki kebijakan perlindungan pelapor yang ketat.

Manajemen rantai pasokan
Kita, pemasok dan mitra bisnis menjunjung standar etika dan kualitas 
tertinggi. Jadi, kita fokus berbisnis dengan perusahaan, orang-orang 
dan pemasok yang menghormati cita-cita serupa. Itulah mengapa 
akan dibagikan prinsip-prinsip Tatanan Perilaku ini dengan semua 
orang yang bekerja dengan kita, termasuk pemasok dan mitra bisnis, 
untuk memastikan kita semua bersama-sama menghormati nilai-nilai 
yang memberikan pengaruh positif di dunia.
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Organisasi Kepatuhan Global

Reporting route
Monitoring

Delegation of authority/command Report

 Report
(based on delegation
of authority) 

Board of Directors

AGC Group
companies in

Europe

1 SBU is a counter for Strategic Business Units.

AGC Group
companies in

North America

In-house Companies/Strategic Business Unit (SBU) 1

Europe
Compliance
Committee

Global
Compliance
Committee

CCO (Chief Compliance Ofÿcer)

CEO
(Chief Executive Ofÿcer)

Global Compliance Leader

Japan/Asia
Compliance
Committee

North America
Compliance
Committee

AGC Group
companies in

South America

South America
Compliance
Committee

AGC Group
companies in Asia
including Japan

Organisasi Kepatuhan

Siapa Chief Compliance Officer?

Chief Compliance Officer Grup AGC melapor kepada CEO Grup AGC 
dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola kebijakan 
kepatuhan yang mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku.

Apa itu Komite Kepatuhan?

Komite Kepatuhan mengembangkan program yang membuat dan 
menegakkan kebijakan kepatuhan di setiap tingkat dan wilayah 
Grup AGC. Petugas dan komite kepatuhan regional beroperasi di 
Jepang / Asia, Eropa, Amerika Utara dan Amerika Selatan untuk 
memastikan kita mengikuti kebijakan kepatuhan di setiap lokasi.

Komite Kepatuhan Global mempertimbangkan kebijakan dan 
tindakan terkait kepatuhan global untuk memastikan Grup AGC 
mengikuti kebijakan kepatuhan sesuai dengan hukum dan peraturan 
internasional. Komite tersebut termasuk Chief Compliance Officer, 
Global Compliance Leader dan Regional Compliance Officer dari 
Jepang / Asia, Eropa, Amerika Utara dan Komite Kepatuhan Amerika 
Selatan. Mereka secara berkala melaporkan kebijakan seluruh grup 
dan langkah-langkah kepatuhan kepada Dewan Direksi AGC.

Siapa Manajer Kepatuhan Lokal?

Di beberapa negara, AGC juga menunjuk Manajer Kepatuhan Lokal. 
Mereka mengawasi pengaduan tentang Tatanan Perilaku AGC Group 
dan melaporkan kepada Regional Compliance Officer.

Pengantar 04

Take action
If you have any questions or concerns about compliance or want to 
report an actual or suspected compliance violation, use your regional 
compliance helplines or contact management. You may also use any 
of the following Compliance Resources: your Compliance Of�cer, 
your Human Resources representative (particularly in the case of 
employee/employment-related matters), your company legal counsel 
(in the case of legal issues), your Local Compliance Manager, or the 
AGC Global External Helpline. 
Remember, you are not alone. We have processes, guidance, and 
procedures to help you follow this Code, company policies, and 
applicable legal requirements. You can provide your identity when 
making a report or submit a report anonymously. By asking questions 
and reporting concerns, you are doing the right thing by helping our 
Company stop and prevent misconduct.

Cooperate with investigations
The AGC Group investigates all reports fairly and thoroughly. 
Whether you wish to remain anonymous or identify yourself in 
your report, the AGC Group will respect your choices and conduct 
its investigation accordingly to the extent reasonably and legally 
practical. All employees are requested to cooperate fully with 
Company investigations into potential violations. 

Retaliation is prohibited
The AGC Group strictly forbids acts of retaliation against any person 
who reports a possible or actual violation in good faith, or who 
participates or assists with an investigation. This policy means that 
you will not be punished or subjected to an adverse employment 

action by the Company for helping to enforce this Code. Acting in 
good faith means that you come forward with a report you believe 
to be true. However, intentionally making a false report or 
submitting false information may result in disciplinary action, up to 
and including termination.

In Case of an Actual or Potential Violation

1 If you notice something suspicious,
take the following actions

2 Refer to this Code of 
Conduct booklet

3 Report immediately
any suspected violation
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Global Compliance Organization

Reporting route
Monitoring

Delegation of authority/command Report

 Report
(based on delegation
of authority) 

Board of Directors

AGC Group
companies in

Europe

1 SBU is a counter for Strategic Business Units.

AGC Group
companies in

North America

In-house Companies/Strategic Business Unit (SBU) 1

Europe
Compliance
Committee

Global
Compliance
Committee

CCO (Chief Compliance Ofÿcer)

CEO
(Chief Executive Ofÿcer)

Global Compliance Leader

Japan/Asia
Compliance
Committee

North America
Compliance
Committee

AGC Group
companies in

South America

South America
Compliance
Committee

AGC Group
companies in Asia
including Japan

Who is the Chief Compliance Ofÿcer?
The AGC Group Chief Compliance Of�cer (CCO) reports to the AGC 
Group CEO and is responsible for overseeing and managing 
compliance policies that follow applicable laws and regulations. 

What are the Compliance Committees?
The Compliance Committees develop programs that make and 
enforce compliance policies at every level and region of the AGC 
Group. Regional compliance of�cers and committees operate in 
Japan/Asia, Europe, North America, and South America to ensure 
we achieve compliance in each location. 

The Global Compliance Committee considers global 
compliance-related policies and measures to ensure the AGC Group 
follows compliance according to international laws and regulations. 
The committee includes the CCO, the Global Compliance Leader, and 
the Regional Compliance Of�cers from the Japan/Asia, Europe, North 
America, and South America Compliance Committees. They 
periodically report on group-wide policies and compliance measures 
to the AGC Board of Directors.

Who are the Local Compliance Managers?
In some countries, AGC has also appointed Local Compliance 
Managers. They oversee complaints concerning the AGC Group Code 
of Conduct and report to the Regional Compliance Of�cers.

The Compliance Organization

Introduction 04

Bertindak dengan itikad baik berarti Anda menyampaikan 
laporan yang Anda yakini benar. Namun, dengan sengaja 
membuat laporan palsu atau mengirimkan informasi palsu dapat 
mengakibatkan tindakan disipliner, hingga pemutusan hubungan 
kerja.

1 Jika Anda melihat sesuatu yang 
mencurigakan, lakukan tindakan 
berikut

2 Lihat buku Tatanan 
Perilaku ini

3 Segera laporkan setiap dugaan 
pelanggaran apapun

Pengantar

Mengambil tindakan

Jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran tentang kepatuhan atau 
ingin melaporkan pelanggaran kepatuhan yang sebenarnya atau hanya 
sekedar dugaan, gunakan saluran bantuan kepatuhan regional atau 
hubungi manajemen. Anda juga dapat menggunakan salah satu Sumber 
Kepatuhan berikut: Pejabat Kepatuhan Anda, perwakilan Sumber Daya 
Manusia Anda (terutama dalam hal masalah karyawan / pekerjaan), 
penasihat hukum perusahaan Anda (dalam kasus masalah hukum), Manajer 
Kepatuhan Lokal Anda atau Saluran Pengaduan Eksternal Global AGC. 
Ingatlah, Anda tidak sendirian. Kami memiliki proses, panduan dan 
prosedur untuk membantu Anda mengikuti Tatanan Perilaku ini, kebijakan 
perusahaan dan persyaratan hukum yang berlaku. Anda dapat memberikan 
identitas Anda saat membuat laporan atau mengirimkan laporan secara 
anonim. Dengan mengajukan pertanyaan dan melaporkan kekhawatiran, 
Anda melakukan hal yang benar dengan membantu Perusahaan kita 
menghentikan dan mencegah pelanggaran.

Bekerjasama dalam investigasi
Grup AGC menyelidiki semua laporan secara adil dan menyeluruh. 
Apakah Anda ingin tetap anonim atau menggunakan identitas diri 
Anda dalam laporan Anda, Grup AGC akan menghormati pilihan Anda 
dan melakukan penyelidikan secara wajar dan praktis sesuai hukum. 
Semua karyawan diminta untuk bekerjasama sepenuhnya dalam 
penyelidikan Perusahaan terhadap kemungkinan pelanggaran.

Larangan Tindakan Pembalasan
Grup AGC dengan tegas melarang tindakan pembalasan terhadap siapa 
pun yang melaporkan kemungkinan pelanggaran atau terjadinya 
tindakan pelanggaran dengan itikad baik atau yang berpartisipasi atau 
membantu penyelidikan. Kebijakan ini berarti bahwa Anda tidak akan
dihukum atau dikenakan tindakan ketenagakerjaan yang merugikan
oleh Perusahaan karena membantu menegakkan Pedoman ini.
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Kita percaya pada Etika dan pasar yang taat 
hukum di mana nilai-nilai yang kuat dan 
kecerdasan berbisnislah yang menentukan 
kesuksesan. Undang-undang antimonopoli 
diberlakukan untuk melindungi dan memelihara 
pasar yang adil, terbuka dan jujur — sesuai 
dengan keyakinan kita di AGC. Adalah tanggung 
jawab kita untuk memahami bagaimana undang-
undang antimonopoli berlaku untuk pekerjaan 
kita dan mematuhinya setiap saat. Bersama 
dengan Pedoman Anti Monopoli Global kita 
sendiri, karyawan harus mematuhi dan 
mengikuti semua undang-undang antimonopoli 
di manapun di dunia.

Learn more

Employees must maintain independence of 
judgment and action in designing, producing, 
pricing, and selling our products and services and 
must avoid even the appearance of conspiring or 
making an agreement with a competitor. It is 
illegal to enter into formal or informal agreements 
with competitors that may prevent, restrict, or 
distort trade. These agreements include, but are 
not limited to, arrangements to ÿx prices, rig bids, 
or divide or allocate markets, territories, 
or customers.

Stop the conversation if a competitor tries to 
discuss any of these topics. Then, immediately 
report the incident to your supervisor or Legal 
Department. Remember that a simple discussion 
or exchange of information with a competitor—
even one with no clear agreement—could lead to 
a violation of Antitrust laws. 

Any contact with competitors must be for a 
legitimate purpose and approved in advance by 
management or the Legal Department. After 
contact, you must take extra care to prepare 
and maintain accurate records of all activities 
and discussions.  

Consequences

Antitrust law enforcement and sanctions are 
becoming stricter around the world. Penalties and 
consequences for violating antitrust laws are 
severe and may include high ÿnes for the 
Company, imprisonment for individuals, and 
private lawsuits to recover substantial damages. In 
addition to legal repercussions, an antitrust 
violation would result in a serious loss of 
reputation for the AGC Group.

Keep in mind 

Antitrust and relevant laws also prohibit: 
• Improper market monopolization. 
• Entering into formal or informal agreements or 

understandings with suppliers or customers 
that would restrict competition.

• Improperly tying products. 
• Imposing ÿxed or minimum resale prices.
• Boycotting speciÿc customers or suppliers. 
• Making false or deceptive comments regarding 

competitors. 

Employees who have to deal with antitrust issues 
in their work must understand the basic principles 
of antitrust law and the importance of 
compliance. Therefore, these employees must 
attend Antitrust training organized within the 
Company to ensure a good understanding of the 
applicable laws and rules. In case a situation raises 
questions or poses a potential risk, employees 
must seek help and advice.

The AGC Antitrust Guidelines provide further 
guidance and details regarding the expected 
appropriate behavior to be adopted by each 
employee to avoid Antitrust issues.

1.1 Persaingan yang Sehat dan Antimonopoli 

Berbisnis sesuai aturan

Kita bersikap adil dan jujur dalam berbisnis

Bisnis          Lingkungan Kerja Komunitas 07Business Workplace          Communities06



Play by the rules

We believe in an ethical, lawful marketplace 
where strong values and business 
resourcefulness determine success. Antitrust 
laws are in place to protect and maintain a 
fair, open, and honest marketplace—
consistent with our beliefs at AGC. It is our 
responsibility to understand how antitrust 
laws apply to our job and follow them at all 
times. Along with our own Global Antitrust 
Guidelines, employees must observe and 
follow all antitrust laws everywhere in 
the world.

Ketahui lebih lanjut

Karyawan harus menjaga kemandirian penilaian 
dan tindakan dalam merancang, memproduksi, 
memberi harga dan menjual produk dan layanan 
dan harus menghindari kesan bersekongkol atau 
membuat kesepakatan dengan pesaing. Adalah 
ilegal untuk membuat perjanjian formal atau 
informal dengan pesaing yang dapat mencegah, 
membatasi atau mengubah transaksi bisnis. 
Perjanjian ini termasuk, tetapi tidak terbatas 
pada, pengaturan untuk menetapkan harga, 
penawaran tender atau membagi atau 
mengalokasikan pasar, wilayah atau pelanggan.

Hentikan percakapan jika pesaing mencoba 
membahas salah satu topik ini. Kemudian, 
segera laporkan kejadian tersebut ke supervisor 
atau Bagian Hukum Anda. Ingatlah bahwa 
diskusi sederhana atau pertukaran informasi 
dengan pesaing — bahkan yang tidak memiliki 
kesepakatan yang jelas — dapat menyebabkan 
pelanggaran undang-undang antimonopoli.

Setiap kontak dengan pesaing harus untuk 
tujuan yang sah dan disetujui sebelumnya oleh 
manajemen atau Bagian Hukum. Setelah 
kontak, Anda harus sangat berhati-hati dalam 
mempersiapkan dan memelihara catatan akurat 
dari semua aktivitas dan diskusi.

Konsekuensi

Penegakan dan sanksi hukum antimonopoli 
semakin ketat di seluruh dunia. Hukuman dan 
konsekuensi karena melanggar undang-undang 
antimonopoli sangat berat dan dapat mencakup 
denda yang besar bagi Perusahaan, hukuman 
penjara bagi individu dan tuntutan hukum 
swasta untuk memulihkan kerusakan yang 
substansial. Selain akibat hukum, pelanggaran 
antimonopoli akan mengakibatkan hilangnya 
reputasi Grup AGC secara serius.

Untuk diingat 

Antimonopoli dan undang-undang terkait juga 
melarang: 

• Monopoli pasar yang tidak wajar.
• Membuat perjanjian atau kesepakatan formal

atau informal dengan pemasok atau
pelanggan yang akan membatasi persaingan.

• Produk yang tidak dilindungi oleh peraturan.
• Memaksakan penetapan harga jual kembali.
• Memboikot pelanggan atau pemasok tertentu.
• Membuat komentar atau berita palsu tentang

pesaing.

Karyawan yang harus berurusan dengan 
masalah antimonopoli dalam pekerjaan mereka 
harus memahami prinsip dasar undang-undang 
antimonopoli dan pentingnya kepatuhan. Oleh 
karena itu, karyawan ini harus menghadiri 
pelatihan antimonopoli yang diselenggarakan 
di dalam Perusahaan untuk memastikan 
pemahaman yang baik tentang hukum dan 
aturan yang berlaku. Jika suatu situasi 
menimbulkan pertanyaan atau menimbulkan 
potensi risiko, karyawan harus mencari bantuan 
dan nasihat.

Pedoman Anti Monopoli AGC memberikan 
panduan dan rincian lebih lanjut mengenai 
perilaku yang diharapkan dipatuhi oleh setiap 
karyawan untuk menghindari masalah 
antimonopoli.

1.1 Fair Competition and Antitrust 

We are fair and honest in our business
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Sebagai perusahaan global dengan operasi, 
produk dan layanan di seluruh dunia, adalah 
tanggung jawab kita untuk menghormati dan 
mengikuti undang-undang yang mengatur 
aktivitas perdagangan internasional. Undang-
undang dan peraturan ini mempengaruhi 
bisnis yang terlibat dalam mentransfer 
material, layanan dan informasi yang 
melintasi perbatasan internasional — di mana 
pun lokasinya. Karyawan harus mematuhi 
semua undang-undang perdagangan, 
peraturan, batasan dan aturan pasar yang 
berlaku yang mengatur setiap negara dan 
wilayah.

Learn more

Export, import, and trade laws cover a wide range 
of business activities. For example, export 
compliance rules apply to products and 
technological information including software and 
technology. In some cases, disclosing 
technological information that originated in one 
country to a person—even another AGC 
employee—who is not a citizen or resident of that 
country may violate export laws. 

Many laws and regulations also apply to import 
activity. When we import a product, service, or 
information from another country, we may be 
required to pay duties and taxes and ÿle speciÿc 
documents with government ofÿces. 

Keep in mind 

• All employees involved in exporting and 
importing products and technological 
information must know and comply with 
applicable laws, regulations, and restrictions. 

• Always pay attention to the origin of foreign 
products because the country of origin’s laws 
may apply outside of that territory.

• If you are unsure about which legal 
requirements apply, consult with your 

manager/supervisor and the 
person in charge of trade control. 

• Any proposed dealing with a country or entity 
subject to sanctions, embargoes, or both, must 
be reviewed in advance by the person in charge 
of trade control to determine whether the 
proposed conduct is allowable.

• Be aware of and comply with all internal 
policies, including AGC Group Global Trade 
Control Policy/Regulations or procedures 
applicable to your speciÿc location.

Kita bersikap adil dan jujur dalam berbisnis

I will be traveling overseas to present at 
a technology forum next month. I need 

to bring my laptop, which contains business 
ÿles and data for the presentation, along with 
some samples. What should I keep in mind 
during my trip?

When traveling abroad for a business 
trip, remember that export laws 

regarding information apply to any 
technological device that contains company 
data. Be sure to review applicable export laws 
before bringing samples, laptops, tablets, or 
phones that contain technological information. 
If you are unsure, ask your supervisor or the 
person in charge of trade control for help. 

1.2 Kontrol Perdagangan Internasional

Berdagang secara global 
— cara yang benar

Q A
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As a global company with worldwide 
operations, products, and services, it’s our 
responsibility to respect and follow the laws 
that regulate international trade activity. 
These laws and regulations affect businesses 
involved in transferring materials, services, 
and information across international 
borders—regardless of location. Employees 
must follow all applicable trade laws, 
regulations, restrictions, and marketplace 
rules that govern each country and locality. 

Pelajari lebih lanjut

Undang-undang ekspor, impor dan perdagangan 
mencakup berbagai aktivitas bisnis. Misalnya, aturan 
kepatuhan ekspor berlaku untuk produk dan 
informasi teknologi termasuk perangkat lunak dan 
teknologi. Dalam beberapa kasus, mengungkapkan 
informasi teknologi yang berasal dari suatu negara 
kepada seseorang — bahkan karyawan AGC lainnya 
— yang bukan merupakan warga negara atau 
penduduk negara tersebut dapat melanggar undang-
undang ekspor.

Banyak undang-undang dan peraturan juga berlaku 
untuk kegiatan impor. Saat kita mengimpor produk, 
layanan atau informasi dari negara lain, kita mungkin 
diharuskan membayar bea dan pajak dan 
mengajukan dokumen tertentu ke kantor pemerintah.

Untuk diingat 
• Semua karyawan yang terlibat dalam mengekspor

dan mengimpor produk dan informasi teknologi
harus mengetahui dan mematuhi hukum,
peraturan dan batasan yang berlaku.

• Selalu perhatikan asal produk impor karena
undang-undang negara asal mungkin berlaku di
luar wilayah tersebut.

• Jika Anda tidak yakin tentang persyaratan hukum
mana yang berlaku, konsultasikan dengan
manajer / supervisor Anda dan orang yang
bertanggung jawab atas kontrol perdagangan.

• Setiap kesepakatan yang diusulkan dengan
negara atau entitas yang terkena sanksi,
embargo atau keduanya, harus ditinjau
terlebih dahulu oleh orang yang bertanggung
jawab atas kontrol perdagangan untuk
menentukan apakah tindakan yang diusulkan
diperbolehkan.

• Sadari dan patuhi semua kebijakan internal,
termasuk Kebijakan / Peraturan Kontrol
Perdagangan Global Grup AGC atau prosedur
yang berlaku di lokasi spesifik Anda.

1.2 International Trade Controls

We are fair and honest in our business
Saya akan bepergian ke luar 
negeri untuk hadir di forum 

teknologi bulan depan. Saya perlu 
membawa laptop, yang berisi file bisnis 
dan data untuk presentasi, beserta 
beberapa contoh. Apa yang harus saya 
ingat selama perjalanan?

Saat bepergian ke luar negeri untuk 
perjalanan bisnis, ingatlah bahwa undang-

undang ekspor mengenai informasi berlaku untuk 
perangkat teknologi apapun yang berisi data 
perusahaan. Pastikan untuk mempelajari undang-
undang ekspor yang berlaku sebelum membawa 
sampel, laptop, tablet atau ponsel yang berisi 
informasi teknologi. Jika Anda tidak yakin, mintalah 
bantuan supervisor Anda atau orang yang 
bertanggung jawab atas kontrol perdagangan.Trade globally—

the right way

Q A
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Memberi atau menerima hadiah sesekali adalah 
praktik bisnis umum yang dapat memainkan 
peran positif dalam membangun hubungan 
yang sehat dengan pelanggan, pemasok dan 
pihak ketiga lainnya. Namun, hadiah atau 
penawaran yang tampaknya tidak berbahaya 
dapat secara tidak sengaja menimbulkan 
konflik yang merusak reputasi Perusahaan atau 
bahkan melanggar hukum. Kita dapat memberi 
atau menerima hadiah dan hiburan hanya 
untuk tujuan bisnis yang sah, lazim, pantas dan 
mengikuti etiket dan prinsip-prinsip setempat. 
Semua hadiah dan hiburan harus mematuhi 
kebijakan hadiah, perjalanan dan kebijakan 
pengeluaran yang berlaku.

Keep in mind 

• Never accept a gift or entertainment which 
could in˜uence your judgment. 

• Turn down any cash or personally beneÿcial 
offers.

• Do not accept any entertainment or gifts
without reporting it to your management 
(except those which are allowed by local rules 
or generally accepted in practice). 

• You can allow a supplier or customer to pick 
up the check at a meal, so long as it is a 
reasonable amount and there is no intent to 
in˜uence any decision.

• Respect customers’ or suppliers’ policies on 
gifts and entertainment.  

• A customary and appropriate business gift 
depends on the country, and you should never 
accept an item that would re˜ect poorly on the 
AGC Group if the details were made public.

• Check with your manager or a Compliance 
Resource in advance if you have any questions 
about a gift or entertainment.

1.3 Hadiah dan Hiburan

Pikirkan sebelum memberi

Kita bersikap adil dan jujur dalam berbisnis

A potential supplier sent me a $100 
USD gift card as a thank you after our 

meeting. Am I violating the AGC Group Code 
of Conduct if I keep this gift? 

Yes. You should refuse this gift 
immediately. It is not appropriate to 

receive a cash equivalent or an expensive gift 
from a potential supplier as this could 
in˜uence your decision. You may consult with 
your supervisor and regional compliance 
resource if you have questions. 

Q A
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Giving or receiving an occasional gift is a 
common business practice that can play a 
positive role in building healthy relationships 
with our customers, suppliers, and other third 
parties. However, a gift or offer that seems 
harmless could unintentionally create a con�ict 
that damages the Company’s reputation or 
even breaks the law. We may give or accept 
gifts and entertainment only for legitimate 
business purposes that are customary, 
appropriate, and follow local etiquette and 
principles. All gifts and entertainment must 
comply with the applicable local gift, travel, 
and expense policies.

Untuk diingat

• Jangan pernah menerima hadiah atau hiburan 

yang dapat mempengaruhi keputusan Anda.

• Tolak uang tunai atau penawaran yang 

menguntungkan secara pribadi.

• Jangan menerima hadiah apapun tanpa 

melaporkannya kepada manajemen Anda

(kecuali yang diizinkan oleh peraturan setempat 

atau diterima secara umum dalam praktik).

• Anda dapat mengizinkan pemasok atau 

pelanggan membayar tagihan makan, selama 

jumlahnya masuk akal dan tidak ada niat untuk 

mempengaruhi keputusan apapun.

• Hormati kebijakan pelanggan atau pemasok 

tentang hadiah dan hiburan.

• Hadiah bisnis yang biasa dan sesuai bergantung 

pada negaranya dan Anda tidak boleh 

menerima barang yang akan berdampak buruk 

pada Grup AGC jika detailnya dipublikasikan.

• Tanyakan terlebih dahulu kepada manajer Anda 

atau Bagian Kepatuhan jika Anda memiliki 

pertanyaan tentang hadiah atau hiburan.

Think before gifting

1.3 Gifts and Entertainment

We are fair and honest in our business
Seorang calon pemasok mengirimi 
saya kartu hadiah senilai USD 100  

sebagai ucapan terima kasih setelah 
pertemuan kita. Apakah saya melanggar 
Kode Etik Grup AGC jika saya menyimpan 
hadiah ini?

Iya. Anda harus segera menolak hadiah 
ini. Tidaklah pantas menerima uang 

tunai atau hadiah mahal dari calon pemasok 
karena hal ini dapat mempengaruhi keputusan 
Anda. Anda dapat berkonsultasi dengan 
supervisor Anda dan Bagian Kepatuhan 
regional jika Anda memiliki pertanyaan.

Q A

10Business Workplace          Communities Bisnis          Lingkungan Kerja Komunitas 11



Benturan kepentingan terjadi ketika kita 
memiliki kepentingan atau loyalitas di luar 
tempat kerja yang mempengaruhi sesuatu 
yang kita lakukan di dalam tempat kerja. 
Kita harus selalu bertindak untuk 
kepentingan terbaik Perusahaan dan 
menghindari benturan yang dapat 
menguntungkan secara langsung atau tidak 
langsung anggota keluarga, teman atau 
kita sebagai individu. Bahkan munculnya 
benturan pun memiliki risiko. Inilah 
sebabnya mengapa penting untuk selalu 
berurusan dengan pelanggan saat ini atau 
calon pelanggan, pemasok, pejabat publik, 
kontraktor, pesaing, pihak ketiga lainnya 
dan sesama rekan kerja dengan sangat hati-
hati dan berintegritas.

Learn more

Always give priority to our Company’s mission 
and goals when conducting business. Use good 
judgment and follow high ethical standards to 
avoid situations that create a con˜ict between 
the work we do together at AGC and our 
relationships with other companies or individuals. 
Being aware of the rules can help us recognize 
situations that could negatively affect 
the Company.

Any outside business activity must be strictly 
separate from your employment at the AGC 
Group, not compete with AGC’s interests, and 
not harm your job. AGC’s assets may not be 
used for any outside business activity without 
prior approval from management. Additionally, 
holding a position as a board member, advisor, 
or any other role at a competitor, supplier, or 
customer of the AGC Group is not allowed 
without prior management approval.

Keep in mind 

Recognize potential con˜icts before they happen. 
Be sure to avoid using your position at the AGC 
Group for the following: 

• Doing business or in˜uencing a business 

decision with a company or person where you, 
your relatives, or close friends hold a 
managerial position or a position of in˜uence.

• Acquiring new information or business 
opportunities that directly or indirectly beneÿt 
you or any third party, including suppliers, 
competitors, or entities that should not receive 
such information or opportunity.

• Entering into a contract with a supplier, 
partner or any other third party, from which 
you, your relative, or close friends may beneÿt. 

• In˜uencing other employees to enter into such 
activities. 

• Directly or indirectly buying, or otherwise 
acquiring rights to any property or materials, 
to your beneÿt when you are aware that the 
AGC Group may be interested in pursuing 
such an opportunity.

Remember, avoid engaging in close personal 
relationships with others who are, or may 
become, involved in business activity related to 
the AGC Group, including acting as an AGC 
Group supplier, customer, or vendor. If a con˜ict 
occurs, you should immediately disclose the 
nature of your relationship to management and 
Human Resources and remove yourself from any 
future decision-making. If you supervise or are in 
a position to exercise in˜uence over any aspect 

of the performance, compensation, or 
advancement of a family member, or someone 
with whom you have a close personal 
relationship, you must report this relationship 
immediately to Human Resources.

1.4 Benturan Kepentingan

Jangan mencampurkan 
kepentingan 
bisnis dan pribadi

Kita bersikap adil dan jujur dalam berbisnis

My department decided to revise our 
products catalog. As my uncle runs a 

printing company, I thought it would be a good 
idea to get a quote from his company, as well as 
a few more companies. The quote from my 
uncle’s company is a bit higher than the others, 
but I’m considering placing the order with his 
company because it is facing some ÿnancial 
hardships. Is this a problem? 

This is a con˜ict of interest because it 
creates a situation where you or your 

family member beneÿts from your role at AGC. 
You should disclose the relationship to your 
supervisor in advance while prioritizing AGC’s 
interests and avoid being involved in the 
decision process. The Purchasing Department 
or a Compliance Resource will answer any 
questions you have about con˜icts of 
interest, so please contact them if you have 
any concerns.

Q

A
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Don’t mix business and 
personal interests

A con�ict of interest happens when we have 
interests or loyalties outside the workplace 
that in�uence something we do inside the 
workplace. We should always act in the best 
interests of the Company and avoid con�icts 
that may directly or indirectly bene�t a family 
member, a friend, or us as individuals. Even 
the appearance of a con�ict poses a risk. This is 
why it’s important to always deal with current 
or potential customers, suppliers, public 
of�cials, contractors, competitors, other third 
parties, and fellow associates with the utmost 
care and integrity.

Ketahui lebih lanjut
Selalu mengutamakan misi dan tujuan Perusahaan 
kita saat menjalankan bisnis. Gunakan penilaian 
yang baik dan ikuti standar etika yang tinggi untuk 
menghindari situasi yang menciptakan benturan 
antara pekerjaan yang kita lakukan bersama di 
AGC dan hubungan kita dengan perusahaan atau 
individu lain. Menyadari peraturan dapat 
membantu kita mengenali situasi yang dapat 
berdampak negatif bagi Perusahaan.

Setiap aktivitas bisnis di luar harus benar-benar 
terpisah dari pekerjaan Anda di Grup AGC, tidak 
bersaing dengan kepentingan AGC dan tidak 
merugikan pekerjaan Anda. Aset AGC tidak boleh 
digunakan untuk aktivitas bisnis di luar tanpa 
persetujuan sebelumnya dari manajemen. Selain 
itu, memegang posisi sebagai anggota dewan, 
penasihat atau peran lain di pesaing, pemasok 
atau pelanggan Grup AGC tidak diperbolehkan 
tanpa persetujuan manajemen sebelumnya.

Untuk diingat 
Kenali potensi benturan sebelum terjadi. Pastikan 
untuk menghindari penggunaan posisi Anda di 
Grup AGC untuk hal-hal berikut:

• Melakukan bisnis atau mempengaruhi
keputusan bisnis dengan perusahaan atau
orang di mana Anda, kerabat atau teman dekat
Anda memegang posisi manajerial atau posisi
berpengaruh.

• Memperoleh informasi baru atau peluang bisnis

   yang secara langsung atau tidak langsung
   menguntungkan Anda atau pihak ketiga
   manapun, termasuk pemasok, pesaing atau
   pihak lain yang tidak boleh menerima informasi
   atau peluang tersebut.
• Membuat kontrak dengan pemasok, mitra atau 

pihak ketiga lainnya, yang dapat menguntungkan 
Anda, kerabat atau teman dekat.

• Mempengaruhi karyawan lain untuk melakukan 
aktivitas tersebut.

• Membeli secara langsung atau tidak langsung 
atau memperoleh hak atas properti atau materi 
apapun, untuk keuntungan Anda ketika Anda 
mengetahui bahwa Grup AGC mungkin tertarik 
untuk mengejar peluang tersebut.

Ingat, hindari terlibat dalam hubungan pribadi yang 
dekat dengan orang lain yang sedang atau 
mungkin, terlibat dalam aktivitas bisnis yang terkait 
dengan Grup AGC, termasuk bertindak sebagai 
pemasok, pelanggan atau rekanan Grup AGC. Jika 
suatu benturan terjadi, Anda harus segera 
mengungkapkan sifat benturan tersebut kepada 
manajemen dan Departemen Sumber Daya Manusia 
dan menjauhkan diri Anda dari pengambilan 
keputusan di masa mendatang. Jika Anda 
mengawasi atau berada dalam posisi untuk 
memberikan pengaruh atas aspek apapun dari 
kinerja, kompensasi atau diuntungkannya anggota 
keluarga atau seseorang yang memiliki hubungan 
pribadi yang dekat dengan Anda, Anda harus 
segera melaporkan hubungan ini ke Departemen 
Sumber Daya Manusia

 1.4 Conflicts of Interest 

We are fair and honest in our business Departemen saya memutuskan 
untuk merevisi katalog produk kami.

Saat ini paman saya menjalankan 
perusahaan percetakan, saya pikir akan 
menjadi ide yang baik untuk mendapatkan 
penawaran dari perusahaannya, serta 
beberapa perusahaan lainnya. Penawaran 
harga dari perusahaan paman saya sedikit 
lebih tinggi daripada yang lain, tetapi saya 
mempertimbangkan untuk melakukan 
pemesanan kepada perusahaannya karena 
sedang menghadapi beberapa kesulitan 
keuangan. Apakah ini masalah?

Ini adalah benturan kepentingan
karena menciptakan situasi di mana

Anda atau anggota keluarga anda 
mendapatkan keuntungan dari peran 
Anda di AGC. Anda harus 
mengungkapkan hubungan tersebut 
kepada atasan Anda sebelumnya sambil 
memprioritaskan kepentingan AGC dan 
menghindari keterlibatan dalam proses 
pengambilan keputusan. Departemen 
Pembelian atau Bagian Kepatuhan akan 
menjawab pertanyaan apapun yang 
Anda miliki tentang benturan 
kepentingan, jadi harap hubungi mereka 
jika Anda memiliki masalah.

Q
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AGC memprioritaskan kesehatan dan keamanan 
untuk karyawan, mitra bisnis, pengunjung, warga 
sekitar dan komunitas di mana pun kita beroperasi. 
Perusahaan menerapkan dan menegakkan aturan 
dan prosedur keselamatan untuk mencegah 
terjadinya kecelakaan. Setiap karyawan harus 
mengikuti aturan dan prosedur keselamatan dan 
segera menginformasikan kepada manajemen jika 
ada ketidakpatuhan terhadap peraturan tersebut. 
Kita harus memimpin dengan memberi contoh, 
menunjukkan komitmen terhadap kesehatan dan 
keselamatan dalam kegiatan sehari-hari kita dan 
secara aktif mensosialisasikannya di tempat kerja 
supaya setiap orang dapat bekerja dengan aman. 
Tidak ada produksi tanpa jaminan keselamatan. 
Ketika kita saling mengingatkan satu sama lain, 
kita bisa mengurangi cedera yang akan terjadi dan 
menyelamatkan hidup kita.

Learn more

A safe, healthy workplace keeps a business 
running. It is the Company's responsibility to 
ensure our safety rules and procedures stay 
up-to-date. These rules and procedures must be 
followed at all times to ensure the continued 
success of the AGC Group. 

Everyone should know what to do if an accident 
occurs or a problem arises, so we carry out annual 
drills and safety trainings which require mandatory 
employee participation. Do not hesitate to ask 
your nearest safety advisors if you have any 
questions about health and safety at work. 

Keep in mind 

To ensure a safe and healthy workplace:
• We perform our duties with safety as the top 

priority. No production should be operated 
without assurance of safety. 

• We do not hesitate to stop operations to 
prevent injury.

• We observe all safety-related signs and use 
designated safety equipment. 

• We thoroughly manage hazardous materials 
and chemicals.

• We perform risk assessments in all of our 
facilities to reduce the risk of occupational 
accidents.

• Our manufacturing facilities are free of alcohol 
and illegal substances. The Company may 
conduct tests for illegal substance use or alcohol 
to detect or conÿrm a suspected violation of 
Company policy, where local law allows.

• Everyone must follow all Company policies and 
procedures related to health and safety, as well 
as all applicable laws, rules, and regulations to 
help prevent accidents and injuries.

• We employ Lockout-Tagout (LOTO) practices 
and procedures to safeguard employees from 
the unexpected energization or startup of 
machinery and equipment, or the release of 
hazardous energy during service or 
maintenance activities.

2.1 Kesehatan dan Keselamatan Tempat Kerja

Keselamatan adalah yang 
utama

Kita memastikan tempat kerja yang aman dan 
mendukung

While working at an AGC plant, I 
witnessed a fellow employee repairing a 

piece of equipment without disconnecting the 
power ÿrst. I am worried that by not following 
posted procedures for equipment repairs, my 
coworker is putting himself and other employees
at risk of injury from electric shock or even 
from a ÿre or explosion. What should I do? 

Promptly warn the employee, tell the 
manager, and then follow up with other 

company resources, as necessary. Safety is our 
top priority, so corrective measures must be 
taken immediately. We will not allow retaliation
against anyone who raises a concern in good 
faith, reports suspected misconduct, or 
provides information related to an inquiry of 
suspected misconduct as stated on page 5 of 
this Code of Conduct.

Q
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Safety first

AGC prioritizes the health and security of our 
employees, business partners, visitors, 
neighbors, and communities everywhere we 
operate. The Company implements and 
enforces safety rules and procedures to help 
prevent accidents. Every employee must follow 
these safety rules and procedures and promptly 
notify management of any non-compliance 
with these requirements. We must lead by 
example, demonstrate a commitment to health 
and safety in our daily actions, and actively 
promote a workplace where everyone can 
work safely. No production should be operated 
without assurance of safety. When we take 
care of each other, we can reduce future 
injuries and save lives. 

Ketahui lebih lanjut

Tempat kerja yang aman dan sehat membuat 
bisnis tetap berjalan. Merupakan tanggung 
jawab Perusahaan untuk memastikan aturan dan 
prosedur keselamatan selalu diperbarui. Aturan 
dan prosedur ini harus diikuti setiap waktu 
untuk memastikan kesuksesan Grup AGC.

Setiap orang harus tahu apa yang perlu 
dilakukan jika terjadi kecelakaan atau timbul 
masalah, jadi kita mengadakan latihan tahunan 
dan pelatihan keselamatan yang mewajibkan 
partisipasi karyawan. Jangan ragu untuk 
bertanya kepada penasihat keselamatan terdekat 
jika Anda memiliki pertanyaan tentang 
kesehatan dan keselamatan di tempat kerja.

Untuk diingat 

Untuk memastikan tempat kerja yang aman dan 
sehat:

• Kita menjalankan tugas dengan keselamatan
sebagai prioritas utama. Tidak ada produksi
tanpa jaminan keselamatan.

• Kita tidak ragu menghentikan operasi untuk
mencegah kecelakaan.

• Kita memperhatikan semua rambu yang terkait 
dengan keselamatan dan menggunakan 
peralatan keselamatan yang ditentukan.

• Kita secara menyeluruh mengelola bahan kimia 
dan bahan-bahan berbahaya.

• Kita melakukan penilaian risiko di semua 
fasilitas untuk mengurangi risiko kecelakaan 
kerja.

• Fasilitas produksi kita bebas alkohol dan zat 
ilegal. Perusahaan dapat melakukan pengujian 
terhadap penggunaan zat ilegal atau alkohol 
untuk mendeteksi atau mengkonfirmasi dugaan 
pelanggaran kebijakan Perusahaan, jika 
diizinkan oleh hukum setempat.

• Setiap orang harus mengikuti semua kebijakan 
dan prosedur Perusahaan yang terkait dengan 
kesehatan dan keselamatan, serta semua aturan 
hukum, ketentuan dan regulasi yang berlaku 
untuk membantu mencegah kecelakaan dan 
cedera.

• Kami menerapkan praktik dan prosedur 
Lockout-Tagout (LOTO) untuk melindungi 
karyawan dari aliran listrik atau pengoperasian 
yang tidak terduga dari mesin dan peralatan 
atau sengatan aliran listrik berbahaya selama 
aktivitas pemeliharaan.

2.1 Workplace Health and Safety

We ensure a safe and helpful workplace Saat bekerja di pabrik AGC, saya 
menyaksikan rekan kerja memperbaiki  

peralatan tanpa memutuskan aliran listrik 
terlebih dahulu. Saya khawatir bahwa dengan 
tidak mengikuti prosedur LOTO, rekan kerja 
saya menempatkan dirinya dan karyawan lain 
pada risiko cedera akibat sengatan listrik atau 
bahkan dari kebakaran atau ledakan. Apa 
yang harus saya lakukan?

Segera peringatkan karyawan tersebut, 
beri tahu manajer dan kemudian

tindaklanjuti ke bagian terkait lainnya, jika 
perlu. Keselamatan adalah prioritas utama 
kita, jadi tindakan korektif harus segera 
diambil. Kita tidak akan mengizinkan tindakan 
pembalasan terhadap siapapun yang 
menyampaikan kekhawatiran dengan itikad 
baik, melaporkan dugaan pelanggaran atau 
memberikan informasi terkait penyelidikan 
dugaan pelanggaran seperti yang dinyatakan 
di halaman 5 Pedoman Perilaku ini.

Q

A
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Orang-orang yang bekerja untuk Grup AGC berasal 
dari berbagai pengalaman dan latar belakang — 
masing-masing dengan keunikannya menghasilkan 
kekuatan, keterampilan dan ide. Kita menghargai 
keanekaragaman di tempat kerja dan memberikan 
kesempatan yang sama untuk sukses. Itulah 
mengapa "Keanekaragaman" adalah salah satu 
dari empat nilai bersama Grup AGC, yang lebih 
jauh diuraikan dalam Visi Grup AGC “Look 
Beyond”. AGC tidak akan mentolerir diskriminasi 
atau pelecehan terhadap karyawan atau individu 
yang memiliki hubungan bisnis, layanan atau 
hubungan profesional dengan kita.

Learn more

We never discriminate against anyone based on 
race, ethnicity, religion, nationality, gender, 
gender identity, sexual orientation, disability, 
age, or any other legally protected group. 

Physical or verbal harassment, sexual harassment, 
and physical violence of any kind (whether by 
supervisors, fellow employees, or third parties) 
harm a positive work environment and are strictly 
prohibited. These actions are also prohibited 
outside of work and on social media. 

AGC believes in the rights of all workers. We 
follow all applicable laws concerning human and 
civil rights and require that all employees treat 
their colleagues with dignity and respect. AGC has 
zero tolerance for forced labor, child labor, or 
physical punishment in any AGC Group operation.

If you need help  

If you experience or observe workplace 
harassment, discrimination, or other unfair 
behaviors prohibited by this Code of Conduct, 
you should promptly report the incident to your 
manager, any other member of management, 
Human Resource, or a Compliance Resource. 
AGC takes these claims seriously and will 
investigate them thoroughly. Employees who 
engage in harassment, discrimination, or 
inappropriate behavior are subject to disciplinary 
action, up to and including termination.

I was recently hired. Since my arrival, 
every day I hear my colleagues whistling 

at me and making inappropriate comments. I 
am embarrassed, but I don’t want to make any 
enemies at my new job. Is there anything I can 
do about this? 

Your colleagues’ actions are a clear 
example of harassment. Our work 

environment should always be comfortable and 
free from harassment and discrimination. 
Report the issue to your manager, a member of 
Human Resources, or the Compliance Helpline. 
The AGC Group will promptly investigate and 
ensure non-retaliation when raising concerns 
about discrimination or harassment. 

2.2 Keanekaragaman dan Perbedaan

Keanekaragaman dan rasa 
hormat untuk semua

Q

A
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The people who work for the AGC Group 
come from a wide variety of experiences and 
backgrounds—each one with a unique set of 
strengths, skills, and ideas. We value diversity 
in our workplace and provide equal 
opportunities for success. That’s why 
“Diversity” is another one of AGC Group’s four 
shared values, further outlined in the AGC 
Group Vision . AGC will not 
tolerate discrimination or harassment of any 
employee or individual with whom we have a 
business, service, or professional relationship. 

Ketahui lebih lanjut

Kita tidak pernah mendiskriminasi siapapun 
berdasarkan ras, etnis, agama, kebangsaan, jenis 
kelamin, identitas gender, orientasi seksual, 
kecacatan, usia atau kelompok lain yang 
dilindungi hukum.

Pelecehan fisik atau verbal, pelecehan seksual 
dan kekerasan fisik dalam bentuk apapun (baik 
oleh atasan, sesama karyawan atau pihak ketiga) 
dan merusak lingkungan kerja yang positif sangat 
dilarang. Tindakan ini juga dilarang di luar 
lingkungan kerja dan di media sosial.

AGC percaya pada hak-hak semua pekerja. Kita 
mematuhi semua hukum yang berlaku tentang 
hak asasi manusia dan sipil dan mewajibkan 
semua karyawan memperlakukan kolega mereka 
dengan bermartabat dan hormat. AGC sama 
sekali tidak menoleransi kerja paksa, pekerja anak 
atau hukuman fisik di setiap operasi Grup AGC.

Jika Anda membutuhkan bantuan  

Jika Anda mengalami atau melihat pelecehan di 
tempat kerja, diskriminasi atau perilaku tidak 
adil lainnya yang dilarang oleh Tatanan Perilaku 
ini, Anda harus segera melaporkan kejadian 
tersebut kepada manajer Anda, anggota 
manajemen lainnya, Departemen Sumber Daya 
Manusia atau Bagian Kepatuhan. AGC akan 
menanggapi setiap klaim ini dengan serius dan 
akan menyelidikinya secara menyeluruh. 
Karyawan yang terlibat dalam pelecehan, 
diskriminasi atau perilaku yang tidak pantas 
akan dikenai tindakan disipliner, hingga dan 
termasuk pemutusan hubungan kerja.

2.2 Diversity and Inclusion

We ensure a safe and helpful workplace
Saya baru saja dipekerjakan. Sejak 
kedatangan saya, setiap hari saya 

mendengar rekan-rekan kerja bersiul kepada 
saya dan membuat komentar yang tidak 
pantas. Saya malu, tetapi tidak ingin mencari 
musuh di pekerjaan baru saya. Apakah ada 
yang bisa saya lakukan tentang ini?

Tindakan kolega Anda adalah contoh 
pelecehan yang jelas. Lingkungan kerja

kita harus selalu nyaman dan bebas dari 
pelecehan dan diskriminasi. Laporkan masalah 
tersebut kepada manajer Anda, Departemen 
Sumber Daya Manusia, Saluran Pengaduan 
atau Bagian Kepatuhan. Grup AGC akan 
segera menyelidiki dan memastikan tidak 
adanya tindakan pembalasan saat 
menyampaikan kekhawatiran tentang 
diskriminasi atau pelecehan.

Diversity and respect for all

Q

A
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Memberikan catatan yang akurat dan berguna 
mengenai operasi Perusahaan kita adalah bagian 
penting sebagai perusahaan yang beretika. Kita 
menyajikan fakta dengan cara yang jelas dan jujur 
dalam data dan informasi yang kita catat dan 
komunikasikan. Catatan (fisik atau digital) dapat 
mencakup informasi keuangan, akuntansi, 
perpajakan, produksi, kualitas, hukum, teknis atau 
penjualan. Kita tidak pernah memanipulasi data 
atau catatan, menyembunyikan informasi atau 
memberikan gambaran yang salah tentang bisnis, 
produk atau kesehatan keuangan.

Learn more

Accurate reports and records help inspire trust in 
AGC by our customers, business partners, 
investors, stakeholders, and the general public. 
They also help us manage our priorities and 
long-term goals as a company so that we can 
make the best business decisions. Our success 
depends on it. 

To accurately reflect the status of purchasing, 
inventory control, product quality, sales, and 
other matters, we must follow all AGC Group 
record-keeping rules and internal controls. We 
must also follow applicable laws and regulations 
regarding accounting, financial, and taxation 
standards to ensure our financial records and tax 
returns are accurate. No AGC Group company 
employee may, under any circumstances, discard, 
destroy, or change company finance, accounting, 
or other records without the appropriate 
authorization, or in violation of any applicable 
rules. Finally, our communications must avoid 
exaggeration, guesswork, and insulting remarks 
or mischaracterizations of data or information.

Keep in mind 

• Honestly record and report information about
our jobs and responsibilities.

• Honestly record all necessary information about 
product quality. 

• Never report inventory, purchases, or sales that 
do not exist.  

• Do not create false expense reports or entries.
• Do not intentionally record expenses or profits 

in the wrong period.
• Provide accurate information and reasonable 

support to internal and external auditors.
• Provide truthful, accurate data, and information 

during all certification and auditing events.
• Follow all internal policies and procedures 

relating to record-keeping and document 
retention, including all directions and 
instructions from the Legal or other responsible 
departments. 

2.3 Laporan dan Catatan

Bersikaplah akurat 
dan jujur
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Providing accurate and helpful records 
regarding our Company’s operations is an 
essential part of being an ethical company. 
We present the facts in a clear, truthful way 
in the data and information we record and 
communicate. Records (physical or digital) 
could include finance, accounting, taxation, 
production, quality, legal, technical, or sales 
information. We never manipulate data or 
records, conceal information, or misrepresent 
our business, product or financial health. 

Ketahui lebih lanjut

Laporan dan catatan yang akurat membantu 
menciptakan kepercayaan kepada AGC oleh 
pelanggan, mitra bisnis, investor, pemangku 
kepentingan dan masyarakat umum. Mereka juga 
membantu kita mengelola prioritas dan tujuan 
jangka panjang sebagai perusahaan sehingga kita 
dapat membuat keputusan bisnis terbaik. 
Keberhasilan kita bergantung kepadanya.

Laporan dan catatan yang akurat mencerminkan 
status pembelian, kontrol persediaan, kualitas 
produk, penjualan dan hal-hal lain, kita harus 
mengikuti semua aturan pencatatan dan kontrol 
internal Grup AGC. Kita juga harus mengikuti 
undang-undang dan peraturan yang berlaku terkait 
standar akuntansi, keuangan dan perpajakan untuk 
memastikan catatan keuangan dan pengembalian 
pajak kita akurat. Tidak ada karyawan perusahaan 
Grup AGC, dalam keadaan apapun, membuang, 
menghancurkan atau mengubah catatan 
keuangan, akuntansi atau catatan lain perusahaan 
tanpa izin yang berwenang atau melanggar aturan 
yang berlaku. Terakhir, dalam berkomunikasi kita 
harus menghindari pernyataan yang berlebihan, 
menebak-nebak dan menghina atau salah 
mengartikan data atau informasi.

Untuk diingat 

• Catat dan laporkan informasi dengan jujur tentang
pekerjaan dan tanggung jawab kita.

• Catat dengan jujur semua informasi yang diperlukan
tentang kualitas produk.

• Jangan pernah melaporkan persediaan, pembelian
atau penjualan yang tidak ada.

• Jangan membuat laporan pengeluaran palsu.
• Jangan dengan sengaja mencatat pengeluaran atau

keuntungan dalam periode yang salah.
• Memberikan informasi yang akurat dan dukungan

yang wajar kepada auditor internal dan eksternal.
• Memberikan data dan informasi yang jujur dan akurat

pada semua proses sertifikasi dan kegiatan audit.
• Patuhi semua kebijakan dan prosedur internal yang

berkaitan dengan penyimpanan catatan dan
penyimpanan dokumen, termasuk semua arahan dan
instruksi dari bagian Hukum atau departemen lain
yang bertanggung jawab.

2.3 Reports and Records

We ensure a safe and helpful workplace

Be accurate and honest
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Setiap anggota Grup AGC bertanggung jawab 
untuk melindungi aset Perusahaan — baik 
berwujud maupun tidak berwujud — baik 
berada di luar Perusahaan, dalam perjalanan 
untuk bisnis atau di rumah. Anda tidak boleh 
mengungkapkan informasi rahasia atau sensitif 
apapun milik Perusahaan. Aturan yang sama 
berlaku untuk informasi apapun yang dimiliki 
oleh setiap karyawan AGC atau pihak ketiga 
yang berbisnis dengan AGC. Kita harus sadar 
bahwa pengungkapan informasi secara tidak 
benar dapat membahayakan bisnis secara 
material.

Learn more

Our resources and assets include land, buildings, 
machinery, equipment, inventory, computers, and 
funds. They also include intangible assets such as 
confidential information, trade secrets, patents, 
trademarks, copyrights, computer software, and 
personal information. We must protect company 
assets at all times and not allow access to such
assets to unauthorized persons or parties. We 
also must avoid discussing sensitive information 
in public places where someone might overhear.

Company Property
The Company is free to inspect and restrict the 
use of company property to make sure everyone 
uses it with care and in compliance with 
applicable internal policies. Anything stored or 
written on company property belongs to the 
Company. Limit using Company property to 
work-related matters only.

Personal and Third-Party Information
We equally respect personal information, 
including that of our employees. As a company, 
we sometimes collect information about our 
team, which may include compensation, benefits, 
home addresses, individual and family health 
matters, and identifying information. However, 

it’s our responsibility to protect such information, 
in accordance with the applicable laws, and use it 
only for appropriate reasons associated with a 
legitimate business purpose. 

Third parties and our business partners trust us to 
keep their information and intellectual property 
safe as well. We protect their information as 
securely as we would our own.

Using IT Resources
AGC provides access to various electronic 
communication systems to use in our daily work. 
We must always safeguard these systems and 
technologies and follow company policies and 
procedures regarding information security.

Social Media
Be careful on social media, blogs, and forums. 
Remember that anything written online becomes 
a permanent, transferable record of your 
communications that can affect the interests of 
the Company and cause harm to others. The 
Communications or Marketing Department, Legal 
Department, or both, should first approve any 
communication on behalf of the Company in 
accordance with any applicable AGC social media 
policies and rules. Please remember that you are 
not authorized to speak on behalf of the 

Company without authorization obtained 
in advance.

Consequences

When something private becomes public, our 
Company, employees, business partners, or 
other individuals could be negatively affected. 
Following proper security policies helps protect 
everyone, so you must consistently secure your 
computer and confidential documents. 

2.4 Perlindungan Aset dan 
Informasi Rahasia

Lindungi informasi dan 
Aset kita

Someone who used to work for the 
AGC Group called me to ask for another 

former colleague’s contact details. The person 
requesting the information explained that they 
lost their phone and all their contacts. Since it 
does not seem to be business-related, am I 
allowed to send it to them?   

No. We cannot give out personal 
information, such as contact details of 

former and present colleagues, to anyone 
inside or outside the Company. We never know 
how someone might use that information, 
even if it seems harmless.

Q

A
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Protect our information and
property

Each AGC Group member is responsible for 
protecting our Company’s assets—both 
tangible and intangible—whether we are at 
the workplace, traveling for business, or in 
our homes. You must not disclose outside 
the Company any confidential or sensitive 
information that belongs to the Company. The 
same rule applies to any information belonging 
to any AGC employee or third party that does 
business with AGC. We must be mindful that 
improper disclosure of this information could 
materially harm our business.

Ketahui lebih lanjut

Sumber daya dan aset kita meliputi tanah, 
bangunan, mesin, peralatan, persediaan, 
komputer dan dana. Aset kita juga mencakup 
aset tidak berwujud seperti informasi rahasia, 
rahasia dagang, hak paten, merek dagang, hak 
cipta, perangkat lunak komputer dan informasi 
pribadi. Kita harus melindungi aset perusahaan 
setiap saat dan tidak mengizinkan akses ke aset 
tersebut kepada orang atau pihak yang tidak 
berwenang. Kita juga harus menghindari 
membahas informasi sensitif di tempat umum 
yang mungkin didengar oleh seseorang.

Properti Perusahaan
Perusahaan bebas untuk memeriksa dan 
membatasi penggunaan properti perusahaan 
untuk memastikan semua orang 
menggunakannya dengan hati-hati dan sesuai 
dengan kebijakan internal yang berlaku. Segala 
sesuatu yang disimpan atau ditulis pada properti 
perusahaan adalah milik Perusahaan. Batasi 
penggunaan properti Perusahaan hanya untuk 
hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan.

Informasi Pribadi dan Pihak Ketiga
Kita sama-sama menghormati informasi pribadi, 
termasuk informasi milik karyawan. Sebagai 
perusahaan, terkadang kita mengumpulkan 
informasi tentang tim kita, yang mungkin

termasuk kompensasi, tunjangan, alamat rumah, 
masalah kesehatan individu dan keluarga dan 
informasi identitas. Namun, merupakan tanggung 
jawab kita untuk melindungi informasi tersebut, 
sesuai dengan hukum yang berlaku dan 
menggunakannya hanya untuk alasan yang sesuai 
yang terkait dengan tujuan bisnis yang sah.

Menggunakan Sumber Daya Teknologi 
Informasi
AGC menyediakan akses ke berbagai sistem 
komunikasi elektronik untuk digunakan dalam 
pekerjaan kita sehari-hari. Kita harus selalu 
menjaga sistem dan teknologi ini serta mengikuti 
kebijakan dan prosedur perusahaan terkait 
keamanan informasi.

Media Sosial
Berhati-hatilah di media sosial, blog dan forum. 
Ingatlah bahwa apapun yang tertulis secara online 
menjadi catatan komunikasi Anda yang permanen 
dan dapat dipindahtangankan yang dapat 
mempengaruhi kepentingan Perusahaan dan 
menyebabkan kerugian bagi orang lain. Bagian 
Komunikasi atau Pemasaran, bagian Hukum atau 
keduanya, harus menyetujui komunikasi apapun 
atas nama Perusahaan sesuai dengan kebijakan 
dan aturan media sosial AGC yang berlaku. Harap 
diingat bahwa Anda tidak berwenang untuk 
berbicara atas nama Perusahaan tanpa izin yang 
diperoleh sebelumnya.

Konsekuensi

Ketika sesuatu yang bersifat pribadi menjadi 
informasi publik, Perusahaan kita, karyawan, 
mitra bisnis atau individu lain dapat 
terpengaruh secara negatif. Mengikuti 
kebijakan keamanan yang tepat membantu 
melindungi semua orang, jadi Anda harus 
secara konsisten mengamankan komputer dan 
dokumen rahasia Anda.

2.4 Protection of Assets and 
Confidential Information

We ensure a safe and helpful workplace
Seseorang yang dulu bekerja untuk
Grup AGC menelepon saya untuk  

menanyakan detail kontak mantan rekan kerja 
lainnya. Orang yang meminta informasi 
menjelaskan bahwa mereka kehilangan ponsel 
dan semua kontaknya. Karena sepertinya tidak 
ada hubungannya dengan bisnis, apakah saya 
boleh mengirimkannya kepada mereka?

Tidak. Kita tidak dapat memberikan 
informasi pribadi, seperti rincian kontak 

kolega lama dan sekarang, kepada siapapun di 
dalam atau di luar Perusahaan. Kita tidak 
pernah tahu bagaimana seseorang dapat 
menggunakan informasi itu, meskipun 
tampaknya tidak berbahaya.

Q
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Grup AGC sangat peduli dengan keamanan, kualitas 
produk dan pelayanan yang diberikan kepada 
pelanggan. Itu merupakan salah satu alasan utama 
pelanggan dan mitra mempercayai kita untuk 
memenuhi dan melampaui harapan mereka dalam 
melakukan bisnis bersama. Keberhasilan kita bergantung 
pada mempertahankan kepercayaan itu selama 
bertahun-tahun dan untuk masa yang akan datang. Kita 
mematuhi semua hukum yang berlaku, melaporkan data 
kualitas produk dan data analitis dengan kejujuran, 
kejelasan dan keterbukaan, serta menunjukkan 
komitmen kita terhadap produk dan layanan yang aman 
dan memuaskan melalui tindakan sehari-hari. 

Keep in mind 

• Check safety and quality throughout every step 
of a product’s life cycle.  

• Always include the applicable safety warnings 
when you prepare product documentation. 

• Explain the safe and proper usage of a product 
to all who need to know. 

• Take immediate action on any risk you may 
discover with AGC products or services.

• Investigate the root cause of any product safety 
or quality issue and correct the mistake honestly 
and immediately.

• Follow all internal policies, rules, and procedures 
related to quality, recordkeeping, and safety.  

3.1 Kualitas dan Keamanan Produk

Pastikan produk aman 
dan berkualitas tinggi

Kita peduli dengan komunitas 

We received fewer materials for 
manufactured products than expected 

due to a shipping problem. I am working to 
resolve the situation but think it would be 
good to exchange the material specified in a 
contract with another material of the same 
quality. Since the difference was small, I believe 
it would be less damaging to our relationship 
with the customer to exchange the material 
than to deliver the products late. Can I go 
ahead with my idea?  

No. The first thing to do in this situation 
is to immediately communicate the 

issue with your supervisor and then honestly 
discuss the situation with the customer. Make 
sure you get approval before exchanging the 
material or doing something different from the 
contract. If our customer gives us the 
appropriate approval, then we can proceed 
with the alternative plan. However, we should 
never make changes to our agreements 
without going through the appropriate steps.

Q A
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Ensure safe,
high-quality products

The AGC Group cares deeply about the safety 
and quality of our products and services. It’s 
one of the main reasons our customers and 
partners trust us to meet—and go beyond—
their expectations in doing business together. 
Our success depends on maintaining that 
trust for years to come. We follow all 
applicable laws, report product quality data 
and analytical data with honesty and clarity, 
and demonstrate our commitment to safe 
and satisfactory products and services 
through our daily actions. 

Untuk diingat

• Periksa keamanan dan kualitas di setiap
tahapan dan siklus hidup produk.

• Selalu sertakan peringatan keselamatan
yang berlaku saat Anda menyiapkan
dokumentasi produk.

• Jelaskan penggunaan produk yang aman
dan tepat kepada semua pihak.

• Segera ambil tindakan atas segala risiko
yang mungkin Anda temukan dengan
produk atau layanan AGC.

• Selidiki akar penyebab masalah
keamanan atau kualitas produk dan
perbaiki kesalahan dengan jujur dan
segera.

• Patuhi semua kebijakan, aturan dan
prosedur internal yang terkait dengan
kualitas, pencatatan dan keselamatan.

3.1 Quality and Safety of Products

We care for our communities
Kami menerima bahan baku untuk 
proses produksi lebih sedikit dari 

yang diharapkan karena masalah pengiriman. 
Saya sedang bekerja untuk menyelesaikan situasi 
ini tetapi menurut saya akan lebih baik untuk 
mengganti bahan baku yang ditentukan dalam 
perjanjian dengan bahan baku lain dengan 
kualitas yang sama. Karena perbedaannya kecil, 
saya yakin tidak akan terlalu merusak hubungan 
kita dengan pelanggan untuk mengganti bahan 
baku daripada pengiriman produk menjadi 
terlambat. Bolehkah saya meneruskan ide saya?

Tidak. Hal pertama yang harus dilakukan 
dalam situasi ini adalah segera 

mengkomunikasikan masalah dengan atasan 
Anda dan kemudian diskusikan situasi tersebut 
dengan pelanggan secara jujur. Pastikan Anda 
mendapatkan persetujuan sebelum mengganti 
bahan baku atau melakukan sesuatu yang 
berbeda dari kontrak. Jika pelanggan setuju, 
maka kita dapat melanjutkan dengan rencana 
alternatif. Namun, kita tidak boleh mengubah 
perjanjian tanpa melalui tahapan-tahapan 
yang telah disepakati.

Q A

22Business Workplace Communities Bisnis          Lingkungan Kerja Komunitas 23



Grup AGC memprioritaskan perlindungan 
dan pelestarian lingkungan untuk mencapai 
masyarakat yang berkelanjutan. Baik 
terlibat dalam pengembangan teknologi, 
perencanaan, rancangan, produk, 
penjualan atau logistik, kita mengikuti 
praktik bisnis yang aman bagi lingkungan. 
Kita berinvestasi dalam teknologi canggih 
di pabrik dalam upaya mengurangi limbah 
dan menghemat energi dan untuk merawat 
planet kita jauh melebihi dari sekadar 
melakukan bisnis yang baik. Sementara itu 
hal ini juga memungkinkan kita untuk 
menciptakan lebih banyak peluang dan 
manfaat bagi perusahaan dan pemangku 
kepentingan, ini juga membantu generasi 
mendatang untuk hidup dan tumbuh di 
lingkungan yang paling bersih dan aman.

Learn more

“Environment” is one of AGC Group’s four 
Shared Values defined in the AGC Group Vision 

. We are committed to creating 
a sustainable society as an outstanding player 
in the global materials industry by carefully 
considering our impact on the natural environment, 
including climate change and biodiversity. 

We also make environmental protection an 
essential part of our business by assessing and 
improving our operations, using renewable 
energy through solar and other methods, 
recycling where possible, and reducing waste. 
Our energy-saving innovations in green product 
development and resource management systems 
help us reuse chemicals, conserve water, and 
prevent water pollution. AGC also encourages all 
our business partners to implement policies and 
take active steps to care for the environment. We 
must all work together to stop the consequences 
of climate change, air and water pollution, 
deforestation, and many other environmental 
threats. We strive for continual improvement by 
developing specific programs that address the 
environmental cost and impact of our activities, 
products, and services.

Keep in mind 

• AGC prioritizes environmental initiatives in all 
phases of its business activities, as further 
outlined in the AGC Group Environment Policy.   

• We focus on developing products that benefit 
the environment rather than harm it. 

• We set ambitious goals to shrink our 
environmental footprint and address 
sustainability challenges.

• We assess risk at every stage to evaluate and 
reevaluate new methods of environmental 
conservation.

• We always take special care to manage 
chemicals and hazardous materials properly.

• We follow all applicable laws, rules, and 
regulations related to environmental health 
and safety.

3.2 Lingkungan Hidup

Berkontribusi untuk 
lingkungan yang 
lebih baik 

Kita peduli dengan komunitas 
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Contribute to a better
environment

The AGC Group prioritizes protecting and 
preserving the environment to achieve a 
sustainable society. Whether engaging in 
technological development, planning, 
design, products, sales, or logistics, we follow 
environmentally safe business practices. We 
invest in advanced technologies at our 
factories to reduce waste and save energy 
because taking care of our planet is much 
more than good business. While it means we 
can create even more opportunities and 
benefits for our enterprise and stakeholders, 
it also helps future generations live and grow 
in the cleanest, safest environment.  

Ketahui lebih lanjut 

“Lingkungan” adalah salah satu dari empat Nilai 
Bersama Grup  AGC yang didefinisikan dalam 
Visi Grup “Look Beyond”. Kita berkomitmen 
untuk menciptakan masyarakat yang 
berkelanjutan sebagai pelaku usaha yang  
handal dalam industri global dengan 
mempertimbangkan secara cermat dampak 
terhadap lingkungan hidup, termasuk 
perubahan iklim dan keanekaragaman hayati.

Kita juga menjadikan perlindungan lingkungan 
sebagai bagian penting dari bisnis dengan menilai 
dan meningkatkan operasi kami, menggunakan 
energi terbarukan seperti tenaga surya dan 
metode lainnya, mendaur ulang jika 
memungkinkan dan mengurangi limbah. Inovasi 
hemat energi dalam pengembangan produk 
ramah lingkungan dan manajemen sumber daya 
membantu kita mendaur ulang bahan kimia, 
menghemat air dan mencegah pencemaran air. 
AGC juga mendorong semua mitra bisnisnya 
untuk menerapkan kebijakan dan mengambil 
langkah aktif dalam menjaga lingkungan. Kita 
semua harus bekerjasama untuk menghentikan 
dampak dari perubahan iklim, polusi udara dan 
pencemaran air, penggundulan hutan dan 
banyaknya ancaman lingkungan lainnya. 

• AGC memprioritaskan inisiatif lingkungan di
semua tahapan kegiatan bisnisnya,
sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam
Kebijakan Lingkungan Grup AGC.

• Kita fokus pada pengembangan produk yang
bermanfaat bagi lingkungan bukan yang
sifatnya merusak lingkungan.

• Kita menetapkan target yang tinggi untuk
mengurangi kerusakan lingkungan dan
mengatasi tantangan keberlanjutan.

• Kita menilai risiko di setiap tahapan untuk
mengevaluasi dan mengevaluasi kembali
metode baru pelestarian lingkungan.

• Kita selalu memberikan perhatian khusus
untuk mengelola bahan kimia dan bahan
berbahaya dengan benar.

• Kita mematuhi semua hukum, aturan dan
regulasi yang berlaku terkait kesehatan dan
keselamatan lingkungan.

3.2 Environment

We care for our communities

24Business Workplace Communities Bisnis          Lingkungan Kerja Komunitas 25

Kita berusaha untuk melakukan perbaikan 
berkelanjutan dengan mengembangkan program 
khusus untuk menangani biaya dan dampak 
lingkungan dari aktivitas, produk dan layanan.

Untuk diingat



Kita tidak mentolerir penyuapan atau korupsi 
dalam bentuk apapun — baik kepada publik 
atau swasta, aktif atau pasif atau apakah terdiri 
dari aktivitas yang dapat dianggap sebagai 
penggelapan, penipuan, pencurian atau 
pemberian keuntungan yang tidak semestinya. 
Keadilan, kejujuran dan transparansi adalah 
elemen penting dari integritas yang 
menentukan cara kita menjalankan bisnis.

Suap, korupsi atau keuntungan yang tidak 
semestinya dapat berarti memberi atau 
menawarkan hadiah (sesuatu yang berharga) 
untuk mempengaruhi perilaku siapapun guna 
mendapatkan keuntungan finansial, bisnis atau 
pribadi. Baik berurusan dengan politisi, pejabat 
publik, mitra bisnis, individu atau pihak ketiga, 
tindakan kita harus mencerminkan prinsip etika 
yang tinggi di setiap tingkat. Kita tidak boleh 
menawarkan atau memberikan sesuatu yang 
berharga kepada siapapun baik secara langsung 
maupun tidak langsung, termasuk pejabat 
pemerintah, untuk mempengaruhi tindakan 
resmi atau untuk mengamankan dan 
mendapatkan keuntungan yang tidak 
semestinya sebagaimana ditentukan oleh 
undang-undang yang berlaku.

Perlu diingat bahwa persepsi itu penting dan 
perilaku Anda dapat dianggap sebagai suap 
atau pemberian keuntungan yang tidak 
semestinya, terlepas dari apapun niat Anda.

Learn more

The Company has created and implemented the 
AGC Anti-Bribery Rules to help us understand 
how to maintain professional relationships with 
public officers. Use them to identify problematic 
situations and avoid impropriety before it happens.

The Company has also established Anti-Bribery 
Guidelines for specific regions and countries as 
necessary, which outline procedures when 
dealing with public officers in countries with a 
higher risk of corruption.

You must follow the AGC Anti-Bribery Rules and 
Guidelines (if applicable) at all times.   

Keep in mind 

Bribery, corruption, or improper advantages could 
mean any of the following things: 

• Cash or gift offers to an individual or family 
members. 

• Inflated commissions. 
• Fake agreements. 
• Unauthorized rebates. 
• Political or charitable donations. 
• Kickbacks.

• Special favors or privileges.
• Job offers or loans.
• Anything of value, including but not limited to 

payments, meals, gifts, entertainment, and 
travel expenses.

Consequences

Many countries have strict laws and regulations 
regarding bribes, corruption, and improper 
advantages. Failure to comply with these laws and 
regulations may result in criminal and civil actions, 
such as high fines or imprisonment, against the 
Company and the individuals involved.

These laws cover a wide range of activities, so it’s 
important that you understand how your job and 
responsibilities may be affected. Ask management
or contact a Compliance Resource if you become 
aware of any actual or potential arrangement or 
agreement that could be problematic, or if you 
have any questions or concerns about applicable 
laws or policies.

3.3 Hubungan dengan Pejabat Pemerintah 
dan Politisi

Tetap bebas dari korupsi

Kita peduli dengan komunitas 
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Remain free from
corruption

We do not tolerate bribery or corruption in 
any form—whether public or private, active 
or passive, or whether consisting of activities 
which could be considered embezzlement, 
fraud, theft, or the granting of improper 
advantages. Fairness, honesty, and 
transparency are essential elements of 
integrity that define how we conduct business.

A bribe, corruption, or improper advantages 
can mean giving or offering a reward (or 
anything of value) to influence anyone’s 
behavior to gain a financial, business, or 
personal advantage. Whether dealing with 
politicians, public officials, business partners, 
individuals, or third parties, our actions 
should reflect high ethical principles at every 
level. We must not directly or indirectly offer 
or give anything of value to any person, 
including government officials, to influence 
official action or to secure an improper 
advantage as defined by applicable laws.

It is important to remember that perception 
matters, and your behavior could be 
considered a bribe or granting of an 
improper advantage, regardless of your 
intention.

Ketahui lebih lanjut

Perusahaan telah membuat dan menerapkan 
Aturan Anti-Suap AGC untuk membantu kita 
memahami cara menjaga hubungan profesional 
dengan pejabat publik. Gunakan aturan tersebut 
untuk mengidentifikasi permasalahan dan hindari 
ketidakwajaran sebelum itu terjadi.

Perusahaan juga telah menyusun Pedoman Anti-
Suap untuk kawasan dan negara tertentu 
sebagaimana diperlukan, yang menguraikan 
prosedur ketika berurusan dengan pejabat publik 
di negara-negara dengan risiko korupsi yang 
lebih tinggi.

Anda harus mengikuti Aturan dan Panduan Anti-
Suap AGC (jika berlaku) setiap saat.

Untuk diingat 

Suap, korupsi atau keuntungan yang tidak 
semestinya dapat berarti salah satu dari hal-hal 
berikut:

• Tawaran uang tunai atau hadiah untuk
seseorang atau anggota keluarga.

• Komisi yang digelembungkan.
• Perjanjian palsu.
• Rabat tidak sah.
• Sumbangan politik atau amal.
• Pembayaran kembali (kickbacks).

• Bantuan atau hak istimewa.
• Tawaran pekerjaan atau pinjaman.
• Segala sesuatu yang berharga, termasuk namun

tidak terbatas pada pembayaran, jamuan
makan, hadiah, hiburan dan biaya perjalanan.

Konsekuensi

Banyak negara memiliki undang-undang dan 
peraturan yang ketat terkait suap, korupsi dan 
keuntungan yang tidak semestinya. Kegagalan 
untuk mematuhi undang-undang dan peraturan 
ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum baik 
pidana atau perdata, seperti denda tinggi atau 
penjara, terhadap Perusahaan dan individu yang 
terlibat.

Undang-undang ini mencakup berbagai aktivitas, 
jadi penting bagi Anda untuk memahami 
bagaimana pekerjaan dan tanggung jawab Anda 
dapat terpengaruh. Tanyakan kepada manajemen 
atau hubungi Bagian Kepatuhan jika Anda 
mengetahui adanya pengaturan atau perjanjian 
yang sudah dibuat atau akan dibuat yang dapat 
menimbulkan masalah atau jika Anda memiliki 
pertanyaan dan kekhawatiran tentang undang-
undang serta kebijakan yang berlaku.

3.3 Relations with Government Officials and 
Politicians

We care for our communities
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INVESTMENT

Saat kita bekerjasama sebagai satu tim, terkadang 
kita mendengar informasi non-publik tentang 
Perusahaan kita atau perusahaan lain. Jika 
informasi non-publik ini menjadi informasi publik, 
mungkin mempengaruhi orang lain untuk membeli, 
menjual atau menahan saham perusahaan. 
Menggunakan informasi non-publik ini untuk 
keuntungan pribadi atau keuangan Anda — atau 
untuk keuntungan orang lain — dianggap sebagai 
perdagangan informasi orang dalam. Hal tersebut 
dianggap tidak etis dan melanggar hukum. Jadi, 
kita tidak pernah mengungkapkan informasi non-
publik kepada keluarga, teman atau siapapun di 
luar Perusahaan.

Keep in mind 

What is inside information?
• Inside information refers to non-public 

information about a company’s plans, products, 
operations, finances or any other matters that, 
if disclosed, could be used to gain a material 
personal advantage or would reasonably be 
expected to affect the price of stocks of AGC 
Inc. or other listed companies.

Examples of inside information include:
• Financial forecasts. 
• Information about Research & Development 

including new products or technologies.
• Any information related to mergers, 

acquisitions, divestitures, or new business 
operations. 

Who is an insider? 
• Individuals who know inside information about 

AGC Inc. and other publicly-traded companies.

Who should you not tell inside information to? 
• You may only share inside information on a 

need-to-know basis to individuals with proper 
authorization to know the information and with 
proper controls in place.

Consequences

Violating insider trading laws can result in criminal 
or civil penalties for individuals and the Company. 
If you are concerned that an activity violates insider 
trading laws or this Code of Conduct, immediately 
contact Corporate Communications & Investor 
Relations Division in HQ or a Compliance Resource.

3.4 Perdagangan Orang Dalam

Jangan pernah 
memperdagangkan 
informasi orang dalam

Kita peduli dengan komunitas 

I recently became an account manager 
of a publicly-traded company. I’d like to 

have a financial interest in the company, so I 
plan on buying shares. However, before I went 
through with the purchase, an employee of 
that company mentioned that the company 
would make a profitable acquisition next 
month. Can I go ahead with my original plan 
to buy shares? 

No, you cannot. Once you receive inside 
information about a company—even if 

you originally planned to buy shares before—
you cannot take action until that information 
becomes public. This rule applies whether you 
are an employee of that company or not. If 
you have any concern or uncertainty, please 
contact the department responsible for 
communication or a Compliance Resource.

Q A
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INVESTMENT

Never trade on inside 
information

As we work together as a team, we sometimes 
hear non-public information about our 
Company or other companies. If this 
non-public information were to become 
public, it might influence others to purchase, 
sell, or hold onto a company’s stocks. Using this 
non-public information for your personal or 
financial benefit—or for the benefit of anyone 
else you know—is considered insider trading. 
It’s unethical and against the law. So, we never 
reveal non-public information to family, 
friends, or anyone outside the Company.  

Untuk diingat 

Apakah informasi orang dalam itu?

• Informasi orang dalam mengacu pada
informasi non-publik tentang rencana
perusahaan, produk, operasional, keuangan
atau hal-hal lain yang apabila diungkapkan,
dapat digunakan untuk mendapatkan
keuntungan material pribadi atau diperkirakan
dapat mempengaruhi harga saham AGC Inc.
atau perusahaan terdaftar lainnya.

Contoh informasi orang dalam meliputi:

• Prakiraan keuangan.
• Informasi tentang Riset & Pengembangan

termasuk produk atau teknologi baru.
• Informasi apapun yang terkait dengan merger,
   akuisisi, divestasi atau operasi bisnis baru.

Siapa orang dalam?

• Seseorang yang mengetahui informasi orang
dalam tentang AGC Inc. dan perusahaan
publik lainnya.

Kepada siapa Anda tidak boleh memberitahu 
informasi orang dalam?

• Anda hanya boleh membagikan informasi atas
dasar yang perlu diketahui kepada seseorang
dengan otorisasi yang tepat untuk
mengetahui informasi tersebut dan dengan
kontrol yang tepat.

Konsekuensi 

Melanggar undang-undang perdagangan orang 
dalam, dapat mengakibatkan hukuman pidana 
atau perdata bagi seseorang dan Perusahaan. Jika 
Anda khawatir bahwa suatu aktivitas melanggar 
undang-undang perdagangan orang dalam atau 
Tatanan Perilaku ini, segera hubungi Bagian 
Komunikasi Perusahaan & Hubungan Investor di 
Kantor Pusat atau Bagian Kepatuhan.

3.4 Insider Trading

We care for our communities
Saya baru saja menjadi manajer di 
perusahaan publik. Saya ingin memiliki 

kepentingan finansial di perusahaan, jadi saya 
berencana membeli saham. Namun, sebelum 
saya melakukan pembelian, seorang karyawan 
dari perusahaan tersebut menyebutkan bahwa 
perusahaan tersebut akan melakukan akuisisi 
yang menguntungkan bulan depan. Bisakah 
saya melanjutkan rencana awal saya untuk 
membeli saham?

Tidak, Anda tidak bisa. Begitu Anda 
menerima informasi orang dalam

tentang sebuah perusahaan — bahkan jika 
Anda awalnya berencana untuk membeli 
saham sebelumnya — Anda tidak dapat 
mengambil tindakan sampai informasi itu 
diketahui publik. Aturan ini berlaku baik Anda 
adalah karyawan perusahaan itu atau bukan. 
Jika Anda memiliki kekhawatiran atau 
ketidakpastian, silahkan hubungi departemen 
yang bertanggung jawab untuk komunikasi 
atau Bagian Kepatuhan.

Q A
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Informasi 
Regional
Indonesia
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1.1 Persaingan yang Sehat
dan Antimonopoli

1.2 Kontrol Perdagangan
Internasional

1.3 Hadiah dan Hiburan

1.4 Benturan Kepentingan

1. Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat
Merupakan kebijakan Perusahaan untuk
mematuhi undang-undang Antimonopoli yang
berlaku dan untuk menghindari persaingan
tidak sehat.

2. Semua Transaksi harus berdasarkan
Persaingan yang Sehat
Setiap Komisaris, Direktur dan Karyawan masing-
masing mempunyai tanggung jawab dalam 
menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan yang
berdasarkan prinsip persaingan secara sehat.

3. Kesepakatan dengan Pesaing
Setiap Komisaris, Direktur dan Karyawan
dilarang mengadakan pembicaraan, membuat
perjanjian perjanjian formal/informal dengan
para pesaing kita yang bertentangan dengan
undang-undang Antimonopoli. Hal ini termasuk
membicarakan harga, biaya, keuntungan, syarat-
syarat penjualan, pembagian pasar, volume 
produksi, wilayah penjualan, alokasi pelanggan
dan metode penyaluran.

4. Keterbukaan Informasi kepada Pihak Luar
Komunikasi dan/atau Rapat dan/atau
memberikan data atau informasi kepada
perusahaan pesaing dan bergabung dengan
asosiasi diperbolehkan hanya secara sangat

terbatas sepanjang tindakan tersebut tidak
menimbulkan masalah Antimonopoli.

5. Pedoman AGC
Anda harus memahami secara spesifik 
"Pedoman Antimonopoli AGC," dan "Pedoman
mengenai hubungan dengan perusahaan 
pesaing dan asosiasi-asosiasi dagang untuk 
Jepang/Asia," dan mematuhi keduanya.

1. Manajemen Risiko dalam perdagangan
Perusahaan memutuskan untuk mematuhi
peraturan perdagangan nasional dan
internasional serta mengambil tindakan untuk
mengurangi risiko dalam menjalankan
perdagangan tersebut.

1. Menerima Hadiah dan/atau Hiburan
yang berlebihan dari Pihak Luar
Setiap Komisaris, Direktur dan Karyawan
dilarang menerima hadiah dan/atau hiburan
yang berlebihan, secara langsung atau tidak
langsung berhubungan dengan transaksi
bisnis antara Perusahaan dan Pihak Luar.
Dalam hal terjadi keragu-raguan pada
masalah ini, yang bersangkutan harus

mengkonsultasikannya dengan atasan
langsung dan/atau Manajer Departemen.

2. Hadiah dan Hiburan dari Perusahaan
Komisaris/Direktur/Karyawan yang
pekerjaannya berhubungan dengan relasi
Perusahaan, dalam memberikan hadiah dan
hiburan seharusnya mentaati peraturan yang
telah ditetapkan oleh Perusahaan, demi
terciptanya hubungan bisnis yang sehat antara
Perusahaan dan relasi tersebut.

1. Pengungkapan Informasi Rahasia
Perusahaan
Setiap Komisaris, Direktur & Karyawan
seharusnya tidak mengungkapkan informasi
rahasia apapun untuk kepentingan pribadi.

2. Transaksi Bisnis dengan Perusahaan
Untuk menjaga kemandirian Perusahaan dan
untuk mencegah terjadinya benturan
kepentingan, setiap Komisaris, Direktur dan
Karyawan, atas nama Perusahaan, seharusnya
tidak melakukan transaksi bisnis dengan pihak
manapun, seperti pemasok, kontraktor, agen
atau kegiatan bisnis lain yang sejenis, dimana
ia mungkin mempunyai hubungan istimewa
melalui kepemilikan atau hubungan
kekeluargaan berdasarkan hubungan darah
atau semenda.
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2.1 Kesehatan dan Keselamatan
Tempat Kerja

2.2 Keanekaragaman dan
Perbedaan

2.3 Laporan dan Catatan
2.4 Perlindungan Aset dan Informasi

Rahasia

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga kesehatan
dan keselamatan kerja setiap Komisaris, Direktur
dan Karyawan yang bekerja di lingkungan kerja
Perusahaan, dengan menyediakan lingkungan kerja
yang aman dan sehat.

Pihak Manajemen akan mengerahkan segenap
upaya untuk menghindari kecelakaan dan
penyakit di lingkungan kerja.

1. Perlakuan Terhadap Karyawan
a. Hak dan Tanggung jawab Karyawan

Perusahaan berkomitmen untuk menghormati
hak dan tanggung jawab setiap karyawan 
dalam menjalankan pekerjaan mereka sesuai
dengan struktur organisasi dan tanggung 
jawab pekerjaan mereka.

b. Persamaan Perlakuan
Dalam proses perekrutan Perusahaan
berkomitmen untuk memperlakukan setiap
calon karyawan, tanpa diskriminasi terhadap
jenis kelamin, kondisi fisik, agama atau 
kepercayaan, ras dan golongan.

2. Pelecehan Seksual
Setiap Komisaris, Direktur & Karyawan harus
menghindari pelecehan seksual.

3. Menghormati Norma-Norma
Kemasyarakatan
Setiap Komisaris, Direktur & Karyawan harus
menghormati/tidak menentang norma-norma
yang berlaku umum dalam masyarakat.

4. Tekanan terhadap Bawahan
Setiap Komisaris, Direktur & Karyawan tidak
boleh menyalahgunakan jabatan dan
wewenangnya secara pribadi untuk
mengintimidasi bawahannya dengan berbagai
cara yang dapat merugikan kondisi psikologi
mereka.

1. Keabsahan Transaksi Keuangan/
Akuntansi
Setiap Komisaris, Direktur & Karyawan tidak
boleh membukukan transaksi yang tidak
nyata/fiktif dan/atau transaksi yang tidak
benar ke dalam dokumen-dokumen
keuangan/akuntansi Perusahaan.

2. Keakuratan Transaksi
Setiap Komisaris, Direktur & Karyawan tidak

boleh memanipulasi catatan penyelesaian
pekerjaan, penerimaan barang dari pemasok,
penjualan kepada pelanggan atau data hasil
produksi.

Saat membuat catatan transaksi dan buku besar,
dll., Anda harus memastikan bahwa Anda 
mematuhi Kebijakan Akuntansi Grup AGC dan
Pedoman ”Larangan Transaksi Curang”, serta
undang-undang terkait.

3. Keterbukaan Informasi
Kita akan mengungkapkan informasi yang
diperlukan kepada para pemangku
kepentingan, sejalan dengan peraturan
perundangan yang berlaku.

1. Pengungkapan Informasi Rahasia
Perusahaan
Setiap Komisaris, Direktur & Karyawan tidak
boleh mengungkapkan informasi rahasia
Perusahaan apapun kepada pihak ketiga,
kecuali diizinkan oleh Manajemen. Semua
aset yang berwujud dan tidak berwujud milik
Perusahaan (misalnya, rahasia dagang dan
formula produksi) hanya boleh digunakan
untuk kepentingan Perusahaan.
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2. Menjaga Dokumen Rahasia Perusahaan
Setiap Komisaris, Direktur & Karyawan harus
menjaga dokumen rahasia Perusahaan dengan
mematuhi peraturan internal. Perusahaan 
berkomitmen untuk menjaga informasi rahasia
tentang semua karyawannya sesuai dengan 
peraturan perundangundangan yang berlaku.

3. Menjaga informasi rahasia sesudah
berhenti bekerja atau pensiun
Setiap Komisaris, Direktur & Karyawan yang
telah pensiun atau mengundurkan diri dari
Perusahaan harus tetap menjaga kerahasiaan
informasi Perusahaan yang diperoleh selama
ia bekerja pada Perusahaan.

4. Mengamankan Aset Perusahaan
Setiap Komisaris, Direktur & Karyawan yang
memiliki akses terhadap aset Perusahaan,
bertanggung jawab penuh untuk melindungi
aset dengan integritas tinggi dan berusaha untuk
menghindari penyalahgunaannya. Ini termasuk
perlindungan peralatan dan material dari 
kemungkinan kerusakan dan kehilangan.

5. Menangani Permintaan Informasi oleh 
Media, Publik, Institusi dan lain-lain
Informasi yang diberikan kepada media, publik,
institusi dan lain-lain mengenai bisnis Perusahaan
hanya boleh diberikan oleh karyawan tertentu
yang ditunjuk dan menerima wewenang dari 
Manajemen.
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3.1 Kualitas dan Keamanan Produk

3.2 Lingkungan Hidup

3.3 Hubungan dengan Pejabat
Pemerindah dan Politisi

3.4 Perdagangan Orang Dalam

1. Jaminan atas Produk-Produk Perusahaan
Perusahaan harus memastikan bahwa produk 
produk yang dikirimkan/diserahkan kepada
pembeli terjamin kualitasnya. Perusahaan
berkomitmen untuk bertanggung jawab atas
setiap produk Perusahaan sesuai dengan
ketentuan terkait dengan jaminan, perjanjian
dan peraturan yang berlaku.

2. Produk-Produk Yang Aman
Perusahaan berkomitmen untuk menghasilkan
produk-produk yang aman, yang tidak
berbahaya bagi keselamatan manusia dan
lingkungan hidup sesuai dengan peraturan
dan standardisasi yang berlaku.

1. Lingkungan Kerja
Perusahaan harus berkomitmen untuk
meminimalkan polusi yang dihasilkan oleh
kegiatan operasional pabrik.

2. Tanggung Jawab Sosial
Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan
harus selalu memperhatikan tanggung jawabnya
kepada masyarakat. Perusahaan harus 
berkomitmen untuk ikut serta dalam 
mengembangkan kegiatan usaha kecil yang ada
di sekitarnya dan melakukan kegiatan sosial 
lainnya yang relevan.

1. Kebijakan Perusahaan terhadap
Kegiatan Politik
Perusahaan memilih kebijakan untuk tidak
mengambil bagian dalam kegiatan politik dan
bersikap netral serta tidak akan memberikan
perhatian khusus kepada salah satu partai
politik.

2. Larangan Melakukan Kegiatan Politik
dalam Wilayah Perusahaan
Wilayah dan aset Perusahaan tidak boleh
dipergunakan untuk semua kegiatan politik
dan pemasangan atribut-atribut politik
apapun.

3. Keterlibatan dalam Kegiatan Politik
Perusahaan mengakui hak dari semua
Komisaris, Direktur dan Karyawan untuk
terlibat dalam kegiatan politik, tetapi mereka
sama sekali tidak diperbolehkan melakukan
kegiatan tersebut selama jam kerja dan/atau
bertindak atas nama Perusahaan.

1. Informasi Orang Dalam
Setiap Komisaris, Direktur dan Karyawan tidak
boleh mempergunakan setiap informasi yang
penting dan informasi yang belum diumumkan
oleh Perusahaan yang dapat mempengaruhi 
harga saham Perseroan untuk melakukan 
transaksi yang terkait dengan saham Perseroan
baik untuk kepentingannya sendiri atau dengan
menggunakan nama orang lain.

2. Hak Para Pemegang Saham
Perusahaan berkomitmen untuk melindungi
hak para pemegang saham dan melaksanakan
prinsip-prinsip kesamaan hak bagi setiap
pemegang saham, berdasarkan Anggaran
Dasar Perusahaan, Undang-Undang Perseroan
Terbatas dan peraturan terkait lainnya.



Pedoman Kepatuhan yang berhubungan
dengan Peraturan Antimonopoli

Pedoman Umum dalam hubungan dengan
Kepatuhan pada Undang-Undang Antimonopoli.

1. Sebelum melakukan pertemuan dengan 
perusahaan-perusahaan pesaing (termasuk 
pertemuan dengan asosiasi-asosiasi dagang), 
kita perlu mempersiapkan langkah yang mungkin
untuk memastikan apakah tujuan pertemuan 
tersebut sesuai peraturan yang berlaku. Batasi
jumlah kehadiran dalam pertemuan semacam
itu seminimal mungkin. Apabila menjalin 
hubungan dengan asosiasi dagang menjadi 
tidak perlu, tinggalkan asosiasi tersebut.

2. Pada setiap pertemuan dengan perusahaan-
perusahaan pesaing, katakan kepada mereka 
tentang maksud Anda untuk mematuhi Undang-
Undang Antimonopoli dan hindari memulai 
hubungan yang tidak perlu dengan mereka.

3. Apabila Anda bermaksud mengadakan 
pertemuan dengan perusahaan-perusahaan 
pesaing, beritahukan atasan Anda mengenai 
tujuan pertemuan tersebut dan dapatkan 
persetujuan terlebih dahulu darinya.

4. Peliharalah selalu catatan tertulis mengenai 
rincian dari pembicaraan-pembicaraan dengan
perusahaan pesaing.

5. Konsultasikan catatan tertulis tersebut di atas 
kepada Bagian Hukum Anda (atau apabila
diperintahkan oleh atasan Anda, dengan Kantor
Hukum) untuk ditelaah secara berkala.

Lampiran
6. Apabila ada perusahaan pesaing menghubungi

Anda dengan suatu cara yang menimbulkan 
dugaan adanya persoalan antimonopoli, 
beritahukan segera atasan Anda dan Bagian 
Hukum tentang situasi tersebut dan minta 
nasihat mereka.

7. Apabila Anda mendengar atau melihat seorang
karyawan terlibat dalam suatu perbuatan yang
menimbulkan dugaan adanya persoalan 
antimonopoli, laporkan hal ini kepada atasan 
Anda atau kepada Bagian Hukum dan/atau 
pihak yang berwenang mengenai kepatuhan di
Perusahaan Anda.

Pedoman mengenai hubungan dengan
perusahaan-perusahaan pesaing dan asosiasi-
asosiasi dagang. Tindakan-tindakan yang tidak
boleh dilakukan karena diduga melanggar
peraturan antimonopoli.

Dilarang membentuk kartel atau berbuat curang
dalam tender dengan perusahaan-perusahaan
pesaing atau asosiasi- asosiasi dagang. Tindakan-
tindakan yang tidak boleh dilakukan karena diduga
melanggar peraturan antimonopoli.

Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan kartel yang
dibuat antara perusahaan-perusahaan pesaing
dan/atau asosiasi-asosiasi dagang yang menjadi
kegiatan-kegiatan yang tidak sah secara hukum
(per se illegal) dan dapat dikenakan denda dan/atau
tuntutan pidana.

• Pembicaraan-pembicaraan terkait harga (harga
produk, biaya konstruksi, biaya transportasi, 
biaya pemeliharaan, biaya kunjungan, dll).

• Membuat pengaturan mengenai volume 
penjualan, pengiriman dan/atau produksi barang,
atau penentuan rasio kuota yang harus 
dipertahankan di antara para pesaing.

• Membicarakan pokok persoalan, seperti 
pembatasan jumlah hari (atau persentase) yang
fasilitasnya harus dioperasikan, pembatasan 
tentang perluasan atau pembangunan fasilitas,
atau pembatasan tentang pemakaian teknologi
baru.

• Pembicaraan tentang tender.
• Pembagian pelanggan.
• Pengaturan mengenai pembagian pangsa pasar.

Berikut ini adalah perilaku-perilaku yang dilarang
karena mempunyai risiko yang sangat tinggi dan
dapat diduga menyebabkan terjadinya perilaku
kartel.

• Memberikan informasi tentang harga-harga, 
volume penjualan atau produksi, dll. kepada 
pesaing secara sepihak.

• Tidak melakukan tindakan pencegahan apapun
ketika informasi seperti di atas dikirimkan oleh
pesaing (secara lisan, atau melalui e-mail, fax, 
dll).

I. Komunikasi/pertemuan dengan perusahaan-
perusahaan pesaing dan keikutsertaan dalam 
asosiasi dagang hanya diijinkan untuk alasan 
yang sangat terbatas sepanjang kegiatan 
tersebut tidak menimbulkan persoalan 
antimonopoli.

1. Komunikasi dan/atau Pertemuan dengan 
perusahaan-perusahaan pesaing
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1) Komunikasi dan/atau pertemuan dengan
para pesaing boleh dilakukan apabila 
diperlukan untuk melaksanakan hubungan
bisnis yang logis dan khas saja, seperti 
pembuatan jenis-jenis OEM, perizinan, 
penjualan konsinyasi, usaha patungan, 
atau kerja sama dalam bidang teknologi.

2) Pembicaraan dalam pertemuan-pertemuan
tersebut harus dibatasi pada hal-hal yang
relevan dan perlu untuk bisnis tersebut di
atas, dan pertukaran informasi lain harus
dihindari. Selanjutnya, karyawan bagian 
penjualan tidak dibolehkan menghadiri 
pertemuanpertemuan kecuali ada 
keperluan yang sah menurut hukum.

2. Keikutsertaan dalam asosiasi dagang

1) Keikutsertaan dalam asosiasi dagang 
dibolehkan hanya apabila tujuan dan r
incian kegiatannya diuraikan secara jelas
dalam Anggaran Dasar asosiasi tersebut 
dan asosiasi tersebut sepenuhnya 
mematuhi Undang-Undang antimonopoli.
Keterlibatan dalam organisasi/pertemuan
yang tidak resmi bersama perusahaan 
pesaing harus dihindari.

2) Pembicaraan dalam asosiasi dagang harus
dibatasi pada hal-hal yang ada dalam 
lingkup tujuan kegiatan mereka, dan 
pertukaran informasi lain harus dihindari.
Selain itu, karyawan bagian penjualan 
tidak boleh menghadiri pertemuan kecuali
ada keperluan yang sah menurut hukum.

3) Pembicaraan dalam asosiasi dagang harus
dibatasi pada hal-hal di bawah ini yang 
tidak mengarah pada prilaku kartel 
melainkan pelayanan sosial dan 
kepentingan umum.

• Menetapkan spesifikasi dan standar 
umum berdasarkan kebutuhan sosial 
dan kemasyarakatan seperti masalah 
lingkungan hidup dan/atau 
keselamatan.

• Carrying out public relations and 
dissemination activities for purposes 
such as improving the overall position
of the industry, promoting demand 
and disseminating information about 
proper use.

• Melaksanakan kegiatan hubungan 
kemasyarakatan dan penyebarluasan 
dengan tujuan antara lain meningkatkan
posisi industri, mempromosikan 
permintaan dan penyebarluasan
informasi tentang penggunaan produk
yang tepat.

• Mengumpulkan dan menyampaikan 
informasi tentang kegiatan bisnis yang
sudah lalu. Akan tetapi, harap 
diperhatikan bahwa mengumpulkan 
informasi mengenai rencana produksi
dan penjualan pada saat ini dan yang 
akan datang, atau bekerja sama dalam
tindakan tersebut harus dihindari.

• Menyatakan pendapat atau 
mengajukan permintaan kepada 
pemerintah pusat atau pemerintah 
daerah.

II. Ketika mengadakan pertemuan dengan 
perusahaan-perusahaan pesaing atau 
keikutsertaan dalam asosiasi dagang, orang 
yang menghadiri pertemuan atau ikut serta 
dalam asosiasi dagang tersebut harus 
memperoleh izin terlebih dahulu dari atasannya.

III. Ikhtisar pembicaraan/pertemuan harus dicatat
bersama-sama dengan pertukaran informasi
penting yang telah dibuat.

IV. Keikutsertaan dalam acara-acara tertentu (seperti
makan malam, berkumpul, mengadakan wisata
bersama dan bermain golf) untuk bersosialisasi
dengan perusahaan-perusahaan pesaing harus
dibatasi secara ketat. Apabila seseorang ikut 
serta dalam acara-acara tersebut, ia harus 
mematuhi ketentuan II dan III tersebut di atas.

1. Apabila Anda akan mengadakan/menghadiri
pertemuan dengan perusahaan-perusahaan
pesaing, Anda harus melaporkan tujuan, 
agenda dan peserta yang diundang kepada
atasan Anda terlebih dahulu, dan memperoleh
persetujuannya. Atasan tersebut harus 
membatalkan pertemuan tersebut apabila ia
menilai bahwa pertemuan tersebut tidak 
perlu atau menimbulkan masalah 
antimonopoli sesuai ketentuan I tersebut di
atas. Komunikasi dengan perusahaan-
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perusahaan pesaing sebelum atau sesudah 
revisi harga harus dihindari. Apabila Anda 
merasa sulit untuk membuat keputusan, 
konsultasikan dengan Bagian Hukum.

2. Ketika menjadi penyelenggara pertemuan, 
siapkan terlebih dahulu agenda dengan 
sebaik-baiknya, dan tidak membicarakan 
masalah-masalah lainnya. Untuk pertemuan
yang diselenggarakan oleh asosiasi dagang,
mintalah kepada penyelenggara untuk 
menyiapkan agenda.

3. Catatan pertemuan menjadi dibutuhkan 
apabila kita diduga terlibat dalam suatu kartel.
Pastikan untuk mencatat tanggal, peserta 
pertemuan dan topik yang dibicarakan dalam
rapat dan jagalah keamanannya sehingga 
catatan tersebut tidak terbuang. Apabila tidak
ada catatan tentang pertemuan tersebut, 
akan menjadi sangat sulit untuk membantah
tuduhan tersebut. Pertukaran informasi yang
penting harus dibuat dalam bentuk tertulis 
seperti fax atau e-mail, dan catatan tersebut
harus disimpan. Apabila ada komunikasi, 
pembicaraan atau pertukaran (informasi) 
yang diduga sebagai pelanggaran Undang-
Undang antimonopoli, hubungi Bagian 
Hukum untuk mendapatkan nasihat.

4. Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan 
sosial antara perusahaan-perusahaan pesaing
sesudah pertemuan-pertemuan dan acara-
acara tertentu seperti pesta akhir tahun, 
pertandingan golf dan mengadakan wisata
bersama, atau ikut serta dalam kegiatan-

kegiatan tersebut di atas adalah perilaku yang
berisiko tinggi dapat menimbulkan dugaan
perilaku kartel. Sesudah memeriksa secara 
menyeluruh semua faktor-faktor seperti 
kebutuhan, risiko terlibat ke dalam kartel dan
waktu kejadian, hanya yang benar-benar 
diperlukan yang boleh dihadiri. Dalam hal 
itu, karyawan yang bersangkutan harus 
memperoleh izin terlebih dahulu dari 
atasannya dan menyimpan catatan tersebut,
meskipun hanya untuk acara sosial.

5. Bagian Hukum harus memeriksa status 
penyimpanan catatan tersebut dan isinya 
secara berkala.

V. Apabila Anda terlibat ke dalam perilaku yang 
diduga sebagai perilaku kartel, Anda harus
memastikan untuk memberitahukan dengan 
jelas posisi Anda dan dengan bukti bahwa Anda
dan AGC tidak akan pernah berpartisipasi dalam
erilaku kartel.

1. Apabila informasi tentang harga-harga, 
kuantitas atau tingkat produksi atau 
penjualan, dll diberikan dalam pertemuan, 
karyawan yang ikut serta dalam pertemuan
harus membuat suatu pernyataan yang jelas
bahwa AGC tidak akan pernah berpartisipasi
dalam perilaku kartel tersebut dan 
meninggalkan pertemuan sesudah meminta
agar pernyataan tersebut dicatat dalam risalah
pertemuan. Sesudah itu, karyawan yang 
bersangkutan harus memberitahukan
kepada atasannya dan berkonsultasi dengan
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Bagian Hukum tentang persoalan tersebut.

2. Apabila informasi tentang harga-harga atau
penawaran tender secara sepihak melalui 
media seperti fax, e-mail atau telepon, 
informasi tersebut harus dilaporkan kepada
Bagian Hukum, selain itu juga memprotes 
secara resmi, atau tergantung kepada situasi,
secara lisan, bahwa “AGC tidak pernah akan
berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang
bertentangan dengan Undang-Undang 
antimonopoli dan meminta agar pihak 
tersebut menghentikan pengiriman
informasi semacam itu”. Selanjutnya, apa 
yang terjadi dan apa yang telah dilakukan 
harus dicatat secara tertulis.

• Kartel dapat terjadi melalui persetujuan 
lisan atupun kesepakatan secara diam-
diam.

• Walaupun Anda tidak hadir dalam 
pertemuan, apabila kemudian Anda 
menerima informasi tentang persetujuan
dan persetujuan tersebut diikuti, hal 
tersebut akan dianggap sebagai 
pelanggaran undang-undang tersebut, 
karena melakukan "persetujuan secara 
tidak langsung" yang ilegal.

• Walaupun Anda dan AGC tidak terlibat 
secara aktif di dalam suatu kartel, sikap 
ragu-ragu dapat dianggap sebagai ikut 
serta di dalam kartel.



1. Perkenalan
Sebagai lembaga publik yang melayani 
kepentingan masyarakat, memastikan“pelaporan
keuangan yang benar” mutlak diperlukan bagi
perusahaan untuk mempertahankan operasi 
bisnisnya dan terus memenuhi tanggung jawab
sosialnya di masa depan.

Beberapa orang mungkin berpikir bahwa 
pelaporan keuangan hanya dilakukan oleh 
departemen akuntansi. Namun pada 
kenyataannya, departemen akuntansi saja tidak
mampu membuat pelaporan yang lengkap. 
Pelaporan keuangan yang tepat hanya mungkin
jika pelaporan yang tepat dibuat di setiap divisi.

Dalam hal ini, pelaporan palsu tidak pernah 
menguntungkan Perusahaan meskipun Anda 
mencoba melakukannya untuk kepentingan 
Perusahaan. Harap diingat bahwa meskipun 
mungkin tampak bermanfaat bagi Perusahaan
untuk jangka pendek, pelaporan yang 
bertentangan dengan fakta pada akhirnya akan
menyebabkan kerugian bagi Perusahaan. Oleh
karena itu, “Pelaporan keuangan yang benar”
merupakan aspek penting Perusahaan yang 
harus kita ikuti.

Pedoman “Larangan Transaksi
Curang (Asia)”

Ini termasuk pendapatan dari aktivitas
penjualan produk dan barang
dagangan yang merupakan operasi
utama perusahaan (termasuk layanan
terkait yang diberikan).
Penjualan produk yang dibeli dari
produsen luar juga termasuk dalam
penjualan produk dan barang
dagangan.

Ini termasuk pendapatan kontrak dari
pembangunan pabrik, gedung, jalan,
dll. yang merupakan kegiatan operasi
utama perusahaan.
Pendapatan diklasifikasikan menurut
jenis penjualan sebagai berikut:
(a) Peralatan dan bahan: Penjualan 

produk dan barang dagangan
(b) Konstruksi: Pendapatan konstruksi
(c) Layanan desain dan teknis: 

Pendapatan dari layanan teknis 
yang diberikan

Ini termasuk pendapatan dari
penyediaan metode, desain dan
informasi teknologi lainnya yang
diberikan dalam bisnis utama
perusahaan.

Penjualan
produk
dan barang
dagangan

Akun Target Transaksi

Pendapatan
konstruksi

Pendapatan
dari layanan
teknis yang
diberikan
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2. Larangan Transaksi Curang

Tindakan berikut dilarang keras sebagai 
“transaksi curang.”
1) Memproses transaksi fiktif atau membuat 

catatan seolah-olah transaksi itu ada meskipun
secara substansi tidak ada seperti pembelian,
penjualan atau inventaris. Sebaliknya, tidak
mencatat dengan benar transaksi yang 
sebenarnya meskipun ada.

2) Membuat catatan yang tidak mencerminkan
keadaan yang sebenarnya, tidak sungguh-
sungguh menjalankan tugas dan/atau 
melakukan pengelolaan anggaran sesuai 
dengan ketentuan dan peraturan Perusahaan.

3. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi 
Grup AGC
Grup AGC menyusun laporan keuangannya 
berdasarkan Kebijakan Akuntansi Grup AGC, 
dan pencatatan penjualan dan pembelian, 
pemesanan persediaan dan kapitalisasi peralatan,
perhitungan biaya dan laba/rugi semuanya 
dilakukan sesuai dengan kebijakan.
Di bawah ini diuraikan beberapa aturan utama
yang ditetapkan dalam kebijakan. Jika Anda 
memiliki pertanyaan atau kekhawatiran tentang
penanganan transaksi tertentu atau masalah 
lainnya, harap selalu berkonsultasi dengan 
departemen akuntansi.

4. Garis Besar Aturan Utama Tentang 
“Larangan Transaksi Curang”
1) Penjualan

1.1) Transaksi yang akan dicatat dalam 
Penjualan

*Kantor Keuangan & Kontrol, Kantor Hukum, dan
Pusat Pembelian & Logistik masing-masing telah
berubah menjadi Divisi Keuangan & Kontrol, Divisi
Hukum, dan Divisi Pembelian & Logistik (per April
2021).

Penjualan adalah pendapatan dari 
transaksi yang dilakukan untuk tujuan
bisnis yang ditetapkan dalam anggaran
dasar dan yang menghasilkan 
keuntungan dari perspektif jangka 
pendek atau menengah dan panjang.



Pada prinsipnya, ini adalah tanggal ketika barang diperiksa dan diterima.
Harga satuan sementara: Jika ada bahan baku atau peralatan yang dibeli
dengan harga satuan sementara, harga satuan akhir pada prinsipnya
harus ditentukan sebelum akhir periode akuntansi.

Silakan periksa dengan departemen akuntansi untuk penanganan transaksi
tertentu.

Pada prinsipnya, ini adalah tanggal ketika layanan diperiksa dan diterima.

Pembelian barang
dagangan

Penerimaan layanan
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2) Pembelian dan transaksi terkait

2.1) Pengakuan pembelian
1.2) Pengakuan Penjualan

Pengakuan penjualan dijelaskan di 
bagian “Pendapatan” dari Kebijakan 
Akuntansi Grup AGC. Silakan hubungi
departemen akuntansi jika Anda 
memiliki pertanyaan atau masalah.

1. Penjualan produk domestik, barang 
dagangan dan peralatan pabrik & material.

2. Ekspor penjualan barang yang sama seperti
yang tercantum di atas.

3. Pekerjaan kontrak dan konstruksi pabrik.
4. Penjualan produk yang dibeli tidak 

melibatkan operasi logistik
5. Penjualan pengetahuan (know-how),

hak milik industri.
6. Penjualan jasa royalti.
7. Penjualan jasa teknik.
8. Penjualan jasa layanan.

Jenis Transaksi

Catatan:
• Pencatatan penjualan pada akhir bulan 

penutupan
Anda tidak diperbolehkan menyimpang dari 
aturan pengakuan penjualan untuk mengendali-
kan anggaran internal dan/atau target laba.

• Penanganan harga satuan sementara
Jika suatu produk dijual dengan harga satuan 
sementara, pada prinsipnya harga satuan akhir
harus ditentukan sebelum akhir periode 
akuntansi.
Silakan periksa dengan departemen akuntansi
untuk penanganan transaksi tertentu.

Dilarang keras dan dianggap sebagai perilaku yang tidak dapat diterima
secara sosial untuk memanipulasi pembelian dan/atau transaksi lain
bersama pemasok dan menerima uang di luar pembukuan.

Anda tidak diperbolehkan untuk menyimpang dari aturan tentang
pengakuan pembelian untuk mengendalikan anggaran internal dan/atau
target biaya/laba.
(Contoh)
• Transaksi curang untuk mengakui lebih awal biaya penelitian dan 

melakukan/mencatat pembayaran pada akhir bulan penutupan meskipun
penelitian yang ditugaskan belum selesai.

• Transaksi curang untuk mengakui lebih awal biaya konstruksi:
Menerima biaya konstruksi di muka dan melakukan/mencatat 
pembayaran meskipun konstruksi yang dipesan belum benar-benar 
selesai.

• Mencatat biaya konstruksi melebihi jumlah yang sebenarnya dengan
maksud mencatat selisih jumlah tersebut untuk mengurangi jumlah 
item konstruksi yang berbeda di periode berikut atau sesudahnya, 
karena akan ada kelebihan anggaran pada periode berjalan.

Mencatat penerimaan
uang di luar
pembukuan

Transaksi curang
dengan pencatatan
yang terlalu awal/
terlambat

2.2) Tindakan yang dilarang



3) Penerbitan slip/voucher
Slip/voucher akuntansi harus dengan tepat 
mengungkapkan transaksi aktual termasuk 
produk yang dibeli, konstruksi, layanan, dll. dan
harus dicatat dalam judul akuntansi yang benar
untuk mencerminkan fakta.

Anggaran, tidak boleh dialihkan ke pos pengeluaran
atau konstruksi yang tidak relevan.
Tindakan yang dilarang:

• Mencatat item konstruksi, item pengeluaran
dan/atau kode anggaran yang salah.

• Mengalihkan biaya untuk pembangunan 
pabrik, dll. ke item konstruksi yang berbeda.

• Mendistorsi transaksi yang sebenarnya 
(misalnya, meminta pemasok untuk 
membayar biaya hiburan dan membayar 
kembali jumlah yang setara dalam bentuk 
pembelian produk palsu).

4) Penjualan produk yang dapat digunakan kembali
(misalnya besi dan potongan kertas)
Penjualan bahan yang dapat digunakan kembali
harus diperlakukan sebagai pendapatan 
independen dan tidak boleh diimbangi dengan
produk atau pembelian lainnya.

5) Inventaris
Perbedaan persediaan harus diklarifikasi dan 
dikoreksi melalui inventarisasi fisik oleh 
departemen yang bertanggung jawab atau 
dengan memperoleh sertifikat inventaris dan 
mengkonfirmasi saldo berdasarkan tabel 
pengendalian inventaris.

6) Perhitungan biaya bulanan dan laba/rugi
• Jumlah produksi, barang dalam proses, basis

alokasi biaya, penjualan, dan data lain yang
diperlukan untuk biaya bulanan, dan 
perhitungan laba/rugi harus dicatat oleh 
departemen yang bertanggung jawab sesuai
dengan aturan yang berlaku.

• Perhitungan harus dilakukan berdasarkan 
data yang benar. Anda tidak boleh 
mendistorsi jumlah apa pun dengan mencatat
jumlah yang salah. Tingkat konsumsi material
dan hasil juga harus mencerminkan data 
aktual.

7) Pajak pertambahan nilai, bea masuk, dll.
Anda harus selalu mematuhi undang-undang 
dan peraturan tentang pajak pertambahan nilai,
bea masuk, dll. yang terkait dengan transaksi 
jual beli.
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Jika terjadi sesuatu yang mencurigakan atau kekhawatiran

1. Konsultasikan buklet Tatanan Perilaku
Jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran tentang kepatuhan,
silakan merujuk ke Tatanan Perilaku ini. Ini akan memberi Anda pedoman
dan skenario untuk membantu Anda membuat pilihan yang tepat.

2. Laporkan hal tersebut
Jika Anda mencurigai adanya pelanggaran kepatuhan, laporkan ke
saluran pengaduan kepatuhan regional Anda atau hubungi manajemen.
Anda juga dapat menggunakan Sumber Daya Kepatuhan lainnya.

3. Bekerjasama dalam investigasi
Grup AGC menyelidiki dugaan pelanggaran kepatuhan secara adil dan
menyeluruh. Semua karyawan diharapkan bekerjasama sepenuhnya
dalam penyelidikan Perusahaan terhadap kemungkinan pelanggaran.

4. Dilarang melakukan pembalasan
Tindakan pembalasan terhadap siapapun yang melaporkan
kemungkinan atau pelanggaran aktual dengan itikad baik sangat
dilarang di Grup AGC.
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