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ITEM PENTING 

 
Di luar kepemimpinan teknologinya, di luar dinamika penjualannya atau dorongan konstan R&D-nya, 
reputasi Desmet Ballestra diperoleh dari perilaku kita sehari-hari: apa yang kita katakan dan, yang 
lebih penting, apa yang kita lakukan. Dengan kata lain, cara kita bertindak dan memperlakukan orang 
lain. Sebagai warga negara dan karyawan yang bersungguh-sungguh dalam bertindak, kami ingin 
melakukan apa yang benar.  
 
Selama bertahun-tahun, gagasan etika juga menjadi semakin penting bagi pelanggan dan komunitas di 
lokasi kami beroperasi. Untuk alasan ini, kami telah menetapkan pandangan kami untuk menjadi 
penyedia produk dan layanan berkelanjutan yang paling etis dan bertanggung jawab di bidang teknik 
proses. Ini bukan hanya hal yang benar untuk dilakukan tetapi juga bisnis yang baik, karena membantu 
membedakan Desmet Ballestra dari yang lain. 
 
Itulah sebabnya kami telah menghasilkan Pedoman Perilaku ini, kombinasi dari nilai-nilai inti dan 
prinsip-prinsip kami dan kebijakan kepatuhan yang mendukungnya. Dengan bertindak secara 
konsisten dengan pedoman ini, kita masing-masing sekarang dapat meningkatkan reputasi Desmet 
Ballestra sebagai perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan integritas tertinggi – serta 
keunggulan teknis. 
 
Silakan luangkan waktu untuk membaca Kode Etik ini dan pikirkan bagaimana ini berlaku untuk 
pekerjaan Anda di dalam Group kami. Jika Anda tidak yakin, jangan ragu untuk berbicara dengan 
manajer Anda atau kolega atau Tim Kepatuhan. Melalui diskusi, kami dapat melihat berbagai hal dari 
berbagai perspektif - dan pada akhirnya membuat keputusan yang lebih tepat.  
 
Terima kasih atas dukungan Anda, 
 
Philippe Bayet  
Presiden 
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PENGGAMBARAN DAN NILAI-NILAI DESMET BALLESTRA 

DESMET BALLESTRA Group, yang berkantor pusat di Perancis, adalah pemimpin dunia dalam 
pengembangan, rekayasa dan penyediaan teknologi, sekaligus pabrik pengolahan dan produsen 
peralatan eksklusif untuk bidang bisnis berikut ini: 
 
Berbasis di Belgia, Desmet Ballestra Divisi Minyak, Lemak & Oleokimia (OFO) memberikan layanan 
rekayasa dan pengadaan yang disesuaikan dengan kebutuhan, mulai dari persiapan dan ekstraksi biji 
minyak hingga pabrik pengolahan minyak termasuk proses pengilangan dan modifikasi lemak. Melalui 
berbagai aliansi teknologi yang dikombinasikan dengan pengembangan produk yang kuat, Desmet 
Ballestra juga menjadi referensi utama di bidang proses Oleokimia.  
 
Terletak di Italia, Desmet Ballestra Divisi Deterjen, Surfaktan, Sabun & Bahan Kimia (DSSC) adalah 
pemasok rekayasa proses terkemuka dunia di sektor surfaktan dan deterjen, penyedia solusi utama 
untuk berbagai industri terkait Kimia di seluruh dunia, serta pemimpin dunia dalam desain dan 
pasokan pabrik dan peralatan produksi sabun sejak Maret 2017 berkat akuisisi Mazzoni LB s.p.a. 
Terdiri dari Rosedowns (Inggris) dan Stolz (Prancis), Desmet Ballestra Divisi Oilseed dan Feedmill 
Equipment (OSFE) menyediakan peralatan untuk Minyak & Lemak serta pemain industri Pakan Hewan. 
 
Berkat pengalaman lebih dari 70 tahun, DESMET BALLESTRA telah mengembangkan reputasi yang 
sangat baik dan kapasitas R&D yang kuat dan basis pelanggan yang luas di sektor ini. Struktur DESMET 
BALLESTRA memungkinkan Group untuk memenuhi permintaan pasar dan untuk 
mengimplementasikan proyek-proyek kompleks di sektor bisnis spesifiknya, menyediakan dukungan 
bagi para pelanggan dalam segala hal dan untuk semua kebutuhan mereka.  
 
Nilai-nilai kami menentukan cara kami melakukan bisnis dan berinteraksi dengan kolega, mitra, 
pemasok, dan konsumen kami, dipandu oleh Prinsip Utama: 
 

1. Kami menjalankan bisnis dengan integritas. 
2. Kami menyimpan catatan yang akurat dan jujur. 
3. Kami menghormati kewajiban bisnis kami. 
4. Kami memperlakukan orang dengan penuh martabat dan hormat. 
5. Kami melindungi informasi, aset, dan kepentingan DESMET BALLESTRA. 
6. Kami berkomitmen untuk menjadi warga global yang bertanggung jawab. 
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PANDUAN BAGI PENGGUNA 

 
DESMET BALLESTRA telah memutuskan untuk mengembangkan Kode Etiknya sendiri untuk 
mengekspresikan komitmennya dalam mempromosikan integritas dan etika, dan untuk memandu 
perilaku karyawan dan Pemangku kepentingan terkait dengan hal tersebut.  
 
Kode Etik ini menetapkan bagaimana DESMET BALLESTRA menerapkan nilai-nilai intinya dalam praktik, 
dengan menjelaskan khususnya komitmen dan harapannya terhadap karyawannya dan Pemangku 
kepentingan yang bekerja dengannya.  
 
Karena itu penting bagi setiap karyawan dan Pemangku kepentingan untuk berbagi, menghormatinya, 
dan mempromosikannya. Kode Etik ini harus dipahami sebagai panduan dan bantuan untuk 
pengambilan keputusan yang mengklarifikasi perilaku yang harus diadopsi dan membantu 
menjalankan bisnis dengan kejujuran, integritas dan tanggung jawab.  
 
Kode Etik ini menetapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip bersama DESMET BALLESTRA dan 
karyawannya; masing-masing dari kita berbagi tanggung jawab untuk mematuhinya dan 
mempraktikkannya untuk terus melindungi dan meningkatkan reputasi DESMET BALLESTRA. Ini adalah 
aspek inti dari model organisasi, manajemen dan kepatuhan DESMET BALLESTRA.  
 
DESMET BALLESTRA harus memenuhi persyaratan yang diajukan oleh hukum Perancis no. 2016-1691 
tentang transparansi, pemberantasan korupsi, dan modernisasi kehidupan ekonomi ("Hukum Sapin II") 
dan berkomitmen untuk mematuhi undang-undang antikorupsi lainnya yang berlaku di negara-negara 
di mana DESMET BALLESTRA menjalankan bisnisnya. 
 

 TUJUAN DARI KODE ETIK 
 
Kode Etik ini bertujuan untuk:  
 

‐ mengidentifikasi dan mengklarifikasi berbagai jenis praktik korupsi dan menjelaskan mengapa 
praktik-praktik itu ilegal;  

‐ menentukan standar DESMET BALLESTRA tentang berbagai kegiatan;  
 
Kode Etik ini dirancang untuk:  
 

- menetapkan nilai-nilai etis, pedoman, dan standar inti positif yang telah dirancang untuk 
memandu, mengarahkan, dan mendukung karyawan DESMET BALLESTRA dan perilaku 
semua Pemangku kepentingan dalam kinerja pekerjaan mereka;  
 

- menetapkan prinsip-prinsip dan komitmen bisnis inti DESMET BALLESTRA;  
 

- mendefinisikan ekspektasi DESMET BALLESTRA terhadap karyawannya dalam pengambilan 
keputusan sehari-hari dan dalam hubungannya dengan Pemangku kepentingan lainnya;  

 
- menjadi panduan jika ada pertanyaan dan/atau masalah.  

 
 TARGET PENGGUNA KODE ETIK YANG DIMAKSUDKAN  
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Kode Etik ini dimaksudkan untuk semua Kolaborator DESMET BALLESTRA - termasuk anggota dewan 
direksi, manajer, karyawan, pekerja sementara, konsultan dan semua jenis pekerja lainnya - serta 
klien, pemasok, dan Stakeholders lainnya.  
 
Setiap dan semua Kolaborator DESMET BALLESTRA harus memahami dan mematuhi Kode Etik. 
Pelanggaran Kode Etik oleh Kolaborator mana pun dapat dikenai sanksi disipliner, hingga dan termasuk 
pemutusan kontrak kerja. Dalam kasus apa pun, pelanggaran terhadap undang-undang antikorupsi 
dapat menyebabkan DESMET BALLESTRA dan Kolaboratornya menanggung ganti rugi pribadi, denda 
pidana, dan hukuman lainnya.  
 
Dalam hal yang mana pun, Kode Etik akan dianggap sebagai tambahan terhadap peraturan internal 
DESMET BALLESTRA yang ada (“Peraturan internal”).  
 
Pemasok, kontraktor, mitra bisnis, dan secara umum, setiap Pemangku kepentingan diharapkan 
menerapkan standar yang setara dengan kita.  
 
Ketika dihadapkan pada situasi di mana standar etika DESMET BALLESTRA ditempatkan dalam posisi 
berbahaya, siapa pun dari kita memiliki kewajiban untuk menyampaikan kekhawatiran tersebut.  
 
DESMET BALLESTRA menyambut baik setiap saran dan kontribusi konstruktif yang bertujuan untuk 
meningkatkan dan menyempurnakan Kode Etik dan menjaganya agar tetap diperbarui dan selaras 
dengan perubahan yang terjadi di perusahaan.  
 
Kode Etik ini tersedia dalam bahasa Inggris di situs web Desmet Ballestra di: 
https://www.desmetballestra.com/the-group/code-of-ethics 
 
DESMET BALLESTRA mengakui bahwa Kode Etik ini isinya tidak lengkap dan mungkin bervariasi dari 
waktu ke waktu dengan atau tanpa pemberitahuan.  
 
 

 PENGGUNAAN KODE ETIK 
 
DESMET BALLESTRA beroperasi di sejumlah besar negara yang memberlakukan budaya, hukum, dan 
sistem politik yang berbeda-beda. Saat melakukan aktivitasnya dalam DESMET BALLESTRA, setiap 
Kolaborator harus selalu menghormati hukum dan peraturan yang berlaku di negara tempatnya 
beroperasi.  
 
Meskipun beberapa situasi mungkin rumit untuk dinilai dan mungkin memerlukan Kolaborator untuk 
menengahi konflik prinsip, Kode Etik bertujuan untuk menetapkan standar untuk wilayah abu-abu di 
mana diperlukan pengambilan keputusan yang bijak.  
 
Oleh karenanya, Kode Etik menjadi alat rujukan yang dirancang untuk membantu siapa pun yang 
bertindak dengan integritas dengan mempertanyakan pada diri mereka sendiri tentang situasi bisnis 
yang dihadapi.  
 
Dalam beberapa kasus, pedoman Kode Etik dapat berbeda dengan hukum atau kebiasaan setempat 
yang berlaku di negara tertentu tempat kami beroperasi.  
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Oleh karena itu:  
- ketika hukum/kebiasaan setempat memberlakukan standar yang lebih tinggi daripada Kode 

Etik, hukum dan kebiasaan setempat-lah yang akan diberlakukan;  
- ketika Kode Etik memberikan standar yang lebih tinggi, Kode Etik-lah yang akan diberlakukan.  

Setiap kali seorang Kolaborator merasa ragu, dia dapat mengajukan pertanyaan berikut ini kepada 
dirinya sendiri:  
 

 Apakah saya melanggar hukum dan/atau peraturan apa pun, Kode Etik, kebijakan, dan 
prosedur DESMET BALLESTRA?  

 Apakah saya sejalan dengan nilai-nilai etika?  
 Apakah saya memperlakukan orang lain dengan cara-cara yang diharapkan akan saya 

lakukan?  
 Apakah saya akan berutang sesuatu kepada siapa pun?  
 Apakah tindakan saya akan mempengaruhi para Kolaborator DESMET BALLESTRA dan 

dapatkah saya membenarkan keputusan saya?  
 Apakah saya akan merasa nyaman jika keputusan saya diumumkan ke publik di lingkungan 

DESMET BALLESTRA atau secara eksternal?  
 
Ketika jawaban untuk salah satu mana pun dari pertanyaan di atas menyebabkan kekhawatiran 
Kolaborator, Kolaborator harus segera berkonsultasi dengan Tim Kepatuhan dan membahas masalah 
ini secara terbuka sebelum bertindak.  

 
 MENGANGKAT MASALAH DAN PENGELOLAAN MASALAH  

 
Di DESMET BALLESTRA kami mendorong budaya keterbukaan dan pertukaran yang sejati di mana 
Kolaborator mana pun dapat menyampaikan kekhawatiran serta pandangan tentang Kode Etik kita.  
 
Kapan pun seorang Kolaborator memerlukan panduan tentang ketentuan Kode Etik yang mana pun, ia 
dapat menghubungi Tim Kepatuhan, manajer lini-nya, atau manajer lain yang dengannya ia akan 
merasa lebih nyaman.  
 
Setiap kali seorang Kolaborator memiliki kekhawatiran atau keyakinan dengan dilandasi itikad baik 
bahwa hukum, peraturan dan/atau ketentuan Kode Etik atau peraturan DESMET BALLESTRA internal 
lainnya telah atau mungkin dilanggar, ia harus menyampaikan kekhawatirannya melalui saluran yang 
dianggapnya paling tepat.  
 
Tanpa mengesampingkan Kebijakan Whistleblowing DESMET BALLESTRA, Kolaborator mana pun dapat 
mengangkat kekhawatirannya ke orang dan/atau badan yang dianggapnya sesuai di dalam DESMET 
BALLESTRA, Pembela Hak ("Défenseur des droits") dan/atau kepada Badan Antikorupsi Perancis dalam 
penerapan UU Sapin II. Jika terjadi bahaya serius dan menimbulkan risiko bahaya yang tidak dapat 
dipulihkan, kekhawatiran dapat diajukan langsung ke otoritas peradilan atau administrasi, atau badan 
profesional.  
 
Dalam kasus mana pun, seorang Kolaborator yang menyampaikan kekhawatiran tersebut dengan 
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itikad1 baik akan dilindungi terhadap tindakan pembalasan dendam apa pun. Jika seorang Kolaborator 
berkeyakinan menjadi subjek pembalasan, ia harus segera melaporkan pembalasan tersebut kepada 
Tim Kepatuhan atau manajer lainnya yang dengannya ia merasa lebih nyaman menyampaikannya.  
 
Segala dan semua masalah yang dikemukakan oleh seorang Kolaborator atau Pemangku kepentingan 
mengenai kemungkinan pelanggaran Kode Etik harus dikirim ke Tim Kepatuhan di 
“compliance@desmetballestra.com”. Kekhawatiran ini harus disertai dengan dokumentasi pendukung 
atau dengan bukti lain, jika tersedia. 
 
Privasi akan dijaga untuk mencegah konsekuensi negatif terhadap orang yang mengemukakan 
kekhawatirannya. Seluruh proses dan langkah selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan hukum privasi 
yang relevan.  

PERBUATAN YANG DILARANG  

 
Rekomendasi dan persyaratan di bawah ini berlaku untuk setiap dan semua Kolaborator di tingkat 
mana pun. Pemangku kepentingan juga diharapkan untuk mematuhi prinsip-prinsip umum ini.  
 
DESMET BALLESTRA tidak mentolerir segala bentuk perbuatan berikut ini: 
 

 KORUPSI  
 
Gagasan korupsi mencakup sebagai tindakan di mana seseorang yang memegang fungsi di sektor 
publik atau swasta tertentu, meminta atau menawarkan atau menerima atau memberikan bingkisan, 
penawaran atau janji untuk melakukan, menghalangi atau menahan diri dari melakukan suatu 
tindakan yang berkaitan baik secara langsung atau tidak langsung dengan fungsinya.  
 
Di bawah hukum Prancis, kedua bentuk korupsi yaitu aktif dan pasif dikenai sanksi:  

- korupsi aktif didefinisikan sebagai memberikan sesuatu untuk memperoleh keuntungan 
yang tidak semestinya;  

- korupsi pasif didefinisikan sebagai menerima sesuatu untuk memberi keuntungan yang 
tidak semestinya.  

 
Korupsi dapat menyangkut pejabat publik dan individu sektor swasta. Khususnya, korupsi pejabat 
publik adalah "janji, penawaran atau pemberian, kepada pejabat publik, baik secara langsung ataupun 
tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya, untuk pejabat itu sendiri atau orang lain atau 
badan, agar pejabat tersebut bertindak atau jangan bertindak dalam menjalankan tugas resminya".  
 
Keuntungan yang tidak semestinya dapat mengambil banyak bentuk termasuk perlakuan istimewa, 
penutupan kontrak, pengungkapan informasi rahasia, dll.  
 
Sejauh menyangkut standar internasional, korupsi secara luas didefinisikan sebagai “penyalahgunaan 
kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi”. Ada banyak macam korupsi, termasuk 
penyuapan, pencucian uang atau penipuan. 
 

 
1 Seorang Kolaborator akan dianggap sebagai itikad baik jika dia telah memberikan informasi yang dia yakini 
komprehensif, akurat dan jujur pada saat itu, bahkan jika dia kemudian ternyata terbukti keliru.   
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 PENGENDALIAN PENGARUH  
 
Pengendalian pengaruh adalah upaya meminta atau menerima secara langsung ataupun tidak 
langsung tanpa hak, dan pada setiap kali dilakukan penawaran, janji, donasi, bingkisan atau 
keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, ketika dilakukan oleh seseorang yang memegang 
otoritas publik atau menjalankan misi layanan publik, atau oleh seseorang memegang mandat 
pemilihan umum: untuk melaksanakan atau tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan 
kantornya, tugasnya, atau mandatnya, atau difasilitasi oleh kantornya, tugas atau mandatnya; atau 
untuk menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang diduga dimaksudkan untuk memperoleh 
dari badan publik atau administrasi, perbedaan, pekerjaan, kontrak atau keputusan lain apa pun yang 
menguntungkan.  

 
 PEMERASAN OLEH PEJABAT PUBLIK 

 
Pemerasan oleh pejabat publik adalah segala penerimaan, permintaan atau perintah untuk membayar 
pejabat itu sebagai bagian dari tugas publik, kontribusi, pajak atau biaya yang jumlahnya tidak 
diketahui karena jatuh tempo, atau yang diketahui melebihi yang seharusnya, dilakukan oleh orang 
yang memegang otoritas publik atau menggunakan misi layanan publik.  
 
Panduan global yang dikembangkan oleh International Chamber of Commerce, the United Nations 
Global Compact, the World Economic Forum dan Transparency International tersedia di sini: 
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/11/RESIST-English.pdf  
 

 PILIH KASIH  
 
Pilih kasih adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang memegang otoritas publik atau 
menjalankan misi layanan publik atau memegang mandat pemilihan umum atau bertindak sebagai 
perwakilan, administrator atau agen pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan publik, 
perusahaan semi-publik nasional yang menggunakan layanan publik misi dan perusahaan semi-publik 
lokal, atau siapa pun yang bertindak atas nama orang-orang yang disebutkan di atas, yang 
memperoleh atau berupaya memperoleh keuntungan yang tidak dibenarkan bagi orang lain dengan 
tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dirancang untuk 
memastikan kebebasan akses dan perlakuan yang sama bagi peserta tender dalam tender untuk 
kontrak publik dan layanan publik yang didelegasikan kepadanya.  

 
 PEMBERIAN UANG PELICIN  

 
Pembayaran uang pelicin adalah sejumlah kecil dana yang dibayarkan secara langsung atau tidak 
langsung kepada pejabat publik (seperti petugas bea cukai atau imigrasi) sebagai imbalan karena rajin 
melakukan prosedur administrasi atau mempermudah urusan dalam proses birokrasi.  
 
Ini, misalnya digunakan untuk mengamankan atau mempercepat tindakan pemerintah hukum rutin, 
termasuk mengeluarkan izin dan/atau melepaskan barang yang disimpan atau ditahan di bea cukai. 
 
DESMET BALLESTRA sangat menolak bahwa pembayaran uang pelicin harus dibayar dan/atau 
diharuskan dibayar oleh Kolaborator dan/atau Stakeholders.  
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STANDAR UNTUK KEGIATAN YANG DILAKUKAN OLEH KOLABORATOR UNTUK DESMET 
BALLESTRA 

 
DESMET BALLESTRA mengharuskan Kolaboratornya untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan 
pedoman yang dijelaskan dalam Kode Etik.  
 
Secara umum, para Kolaborator berkomitmen untuk:  
 

 Mematuhi hukum dan peraturan nasional dan internasional yang berlaku;  
 Berperilaku sesuai dengan nilai-nilai inti dan prinsip etika yang terkandung dalam Kode Etik; 
 Menghindari potensi konflik kepentingan antara kepentingan mereka sendiri dan kepentingan 

DESMET BALLESTRA (lihat di bawah ini), dengan mengadopsi standar-standar berikut ini: 
- mengevaluasi secara objektif setiap situasi yang berpotensi menimbulkan konflik 

kepentingan, terutama ketika posisinya memerlukan keterlibatan dalam proses 
pengambilan keputusan, dan berupaya memberitahu orang yang bertanggung jawab atas 
konflik tersebut; 

- menahan diri dari terlibat dalam posisi di dalam kegiatan profesional eksternal atau 
tatakelola di perusahaan lain yang dapat menyiratkan konflik kepentingan, kecuali jika 
secara eksplisit diizinkan secara tertulis oleh orang yang bertanggung jawab di DESMET 
BALLESTRA; 

 Menahan diri untuk tidak menawarkan keuntungan atau bantuan apa pun yang bertentangan 
dengan kepentingan DESMET BALLESTRA, seperti menawarkan pekerjaan (atau berjanji untuk 
melakukannya) kepada kerabat, teman atau kolega mereka sendiri, atau siapa pun yang 
mencari bantuan, atau melakukan diskriminasi dalam mendukung pemasok atau 
subkontraktor tertentu; 

 Menahan diri dari menawarkan atau berjanji untuk menawarkan uang, bingkisan, atau 
keuntungan lain dengan tujuan mendapatkan bantuan atau keuntungan pribadi; 

 Menolak uang atau bingkisan, kecuali untuk token simbolis murni, yang ditawarkan oleh 
Kolaborator lain dan/atau Pihak Ketiga saat ini atau yang sedang dalam pertimbangan. Dalam 
kasus di mana Pihak Ketiga ingin memberikan bingkisan, kepada siapa bingkisan tersebut akan 
diberikan Kolaborator berkewajiban untuk memberitahu calon pemberi bahwa DESMET 
BALLESTRA melarang penerimaan bingkisan pribadi dan bahwa akibatnya bingkisan tersebut 
akan diteruskan ke DESMET BALLESTRA, yang akan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba 
atau, dalam kasus tertentu, bersikeras untuk dikembalikan ke pemberi. Dalam hal apa pun, 
sifat dan nilai dari bingkisan semacam itu haruslah moderat dan tidak menimbulkan rasa malu 
pada DESMET BALLESTRA, atau merusak reputasinya; 

 Menghindari penggunaan akun pengeluaran DESMET BALLESTRA yang tidak dibenarkan; 
 Menahan diri dari memesan untuk diri mereka sendiri, atau menunjukkan kepada orang lain, 

peluang bisnis potensial yang tidak tersedia untuk DESMET BALLESTRA; 
 Tidak ikut serta dalam keputusan, atau mempengaruhi pilihan DESMET BALLESTRA, terhubung 

dengan hubungan bisnis langsung atau tidak langsung antara DESMET BALLESTRA dan kerabat 
atau temannya sendiri, atau antara DESMET BALLESTRA dan perusahaan lain di mana teman 
atau kerabat mereka memiliki kepentingan profesional, ekonomi, keuangan atau kepentingan 
lain; 

 Menghindari memiliki kepentingan finansial (seperti memiliki saham, properti, saham 
perusahaan, dll.) – baik secara langsung atau tidak langsung melalui teman atau kerabat – 
ketika minat tersebut dapat mempengaruhi penilaian mereka sendiri atau perilaku 
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profesional, terutama dalam kaitannya dengan keputusan yang mungkin akan diambil oleh 
DESMET BALLESTRA mengenai perusahaan tersebut, dan berkomitmen untuk memberi tahu 
DESMET BALLESTRA jika ada situasi seperti itu; 

 Menginformasikan DESMET BALLESTRA dengan menghubungi Tim Kepatuhan secara tertulis 
tentang segala kemungkinan konflik kepentingan atau perubahan keadaan yang dapat 
berdampak negatif pada DESMET BALLESTRA. 

 
Bagian berikut ini menyajikan prinsip-prinsip utama yang harus dipatuhi secara ketat oleh Kolaborator 
dalam kegiatan mereka.  
 

 KONFLIK KEPENTINGAN  
 

A. Kenapa kita harus waspada?  
 
Konflik kepentingan adalah situasi di mana kepentingan pribadi Kolaborator DESMET BALLESTRA dapat 
mempengaruhi atau memiliki kesan mengganggu cara Kolaborator menjalankan fungsi-fungsinya 
dan/atau kepentingan bisnis DESMET BALLESTRA yang sah.  
 
Ini mungkin berupa kepentingan pribadi, profesional, atau keuangan Kolaborator atau anggota 
rombongannya, yang dapat mempengaruhi kemampuan Kolaborator untuk bertindak tidak memihak 
dan objektif dalam kapasitas profesional.  
 
Setiap konflik kepentingan akan menciptakan kesan tidak pantas, yang dapat merusak reputasi dan 
kepercayaan DESMET BALLESTRA pada DESMET BALLESTRA.  
 

B. Prinsip Utama 
 
DESMET BALLESTRA berkomitmen untuk mendeteksi dan mengungkapkan setiap situasi konflik 
kepentingan yang ada dan untuk memberikan langkah-langkah untuk menghilangkan dan/atau 
menguranginya.  
 
Untuk mencegah konflik kepentingan, maka Kolaborator DESMET BALLESTRA harus ekstra hati-hati 
dan mengadopsi perilaku yang sesuai dalam situasi di mana objektivitas pengambilan keputusannya 
dapat terganggu, terutama dalam:  
 

 Komitmen eksternal  
 Hubungan pribadi  
 Menerima item yang dianggap bernilai  

 
C. Apa yang kita harapkan dari Kolaborator kita? 

 
Untuk itu, Kolaborator harus:  
 

 Menentukan apakah dia bisa berada dalam situasi konflik kepentingan, dengan bertanya-tanya 
apakah:  

- situasi tersebut mempengaruhi kinerjanya dari fungsi-fungsi yang telah dipercayakan 
kepadanya;  

- kesetiaan atau ketidakberpihakannya dipertanyakan jika ada Kolaborator atau 
Pemangku kepentingan lain yang tahu tentang kepentingan pribadinya;  
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- bagaimana manajer lini akan bereaksi jika informasi tentang kepentingan pribadinya 
diketahui secara luas  

 
 melaporkan potensi konflik kepentingan segera setelah ia menyadarinya kepada Tim 

Kepatuhan. Formulir pernyataan untuk melaporkan Konflik Kepentingan tersedia di Tim 
Kepatuhan. 

 
 PEMILIHAN PIHAK KETIGA DAN PENGELOLAANNYA 

 
Berbagai negara dan organisasi, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah menjatuhkan sanksi 
perdagangan terhadap negara, organisasi, dan individu tertentu, yang banyak di antaranya berlaku 
untuk transaksi di luar perbatasan negara yang menerapkannya. Beberapa sanksi memberlakukan 
larangan total pada semua transaksi, sementara yang lain mungkin melarang jenis transaksi tertentu, 
seperti memperdagangkan barang tertentu atau menyediakan layanan tertentu. DESMET BALLESTRA 
tidak melakukan bisnis dengan negara, organisasi, atau individu yang terkena sanksi, kecuali diizinkan 
oleh hukum. Jika Anda terlibat dalam transaksi bisnis internasional, Anda harus terbiasa dan mematuhi 
sanksi perdagangan yang berlaku. Jika Anda mempertimbangkan bisnis dengan negara, organisasi, 
atau individu yang terkena sanksi, berkonsultasilah dengan Chief Compliance Officer. Perlu diingat 
bahwa undang-undang sanksi perdagangan bisa sangat kompleks dan sering berubah, sehingga 
transaksi yang sebelumnya mungkin tidak diizinkan. Manajer unit atau divisi bisnis Anda akan menjadi 
kontak Anda untuk membantu Anda, dan dia akan meminta bantuan Departemen Kepatuhan sesuai 
kebutuhan. 
 
Selain itu, Kolaborator harus mematuhi Kode Etik dalam hubungan mereka dengan Pemangku 
kepentingan/Pihak Ketiga.   
 

 BINGKISAN, KERAMAHTAMAHAN, DAN DONASI AMAL  
 

A. Kenapa kita harus waspada? 
 
Meskipun bertukar bingkisan, hiburan, dan keramahtamahan dapat membantu membangun dan 
meningkatkan hubungan kerja antara DESMET BALLESTRA, sang Kolaborator dan Pemangku 
Kepentingan, hal itu juga dapat menyebabkan konflik kepentingan antara kepentingan pribadi dan 
tugas profesional Kolaborator. Oleh karena itu, setiap kali Kolaborator menerima atau memberikan 
bingkisan, hiburan, dan/atau keramahtamahan, ia harus mengungkapkan sepenuhnya kepada 
manajemennya. Dalam hal kontribusi amal yang akan dilakukan atas nama DESMET BALLESTRA, itu 
harus disetujui oleh CEO Group dan tim Kepatuhan. DESMET BALLESTRA biasanya tidak akan 
memberikan kontribusi amal atas permintaan pejabat pemerintah mana pun dan dengan cermat akan 
meninjau permintaan apa pun oleh perwakilan dari pelanggan mana pun. 
 

B. Prinsip Utama 
 
DESMET BALLESTRA melarang dan mencegah inisiatif apa pun yang tidak diizinkan oleh undang-
undang atau praktik bisnis. Namun, bingkisan, hiburan, keramahtamahan, dan sumbangan amal atas 
nama DESMET BALLESTRA dapat DISEDIAKAN asalkan:  

 Mereka bernilai nominal dan bukan dalam bentuk tunai 
 Mereka tidak membahayakan integritas dan/atau reputasi DESMET BALLESTRA;  
 Mereka tidak mempengaruhi penilaian dan/atau tindakan pihak ketiga;  
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 Mereka mematuhi praktik biasa di negara dan sektor tempat Kolaborator melakukan 
intervensi.  

 
C. Apa yang kita harapkan dari Kolaborator kita?  

 
Setiap Kolaborator akan selalu:  

 Memastikan bahwa bingkisan, hiburan, dan/atau keramahtamahan yang ditawarkan tidak 
hanya sesuai tetapi juga sejalan dengan Kode Etik DESMET BALLESTRA;  

 Memastikan bahwa di saat memulai hubungan dengan Pemangku kepentingan baru, semua 
pihak mengetahui pedoman DESMET BALLESTRA dan Kode Etik; silakan lihat Kode Etik yang 
tersedia di situs web DESMET BALLESTRA (http://www.desmetballestra.com/the-group/code-
of-ethics)  

 Segera mengungkapkan kepada manajernya mengenai bingkisan dan/atau undangan apa pun 
yang telah dia terima dan jika perlu, mematuhi prosedur pengungkapan internal yang ada;  

 Menolak bingkisan, hiburan, dan/atau keramahtamahan kecuali jika logis nilainya; 
 Menolak bingkisan uang tunai dan menahan diri untuk tidak memberikan bingkisan uang tunai 

semacam itu 
 Mintalah persetujuan tim (atau delegasi) tim Kepatuhan sebelum sumbangan amal dilakukan 

atas nama DESMET BALLESTRA.  
 

 SUAP DAN PEMBAYARAN UANG PELICIN  
 

A. Kenapa kita harus waspada?  
 
DESMET BALLESTRA sangat menentang korupsi. DESMET BALLESTRA memiliki kebijakan nol toleransi 
dalam kaitannya dengan korupsi, termasuk pembayaran uang pelicin. Pembayaran uang pelicin adalah 
sejumlah kecil dana yang dibayarkan secara langsung atau tidak langsung kepada pejabat publik 
(seperti petugas bea cukai atau imigrasi) sebagai imbalan karena rajin melakukan prosedur 
administrasi atau mempermudah urusan dalam proses birokrasi. Ini, misalnya digunakan untuk 
mengamankan atau mempercepat tindakan pemerintah hukum rutin, termasuk mengeluarkan izin 
dan/atau melepaskan barang yang disimpan atau ditahan di bea cukai. 
 

B. Prinsip Utama 
 
DESMET BALLESTRA menolak dan menahan diri untuk tidak menawarkan secara langsung atau tidak 
langsung pembayaran uang pelicin atau pemberian keuntungan lain untuk mempercepat layanan apa 
pun. DESMET BALLESTRA menganggap ini sebagai tindakan korupsi.  
 

C. Apa yang kita harapkan dari Kolaborator kita? 
 
Setiap Kolaborator akan selalu:  
 

 Memastikan bahwa Pemangku kepentingan, termasuk mitra bisnis dan perantara, diberitahu 
tentang Kode Etik DESMET BALLESTRA dan setuju untuk menghormatinya, khususnya ketika 
mereka mewakili DESMET BALLESTRA di negara yang berisiko;  

 Segera melaporkan setiap permintaan suap, pembayaran uang pelicin dan/atau permintaan 
yang serupa dengannya kepada manajer lini-nya;  

 Segera beritahu manajer lini tentang setiap pemerasan dan/atau upaya pemerasan;  
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 Menahan diri untuk tidak menawarkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang kepada 
perwakilan dari otoritas publik, partai politik/politisi, karyawan dan/atau perwakilan dari 
perusahaan lain, dll.;  

 Jangan gunakan pihak ketiga untuk melakukan sesuatu yang tidak diizinkan oleh hukum, 
peraturan, dan/atau oleh Kode Etik atau aturan internal lainnya.  

 
 AMAL DAN SPONSORSHIP  

 
A. Kenapa kita harus waspada?  

 
Amal adalah dukungan materi yang diberikan, tanpa kompensasi langsung dari penerima, kepada 
badan amal atau seseorang untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kepentingan umum. Amal 
berbeda dari sponsorship dengan sifat tindakan yang didukung dan oleh kenyataan bahwa biasanya 
tidak ada mitra iklan kontraktual untuk mendukung penyokong.  
Sponsorship adalah dukungan materi yang diberikan kepada suatu peristiwa, orang, produk atau 
organisasi untuk memperoleh manfaat langsung. Kegiatan sponsorship dimaksudkan untuk 
mempromosikan citra pemberi sponsor dan menyertakan indikasi nama atau mereknya.  
 

B. Prinsip Utama  
 
Kebijakan DESMET BALLESTRA adalah untuk mengirimkan semua permintaan amal dan sponsorship 
kepada tim Kepatuhan dan Manajemen untuk persetujuan sebelumnya.  
 

C. Apa yang kita harapkan dari Kolaborator kita? 
 
Setiap Kolaborator akan selalu:  

 
 Menahan diri dari mengusulkan atau menyetujui untuk melakukan sponsorship atau tindakan 

sponsorship dengan tujuan semata-mata untuk memperoleh keuntungan yang tidak 
semestinya;  

 Memastikan kepatuhan dengan kebijakan DESMET BALLESTRA tentang amal dan sponsorship 
(silakan merujuk pada B “Prinsipal Utama” di atas);  

 Ini sesuai sebelum komitmen apa pun untuk sponsorship dan amal (atau sponsorship), untuk: 
‐ Memastikan kepatuhan terhadap undang-undang setempat;   
‐ Memastikan legitimasi transaksi yang diusulkan; dan  
‐ Memastikan bahwa tidak ada hubungan antara penerima manfaat dan pengambil 

keputusan di pihak klien/pemasok Anda, yang dapat menyebabkan otoritas 
kehakiman untuk mereklasifikasi transaksi yang direncanakan sebagai tindak pidana;  

 Jangan menawarkan atau menyetujui untuk memberikan kontribusi tunai. 
 

 LOBI  
 

A. Kenapa kita harus waspada?  
 
Lobi didefinisikan sebagai penyediaan informasi bermanfaat yang transparan dan dapat 
menginformasikan atau mempengaruhi pengambilan keputusan publik. Bagi pelobi, yang juga dikenal 
sebagai perwakilan kepentingan, ini berarti membuat kegiatan DESMET BALLESTRA dikenal dan sah 
bagi para pengambil keputusan publik, untuk memberikan mereka keahlian teknis yang 
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mempromosikan pengembangan DESMET BALLESTRA.  
 

B. Prinsip Utama 
 
Kegiatan ini, jika dipercayakan kepada perantara atau kolaborator DESMET BALLESTRA, harus 
diserahkan kepada CEO Group untuk persetujuan sebelumnya dan secara ketat mematuhi undang-
undang setempat yang mungkin mengaturnya. Secara khusus, setiap kegiatan lobi yang dilakukan di 
Perancis hanya dapat dipercayakan kepada perwakilan kepentingan yang terdaftar oleh Otoritas Tinggi 
untuk Transparansi Kehidupan Publik sebagaimana diatur oleh apa yang disebut hukum “Sapin 2”. 
 

C. Apa yang kita harapkan dari Kolaborator kita? 
 
Setiap Kolaborator akan selalu: 
 

 Mengirim ke CEO Group untuk persetujuan terlebih dahulu setiap pengajuan kegiatan ini; 
 Mematuhi undang-undang setempat yang mungkin mengaturnya.  

 
 SANKSI  

 
Kegagalan oleh seorang Kolaborator untuk mematuhi ketentuan undang-undang yang berlaku dan 
Kode Etik ini dapat mengakibatkan tindakan disipliner, yang dapat mencakup pemecatan karena 
pelanggaran berdasarkan ketentuan hukum setempat yang berlaku bagi mereka, terlepas dari proses 
hukum perdata dan pidana yang mungkin dilakukan sehubungan dengan dari pelanggaran yang 
ditemukan.  
Dalam keadaan apa pun, tidak dapat dipastikan bahwa DESMET BALLESTRA berkepentingan untuk 
bertindak dengan cara apa pun yang membenarkan, bahkan sekalipun hanya sebagian, suatu tindakan 
yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan Kode Etik ini. Tindakan 
korupsi dan/atau pengendalian pengaruh memiliki konsekuensi serius bagi Perusahaan dan bagi 
karyawan yang terlibat.  
 
Tindakan korupsi dan/atau pengendalian pengaruh secara pidana dapat dihukum berdasarkan 
peraturan setempat, beberapa di antaranya memiliki ruang lingkup ekstrateritorial; ini berarti bahwa 
suatu tindakan yang dilakukan di satu negara dapat dihukum di negara lain. Ini adalah kasus untuk 
undang-undang seperti (namun tidak terbatas pada) Transparansi, Antikorupsi dan Modernisasi 
Undang-Undang Kehidupan Ekonomi (dikenal sebagai "Sapin 2") (Prancis), Undang-Undang Praktik 
Korupsi Asing ("FCPA") (Amerika) Serikat), Undang-Undang Antisuap (Inggris Raya) dan Keputusan 
Legislatif No. 231/2001 (Modello 231") (Italia).  
 
Sanksi-sanksi ini dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut ini:  
 

 Bagi Kolaborator: dengan hukuman pidana dengan hukuman penjara dan denda, dan, jika 
berlaku, tindakan disipliner sesuai dengan hukum setempat; 

 Bagi DESMET BALLESTRA: oleh hukuman pidana dengan denda yang signifikan, langkah-
langkah publisitas, ketidakmampuan untuk mengumpulkan dana, dampak pada reputasinya , 
citra dan bisnisnya selama banyak tahun yang akan datang. 
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KEBIJAKAN PELAPORAN PELANGGARAN 

 
 TUJUAN 

 
Kebijakan Pelaporan Pelanggaran ini (“Kebijakan Pelaporan Pelanggaran”) menetapkan prosedur 
untuk melaporkan tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum yang merupakan, atau dapat 
merupakan pelanggaran, atau bujukan untuk melanggar, hukum, peraturan, dan/atau nilai-nilai dan 
prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Kode Etik, dan/atau peraturan internal lainnya (“Pelanggaran”), 
dalam kaitannya dengan DESMET BALLESTRA yang dapat menyebabkan segala jenis kerusakan pada 
DESMET BALLESTRA dan/atau Pemangku kepentingan-nya. 
 
Prinsip-prinsip Kebijakan Pelaporan Pelanggaran tidak memengaruhi atau membatasi kewajiban untuk 
menyerahkan laporan kepada otoritas peradilan, pengawas, atau regulator yang kompeten di negara 
tempat DESMET BALLESTRA beroperasi. 
 

 PENGGUNA 
 
Kebijakan Pelaporan Pelanggaran ditujukan kepada Kolaborator dan kolaboratordari para Pemangku 
kepentingan  (“Pelapor”). 
 
Para Pelapor, yang memiliki pengetahuan pribadi tentang segala tindakan serius yang mungkin 
melanggar hukum atau penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan 
dengan DESMET BALLESTRA selama kegiatan kerja mereka atau yang berdampak pada kegiatan kerja 
tersebut, harus mengaktifkan Kebijakan Pelaporan Pelanggaran ini dengan segera melaporkan 
tindakan, peristiwa dan keadaan yang mereka yakini, dengan itikad baik dan atas dasar alasan yang 
masuk akal, telah menyebabkan Pelanggaran dan/atau tindakan tersebut bertentangan dengan 
prinsip-prinsip DESMET BALLESTRA.  
 

 LAPORAN 
 

A. Pelaporan  
 
Pelapor dapat melaporkan atau mengabaikan tindakan yang dianggap melanggar hukum yang 
merupakan, atau dapat merupakan, suatu Pelanggaran  
Laporan harus disampaikan kepada Tim Kepatuhan secara tertulis (“Laporan”). Laporan pertama dapat 
dirumuskan secara lisan tetapi dalam hal apa pun akan dikonfirmasi secara tertulis.  
 
Laporan harus ditujukan kepada: “compliance@desmetballestra.com”. 
 
Pelapor menjelaskan, seobjektif mungkin dan secara terperinci, keprihatinannya atau kecurigaannya, 
misalnya:  

- kapan dan bagaimana dia menyadari adanya masalah ini;  
- sedapat mungkin, menyediakan semua fakta, informasi atau dokumen (terlepas dari format 

atau 
- dukungan) yang dapat membantu memperkuat Laporan. Jika dia tidak yakin bahwa fakta 

tertentu adalah benar, itu menentukan bahwa itu adalah fakta yang diduga dicurigai;  
- menunjukkan bagaimana dia dapat dihubungi;  
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- ketika membuat Laporan dan selama ini sedang ditangani, tunjukkan apakah, sepengetahuan 
mereka, proses internal atau hukum atau yang setara akan atau sedang berlangsung. Jika 
tampaknya proses internal atau hukum atau yang setara akan atau sedang berlangsung, pada 
prinsipnya Laporan ini tidak dapat diterima dan penanganannya harus ditangguhkan atau 
dihentikan. DESMET BALLESTRA berhak untuk menginvestigasi dan mengambil tindakan 
perbaikan jika perlu. 
 

Dalam hal apa pun, Pelapor tidak boleh mengungkapkan hak istimewa dan/atau informasi yang 
dilindungi kerahasiaan dan/atau kerahasiaan profesional dan/atau oleh hukum.  
 
Laporan dapat dibuat secara anonim atau tidak, tergantung pada pilihan Pelapor. Sekalipun anonim, 
Laporan harus terperinci dan didokumentasikan, sehingga dapat memberikan informasi yang berguna 
dan sesuai untuk memverifikasi keabsahan acara yang dilaporkan secara efektif.  
 
Apabila informasi berikut ini diketahui oleh Pelapor, penting bahwa di dalam Laporan menyertakan:  

- deskripsi terperinci tentang peristiwa yang terjadi dan bagaimana Pelapor mengetahui hal itu;  
- tanggal dan tempat peristiwa;  
- nama dan posisi pekerjaan dari orang yang terlibat, atau informasi yang memungkinkan 

dilakukan identifikasi mereka; 
- nama-nama pihak lain yang dapat membuktikan tindakan yang ditetapkan dalam Laporan;  
- referensi ke dokumen apa pun yang dapat mengkonfirmasi bahwa tindakan yang dilaporkan 

memang terjadi.  
 
Laporan harus dikirim melalui email ke “compliance@desmetballestra.com”, dalam bahasa Inggris 
atau dalam bahasa lokal. Laporan ini hanya dapat diakses oleh Tim Kepatuhan & Presiden.  
 
Orang-orang yang, dengan alasan apa pun, menerima informasi tentang dugaan Pelanggaran harus:  
 

(i) menjaga kerahasiaan informasi yang diterima,  
(ii) mendorong Pelapor untuk mengikuti Kebijakan Pelaporan Pelanggaran, dan 
(iii) jika Laporan diterima secara tertulis, meneruskan segera dan secara eksklusif ke 

“compliance@desmetballestra.com”.  
 
Dalam hal apa pun, orang tersebut harus menahan diri untuk tidak melakukan analisis dan/atau 
investigasi independen apa pun. 
 

B. Pemeriksaan Laporan  
 
Tim Kepatuhan bertanggung jawab untuk menerima dan memeriksa Laporan. Ini mengakui 
penerimaan Laporan dan menegaskan bahwa itu diterima dalam waktu 15 hari kerja. Dalam hal apa 
pun, pengakuan penerimaan Laporan, tidak berarti bahwa Laporan tersebut dapat diterima.  
 
Tim Kepatuhan bertanggung jawab untuk memeriksa validitas Laporan atas nama DESMET BALLESTRA, 
tanpa mengesampingkan undang-undang setempat yang spesifik tentang masalah tersebut.  
 
Karena itu akan melakukan penyelidikan yang cepat dan menyeluruh, dengan memperhatikan prinsip-
prinsip imparsialitas, keadilan dan kerahasiaan terhadap semua pihak yang terlibat.  
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Apabila diperlukan, ia dapat meminta bantuan konsultan eksternal yang berspesialisasi dalam bidang 
Laporan, asalkan keterlibatan mereka kondusif untuk memverifikasi Laporan dan memastikan 
kerahasiaannya.  
 
Saat memeriksa Laporan, Tim Kepatuhan dapat menghubungi Pelapor untuk mengklarifikasi informasi 
yang terkandung dalam Laporan.  
 
Selama pemeriksaan, Pelapor, orang yang dilaporkan dan/atau orang lain yang mungkin terlibat 
berkomitmen untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Tim Kepatuhan. Kerjasama dalam hal apa pun 
tetap sangat rahasia.  
 
Ketika Laporan tidak diterima, Tim Kepatuhan harus memberi tahu Pelapor tentang alasan yang 
menyebabkan penolakan. Dalam hal ini, dalam waktu 2 bulan setelah pemeriksaan, setiap elemen 
yang disediakan dalam Laporan dan memungkinkan identifikasi Pelapor akan dihancurkan.  
 

C. Kerahasiaan  
 
Tim Kepatuhan terikat oleh kewajiban kerahasiaan yang ketat sejak saat Laporan dibuat untuk 
keputusan akhir tentang kasus Pelapor. Pelapor, orang yang dilaporkan dan/atau orang yang terlibat 
dalam Laporan terikat oleh kewajiban kepatuhan yang ketat selama seluruh proses.  
 
Secara khusus, data apa pun tentang Pelapor tidak boleh diungkapkan kecuali kepada otoritas 
kehakiman dan hanya dengan persetujuan Pelapor. Data mengenai orang yang dilaporkan, tidak akan 
diungkapkan kecuali kepada otoritas kehakiman dan dengan ketentuan bahwa Laporan tersebut 
dianggap beralasan dan dibenarkan.  
 
Setiap tindakan melanggar hukum atau penyimpangan akan segera ditangani oleh Tim Kepatuhan 
sekaligus menjamin kerahasiaan Laporan dan informasi yang dikandungnya, serta anonimitas Pelapor 
atau pengirim, bahkan jika Laporan selanjutnya terbukti tidak benar atau tidak berdasar.  
 
Identitas Pelapor tidak dapat diungkapkan tanpa persetujuan dirinya, kecuali jika diizinkan oleh hukum 
dan/atau peraturan yang berlaku.  
 

 LARANGAN PEMBALASAN DENDAM 
 
Segala bentuk ancaman, pembalasan dendam, hukuman atau diskriminasi terhadap Pelapor atau 
orang yang dilaporkan - atau siapa pun yang telah berpartisipasi dalam penyelidikan keabsahan 
Laporan - tidak akan ditoleransi. 
 
DESMET BALLESTRA berhak untuk mengambil tindakan yang tepat terhadap siapa pun yang membalas 
dendam atau mengancam untuk membalas dendam terhadap Pelapor yang telah menyerahkan 
Laporan sesuai dengan Kebijakan Pelaporan Pelanggaran, tanpa mengurangi hak dari pihak-pihak yang 
terkena dampak untuk mencari perlindungan hukum jika Pelapor diharuskan. atau dijumpai secara 
pidana atau secara perdata bertanggung jawab atas kebohongan dalam pernyataan atau Laporan 
mereka.  
 
Pelapor mana pun yang dianggap sebagai subjek ancaman, pembalasan dendam, hukuman atau 
diskriminasi dapat menghubungi Tim Kepatuhan.  
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 SANKSI 

 
Dapat dipahami bahwa DESMET BALLESTRA dapat mengambil tindakan disipliner dan/atau hukum 
yang sesuai untuk melindungi hak, aset, dan reputasinya terhadap siapa pun yang, dengan itikad 
buruk, telah membuat Laporan yang salah, tidak berdasar atau oportunistik dan/atau telah membuat 
Laporan dengan tujuan semata-mata untuk memfitnah, menggunjingkan, atau menyebabkan 
kerusakan pada pihak Terlapor atau pihak lain yang disebutkan dalam Laporan. 
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DAFTAR ISTILAH 

 

Kolaborator  Direktur, Manajer, dan Karyawan Desmet Ballestra. 

DESMET BALLESTRA Berarti Desmet Ballestra Group dan/atau setiap dan semua badan 
hukumnya yang secara langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh 
Desmet Ballestra Group. 

Pemangku Kepentingan Setiap Pihak Ketiga dengan siapa DESMET BALLESTRA adalah dan/atau 
memasuki hubungan bisnis dengannya.  

Pihak Ketiga  Orang perseorangan atau badan hukum yang berinteraksi dengan 
Desmet Ballestra dan yang berada dalam lingkup Proses Uji Tuntas 
Pihak Ketiga. 

Tim Kepatuhan Diwakili oleh Direktur Pajak & Legal Group, bertindak sebagai Kepala 
Staf Kepatuhan 

 


