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B E K E R J A D I H U N T S M A N – PEDOMAN PERILAKU VENDOR

Tinjauan Umum
Huntsman telah menetapkan standar perilaku untuk praktik bisnisnya di dalam
Panduan Perilaku Bisnis. Panduan Perilaku Bisnis Huntsman (“Panduan”) ini
mencerminkan komitmen kami terhadap nilai-nilai kami yaitu kejujuran, integritas,
saling menghormati, dan tanggung jawab. Huntsman berharap agar vendornya
menanamkan dan menerapkan nilai-nilai ini dan juga komitmen kami dalam
kepatuhan terhadap peraturan.
Meskipun vendor merupakan entitas terpisah dari Huntsman, akan tetapi praktik dan tindakan bisnis vendor, saat
menyelenggarakan bisnis dengan atau atas nama Huntsman, dapat berdampak signifikan terhadap Perusahaan kami.
Oleh karena itu, Huntsman mengharapkan semua vendor beserta karyawan, agen, dan subkontraktor (“perwakilan”)
mereka untuk mematuhi standar etika tinggi kami yang tertera dalam Panduan ini, saat mereka menyelenggarakan bisnis
dengan atau atas nama kami.
Vendor kami dan perwakilannya bertanggung jawab untuk memahami dan mematuhi harapan Huntsman. Vendor harus
memberi tahu anggota manajemen Huntsman apabila dan ketika ada situasi apa pun yang berkembang sedemikian rupa
sehingga menyebabkan vendor atau perwakilannya beroperasi dengan cara yang bertentangan dengan harapan
Huntsman. Huntsman dapat meminta pemberhentian terhadap vendor atau perwakilan yang bertindak dengan cara yang
kami anggap tidak selaras dengan Panduan ini atau kebijakan Huntsman lainnya.

Perilaku yang Diharapkan dari Vendor dan Perwakilan
Saat menyelenggarakan bisnis dengan atau atas nama Huntsman, semua vendor dan perwakilan diharapkan untuk
melaksanakan interaksi dan aktivitas bisnis mereka secara berintegritas dan dengan mematuhi undang-undang dan
peraturan yang berlaku di negara mereka masing-masing. Huntsman mengharapkan vendor dan perwakilannya untuk
menerapkan komitmennya terhadap hak asasi manusia dan kesempatan yang setara di tempat kerja. Di samping
kewajiban yang tertera di dalam perjanjian antara vendor dengan Huntsman, semua vendor dan perwakilannya diwajibkan
untuk mematuhi standar etika kami, yang mencakup perilaku yang diharapkan dalam berbagai bidang yaitu kepatuhan
terhadap peraturan, praktik bisnis, dan ketenagakerjaan. Ringkasan dari harapan ini dicantumkan dalam dokumen ini.
Teks selengkapnya untuk Panduan Perilaku Bisnis
Huntsman dapat diperoleh di www.huntsman.com.

I. Praktik yang Diharapkan dalam Kepatuhan terhadap Peraturan
Vendor dan perwakilannya diharapkan untuk:
• Menyelenggarakan bisnis sesuai dengan undang-undang antitrust dan persaingan yang wajar yang mengatur wilayah
hukum tempat mereka melaksanakan bisnis;
• Mematuhi undang-undang antikorupsi di negara-negara tempat mereka melaksanakan bisnis;
• Tidak melakukan pembayaran langsung atau tidak langsung, pembayaran yang diminta, pembayaran fasilitasi, atau
menawarkan sesuatu yang bernilai kepada orang lain atau seseorang yang merupakan karyawan pemerintah atau
badan publik dengan maksud untuk memengaruhinya;
• Mematuhi semua undang-undang dan peraturan lingkungan hidup yang berlaku;
• Bersikap jujur dan tepercaya dalam berdiskusi dengan perwakilan badan regulasi dan pejabat pemerintah;
• Mematuhi semua undang-undang pengawasan dagang yang berlaku terhadap banyak aspek operasional Huntsman; dan
• Tidak membebankan persyaratan boikot yang tidak patut kepada Huntsman.

II. Praktik Bisnis yang Diharapkan
Vendor dan perwakilannya diharapkan untuk:
• Mencatat dan melaporkan secara jujur dan akurat semua informasi bisnis dan mematuhi semua undang-undang yang
berlaku terkait dengan penyelesaian dan keakuratannya.
• Mematuhi hak-hak kepemilikan kekayaan intelektual Huntsman dan yang lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada
paten, merek dagang, dan rahasia dagang, dan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan konten hanya
sesuai dengan lisensi terkait atau ketentuan penggunaannya semata;

• Melindungi dan menggunakan kekayaan fisik dan intelektual Huntsman secara bertanggung jawab;
Menggunakan aset tersebut hanya jika disetujui oleh Huntsman untuk melakukannya;
Menggunakan sistem dan teknologi informasi yang disediakan oleh Huntsman (termasuk email) terutama untuk tujuan
terkait bisnis dengan Huntsman dan sesuai dengan kebijakan Huntsman yang berlaku;
Kebijakan Huntsman melarang vendor dan perwakilan untuk menggunakan aset, teknologi atau sistem yang disediakan
oleh Huntsman untuk membuat, mengakses, menyimpan, mencetak, meminta, atau mengirim materi yang bersifat
melecehkan, mendiskriminasi, menghina, mengancam melakukan kekerasan atau tindakan tidak patut yang serupa
lainnya atau melanggar hukum;
• Mematuhi persyaratan Huntsman dalam pemeliharaan kata sandi, kerahasiaan, dan keamanan dan mematuhi prosedur
privasinya sebagai syarat untuk menerima akses ke jaringan, sistem dan bangunan korporat internal Huntsman;
• Menerapkan penilaian yang baik dan secukupnya saat menawarkan hadiah atau hiburan kepada karyawan Huntsman;
Secara umum, vendor dan perwakilan dilarang memberi karyawan Huntsman hadiah perorangan dengan nilai melebihi
$50 USD atau gabungan hadiah dengan nilai lebih dari $125 USD dalam periode 12 bulan ke belakang;
Vendor dan perwakilan dilarang menawarkan uang suap, uang balas jasa, atau pengaturan untuk saling bertukar barang
atau jasa atau insentif lainnya kepada karyawan Huntsman dalam rangka mendapatkan atau mempertahankan bisnis
Huntsman;
Setiap hadiah atau hiburan yang diberikan atau diterima harus mematuhi undang-undang, dan tidak boleh melanggar
kebijakan Huntsman;
• Menghindari konflik kepentingan atau bahkan munculnya konflik kepentingan.
Vendor atau perwakilan dilarang berinteraksi secara langsung selama negosiasi atau yang lainnya dengan karyawan
Huntsman yang suami/istrinya atau anggota keluarga lainnya atau kerabat dekat lainnya merupakan karyawan atau
memiliki kepentingan pribadi atau finansial terhadap vendor atau dalam bisnis vendor;
• Menghindari perdagangan orang dalam dengan membeli atau menjual saham Huntsman atau perusahaan lain saat
memiliki informasi mengenai Huntsman atau perusahaan lain yang tidak disediakan untuk khalayak investor dan yang
dapat memengaruhi keputusan investor untuk membeli atau menjual saham; dan
• Membuat, menyimpan dan memusnahkan catatan bisnis dengan kepatuhan penuh terhadap semua ketentuan hukum
dan peraturan yang berlaku.

III. Praktik Ketenagakerjaan yang Diharapkan
Vendor dan perwakilannya diharapkan untuk:
• Menerapkan komitmen Huntsman dalam menyediakan tempat kerja yang bebas pelecehan seksual atau pelecehan
lainnya dan diskriminasi;
• Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta mematuhi semua undang-undang, peraturan dan praktik
keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku;
• Melarang penggunaan, kepemilikan, penyebaran, dan penjualan obat-obat terlarang di properti yang dimiliki atau disewa
Huntsman;
• Hanya menggunakan tenaga kerja sukarela; penggunaan tenaga kerja paksa, baik dalam bentuk tenaga kerja yang
diwajibkan atau yang lainnya, dilarang keras;
• Mematuhi semua undang-undang dan persyaratan upah dan jam kerja setempat serta usia kerja minimal; dilarang
menggunakan tenaga kerja anak; dan
• Menyimpan catatan karyawan sesuai dengan peraturan lokal dan nasional.

Melaporkan Permasalahan dan Meminta Bantuan
Jika vendor atau perwakilan memiliki pertanyaan mengenai situasi tertentu, atau perlu melaporkan masalah atau
kekhawatiran, maka mereka didorong untuk bekerja sama dengan staf penghubung utama mereka di Huntsman dalam
menyelesaikan permasalahan terkait praktik bisnis atau kepatuhan. Akan tetapi, Huntsman mengakui bahwa ada kalanya
hal ini tidak mungkin atau tidak tepat untuk dilakukan. Dalam situasi yang demikian, vendor atau perwakilan dapat:
• Hubungi Departemen Etika dan Kepatuhan Korporat Huntsman di nomor +1.281.719.6000.
• Hubungi saluran bantuan Speak Up, yang dapat diakses di www.huntsman.com/speakup, atau,
• Kirimkan email ke Departemen Etika dan Kepatuhan Korporat Huntsman di alamat ethics@huntsman.com.
Huntsman tidak menoleransi tindakan balas dendam terhadap orang lain. Tidak seorang pun yang melaporkan dugaan
pelanggaran hukum atau kebijakan apa pun dengan itikad baik akan menjadi sasaran balas dendam karena melakukan
laporan tersebut. Itikad baik berarti seseorang yang mengajukan semua informasi tersebut meyakini bahwa dirinya
menyerahkan laporan secara tulus, terpercaya, dan lengkap.

Global headquarters
Huntsman Corporation
10003 Woodloch Forest Drive
The Woodlands
Texas 77380
USA
Telephone +1 281 719 6000
Fax +1 281 719 6416

www.huntsman.com
Copyright © 2017 Huntsman Corporation
or an affiliate thereof. All rights reserved.
The use of the symbol ® herein signifies the
registration of the associated trademark in
one or more, but not all, countries.

