
Pedoman 
Perilaku dan 
Etika Bisnis Kita



Flex merupakan perusahaan yang 
dibangun berdasarkan relasi, dan 
rasa percaya adalah landasan semua 
relasi tersebut. Kita membangun 
rasa percaya tersebut dengan selalu 
bertindak dengan integritas penuh.

Nilai kita terbentuk oleh  
komitmen terhadap  
transparansi, akuntabilitas,  
rasa hormat, dan inklusi.

Revathi Advaithi
CEO Flex
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i. Surat dari Ketua Dewan dan CEO Kita
Di Flex, kami menganggap serius kepatuhan dan etika. Inilah alasan Pedoman Perilaku Bisnis dan Etika (“Kode”) 
begitu penting bagi Perusahaan dan karyawan kami. Kepatuhan terhadap hukum dan beroperasi dengan integritas 
adalah inti jati diri kita.

Pedoman kita dirancang untuk memastikan setiap orang dari kita – apa pun jabatan kita – menjalankan standar 
etika tertinggi dalam segala aspek pekerjaan kita. Sekalipun Pedoman tidak mencakup semua tantangan yang 
dapat dihadapi di tempat kerja, Pedoman membantu kita menemukan persoalan, lebih memahami kebijakan Flex, 
dan bertindak dengan integritas dalam segala hal yang kita lakukan.

Setiap karyawan, pejabat, dan direktur Flex wajib mengetahui, memahami, serta mematuhi Pedoman beserta 
prosedur dan kebijakan terkait yang disebutkan dalam Pedoman. Inilah yang diharapkan dan diandalkan saat 
bekerja sama, berinteraksi dengan pelanggan, menangani pemegang saham, berkolaborasi dengan mitra bisnis, 
dan berkontribusi kepada masyarakat kita.

Kita wajib menggunakan pertimbangan matang saat mengambil keputusan yang memengaruhi bisnis kita. Kita juga 
harus mengajukan pertanyaan saat memilikinya. Semua orang harus merasa nyaman untuk segera melaporkan 
setiap perilaku atau hal yang dirasa bertentangan dengan Pedoman atau kebijakan kita; pada sejumlah situasi, 
Anda bahkan wajib melaporkan hal yang Anda ketahui.

Dedikasi kita terhadap nilai utama, sifat kepemimpinan, serta budaya integritas akan membantu kita terus berhasil 
sebagai bisnis yang kompetitif, sehat, dan berkelanjutan.

Terima kasih sudah membuat pilihan yang benar setiap hari dan menjamin keberhasilan Perusahaan kita.

Revathi Advaithi
CEO

Michael Capellas
Ketua Dewan Direksi
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Siapa yang wajib mematuhi Pedoman Perilaku 
dan Etika Bisnis Flex?

Semua karyawan, pejabat, dan anggota dewan Flex, serta anak 
perusahaan dan afiliasi yang dikendalikannya wajib memahami 
dan mematuhi Pedoman. Kita juga berharap mitra, kontraktor, 
konsultan, pemasok, tenaga kerja sementara, distributor, dan 
perwakilan penjualan Flex untuk mematuhi Pedoman.

Penerapan

Sebagai perusahaan global, kita mengakui banyaknya 
tantangan saat beroperasi di seluruh dunia. Berbagai undang-
undang diterapkan secara internasional, namun demikian 
kita pun menyadari untuk mematuhi undang-undang negara 
tempat kita beroperasi dan beragam kebiasaan setempat. 
Kita berkomitmen untuk memastikan segala tindakan yang 
kita lakukan sepenuhnya sejalan dengan hukum - dan sesuai 
dengan etika kita. Apabila kepatuhan terhadap kebijakan 
Flex bertentangan dengan undang-undang atau peraturan 
setempat, karyawan harus membahas kekhawatiran mereka 
dengan Departemen Legal Flex.
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1.1 Mengambil Keputusan Etis

Apabila Anda memiliki pertanyaan mengenai sesuatu ataupun meragukan tindakan, perilaku, permintaan, atau ketentuan apa pun, ajukan pertanyaan 
dalam diagram alir di bawah ini kepada diri Anda, lalu ikuti panduannya. Apabila Anda meyakini kebiasaan atau hukum di negara atau wilayah Anda 
berbeda dengan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis, minta panduan dari departemen Legal. Anda juga dapat melaporkan persoalan secara anonim 
menggunakan Saluran Langsung Etika pihak ketiga independen (“Saluran Langsung Etika”) yang telah bermitra dengan Flex, atau salah satu sumber daya 
pelaporan yang terdapat dalam Bagian 1.2 Panduan ini.

Tanyakan kepada Diri Anda:

Apakah tindakan ini diizinkan hukum?

Apakah tindakan ini sesuai dengan 
kebijakan Flex?

Apakah tindakan ini terasa benar 
untuk dilakukan?

Apakah Anda merasa nyaman jika 
tindakan Anda dilaporkan ke media?

Tidak.

Jangan dilanjutkan.

Tidak 
yakin.
Apabila Anda 
merasa tidak yakin, 
bertanyalah kepada 
manajer Anda 
untuk mendapatkan 
kejelasan atau 
gunakan salah 
satu Sumber Daya 
Pelaporan Kita. (Lihat 
Halaman Selanjutnya)

Ya.

Apabila jawaban 
atas masing-masing 
pertanyaan tersebut 
adalah “Ya”, Anda 
DAPAT melanjutkan 
Kegiatan.
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1.2 Angkat Bicara: Mengajukan Pertanyaan dan 
Melaporkan Kekhawatiran

Di Flex, kami menyadari pentingnya “Angkat Bicara” dan mendorong 
untuk angkat bicaara pada setiap kesempatan. Ini berarti berani 
mengajukan pertanyaan jika terdapat hal yang dirasa janggal atau saat 
Anda tidak memahami kebijakan atau prosedur Flex, ataupun kewajiban 
hukum Flex.

Kami berharap karyawan angkat bicara dan mengajukan pertanyaan 
atau melaporkan kekhawatiran mereka. Dengan demikian, Anda 
turut melindungi Flex, merek kita, dan lokasi kita, serta membantu 
meningkatkan operasi kita dan mencegah kemungkinan pelanggaran.

Lihat juga Kebijakan Pengungkap Dugaan Pelanggaran Akuntansi  
dan Audit.

Setiap kali Anda menyadari tindakan atau tindakan yang diusulkan 
dapat melanggar hukum, peraturan, atau Pedoman ini, Anda wajib 
melaporkannya melalui salah satu sumber daya pelaporan yang dibahas 
dalam Pedoman ini. Selanjutnya, setiap pelanggaran terhadap kebijakan 
Perusahaan di luar Pedoman ini juga harus dilaporkan melalui sumber 
daya pelaporan tersebut.

1.3 Sumber Daya Pelaporan Kita

Kita menyediakan sejumlah cara untuk menyuarakan kekhawatiran dan 
mendapatkan bantuan, mulai Saluran Langsung Etika hingga Kebijakan 
Pintu Terbuka.
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Saluran Langsung Etika

Flex memiliki Saluran Langsung Etika 
guna memberikan kesempatan kepada 
karyawan, pejabat, direktur, dan mitra 
bisinis menyuarakan kekhawatiran 
mereka tanpa meresahkan pembalasan 
dendam. Saluran Langsung Etika tersedia 
24 jam sehari, tujuh hari seminggu, serta 
menyediakan layanan penerjemahan. 
Laporan dapat dibuat secara anonim.

Flex tidak menoleransi pembalasan 
dendam. Apabila Anda memiliki 
pertanyaan terkait kebijakan atau prosedur 
Flex, ataupun memiliki kekhawatiran 
mengenai tindakan atau rangkaian 
tindakan yang diusulkan, kami ingin Anda 
merasa nyaman untuk mendatangi 
seseorang, seperti manajer Flex, anggota 
Tim Etika & Kepatuhan, semua pengacara 
dalam Departemen Legal, manajer Sumber 
Daya Manusia, dll. untuk menjawab 
pertanyaan atau kekhawatiran Anda. 
Pada saat Anda merasa tidak nyaman 
melakukan hal tersebut, Anda harus 
menggunakan Saluran Langsung Etika 
untuk melaporkan kekhawatiran Anda 
secara anonim.

Flex menanggapi semua dugaan secara 
serius serta akan meninjau dan menyelidiki 
setiap persoalan sebagaimana mestinya.

Setiap Manajer

Manajer adalah individu yang 
mengawasi individu lain, mengawal 
pekerjaan kita, serta bertindak 
sebagai pimpinan dan teladan di 
Perusahaan kita. Acap kali, mereka 
adalah sumber daya pertama dan 
terbaik untuk meminta bantuan.

Flex mendukung lingkungan yang 
terbuka dan saling menghormati, 
serta Kebijakan Pintu Terbuka kita 
mendorong karyawan agar dapat 
menghubungi Manajer –setiap 
Manajer – jika memiliki pertanyaan 
atau kekhawatiran.

Apabila pertanyaan atau 
kekhawatiran tersebut menyangkut 
Manajer Anda, atau Anda hanya 
merasa tidak nyaman berbicara 
dengan Manajer langsung Anda, 
jangan ragu untuk berbicara dengan 
Manajer lain, baik di dalam ataupun 
di luar area Anda; perwakilan 
Sumber Daya Manusia setempat; 
anggota Tim Etika & Kepatuhan; 
atau sumber daya pelaporan 
lain yang tersedia. Mereka siap 
membantu Anda!

Direktur Kepatuhan

Direktur Kepatuhan adalah ahli yang 
menguasai persoalan pokok dalam bidang 
kepatuhan utama kita – Antimonopoli, 
Antikorupsi, Perlindungan Merek, Informasi 
Rahasia, Tata Kelola & Keamanan 
Perusahaan, Privasi Data, Lingkungan, 
Keuangan, TI Global, Perdagangan Global, 
Kesehatan & Keselamatan, Keamanan 
TI, Kekayaan Intelektual, Tenaga Kerja & 
Ketenagakerjaan, Regulasi Kesehatan, 
Pengadaan, dan Pajak.

Setiap Direktur Kepatuhan bertanggung 
jawab untuk memastikan kita mematuhi 
kebijakan, prosedur, dan undang-undang 
yang berlaku dalam bidang kepatuhan 
tersebut.

Direktur Kepatuhan ini merupakan sumber 
daya yang dapat Anda hubungi jika 
Anda memiliki pertanyaan seputar bidang 
khusus mereka, jika ingin melaporkan 
kekhawatiran Anda, atau jika Anda 
mempunyai pertanyaan atau kekhawatiran 
umum terkait kepatuhan. Mereka, nantinya, 
akan memastikan tindakan penyelidikan 
yang tepat waktu dan menyeluruh akan 
dilakukan serta persoalan ditangani dengan 
semestinya.

Daftar terbaru semua Direktur Kepatuhan 
dan informasi kontak mereka tersedia dalam 
Situs Web Kepatuhan.
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Kepala Pejabat Etika & Kepatuhan

Kepala Pejabat Etika & Kepatuhan Flex bertanggung 
jawab untuk mengawal Program Etika dan 
Kepatuhan kita serta memastikan Flex mematuhi 
semua undang-undang dan peraturan yang 
berlaku serta kebijakan dan prosedur kita. Kepala 
Pejabat Etika & Kepatuhan juga bertanggung jawab 
untuk bermitra dengan pemangku kepentingan 
serta setiap tiga bulan sekali melapor kepada 
Pimpinan Bisnis, Sponsor Eksekutif, dan Komite Audit 
terkait program kepatuhan dan persoalan penting 
lainnya.

Andy Powell adalah SVP 
& Kepala Pejabat Etika 
dan Kepatuhan kita.

Untuk mengenal 
lebih lanjut seputar 
Andy, Program Etika 
dan Kepatuhan, dan 
departemen Legal kita, 
kunjungilah Laman 
Beranda Legal

Apabila Anda memiliki 
pertanyaan atau kekhawatiran, jangan ragu 
untuk menghubungi pimpinan tepercaya kita 
secara langsung, termasuk Kepala Pejabat Etika 
& Kepatuhan atau siapa pun dalam tim Etika & 
Kepatuhan Perusahaan.

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) 
mendukung karyawan Flex dalam 
berbagai bidang, seperti perekrutan, 
orientasi, kompensasi, tunjangan, 
penetapan tujuan, penilaian kinerja, 
pelatihan, dan pengembangan 
kepemimpinan.

Departemen SDM kita siap 
membantu menjawab pertanyaan 
dan kekhawatiran terkait berbagai 
persoalan, mulai upah dan tunjangan 
hingga kekhawatiran terkait konflik 
dengan rekan kerja atau manajer.

Manajer SDM mendukung lingkungan 
kita yang terbuka dan saling 
menghormati serta siap membantu 
penanganan persoalan sehari-hari 
secara bijaksana dan efektif. Jangan 
ragu untuk menggunakan SDM 
setempat sebagai salah satu sumber 
daya utama atas setiap pertanyaan 
atau kekhawatiran Anda. Apabila 
mereka tidak mampu menjawab 
pertanyaan Anda, mereka akan 
mampu secara efektif mengarahkan 
Anda ke sumber daya lain yang tepat 
di dalam Flex.

Untuk informasi lebih lanjut  
tentang SDM, kunjungi Laman 
Beranda SDM.

Departemen Legal

Departemen Legal Flex terdiri 
atas pengacara dan tenaga 
profesional lain yang hadir untuk 
mendukung Flex lewat saran 
hukum yang berfokus pada bisnis.

Departemen Legal diketuai oleh 
Penasihat Umum kita, Scott Offer. 
Seluruh anggota departemen 
siap menjawab pertanyaan kita, 
mendengarkan kekhawatiran kita, 
dan akan membantu ataupun 
mengarahkan kita ke sumber daya 
yang tepat untuk mendapatkan 
bantuan.

Bacalah Laman Beranda Legal 
untuk informasi lebih lanjut atau 
untuk menghubungi pengacara 
Flex.
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Pelaporan Uni Eropa

Semua negara di dalam Uni Eropa 
(UE) memiliki undang-undang 
dan peraturan privasi data terkait 
penggunaan saluran langsung 
Perusahaan, dan Flex mematuhi 
undang-undang, aturan, serta 
peraturan yang berlaku bagi bisnis 
global kita.  
 
Oleh karena itu, laporan Anda 
penting bagi kami jika Saluran 
Langsung Ethics Point tidak 
tersedia di negara tempat Anda 
berada, namun Anda masih dapat 
mengajukan laporan melalui situs 
web Ethics Point. 
 
Setiap karyawan di UE harus merasa 
bebas menghubungi Ethics Point 
atau menghubungi alamat email 
berikut: 

dataprotection@flex.com

Saluran Pelaporan 
Tambahan

Apabila ragu, Anda dapat 
menghubungi anggota Tim Etika 
& Kepatuhan, departemen Legal, 
Komite Audit, Dewan Direksi, atau 
pimpinan tepercaya kita untuk 
menyampaikan pertanyaan atau 
kekhawatiran Anda. Mereka akan 
membantu Anda secara langsung 
atau mengarahkan Anda ke 
sumber daya lain yang paling 
sesuai untuk menjawab persoalan 
Anda.

Tautan di bawah ini juga dapat 
digunakan sebagai sumber daya 
pelaporan: 

Dewan Direksi
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1.4 Kita tidak menoleransi pembalasan dendam.

Flex tidak menoleransi pembalasan dendam terhadap siapa pun 
yang, dengan iktikad baik, mengajukan pertanyaan, angkat bicara 
mengenai kemungkinan pelanggaran, ataupun berpartisipasi dalam 
audit atau penyelidikan. Pembalasan dendam meliputi, selain hal lainnya, 
perubahan jam kerja atau jadwal, penurunan jabatan, atau konsekuensi 
buruk lainnya yang diberlakukan akibat angkat bicara mengenai 
kemungkinan pelanggaran terhadap Pedoman. Setiap pembalasan 
dendam, atau upaya mengetahui atau mengungkapkan identitas 
karyawan yang secara rahasia telah melaporkan kekhawatirannya, 
dapat mengakibatkan dijatuhkannya tindakan disipliner, hingga dan 
termasuk pemutusan hubungan kerja.

Apabila Anda meyakini telah menjadi korban pembalasan dendam, 
segera laporkan. Lihat Saluran Langsung Etika.

1.5 Kita akan bekerja sama sebagaimana mestinya 
terkait permintaan informasi dari pemerintah.

Kita akan selalu bekerja sama sebagaimana mestinya dengan 
permintaan atau penyelidikan pemerintah yang sesuai. Semua karyawan 
wajib memberi tahu Departemen Legal setempat/regional mereka jika 
Perusahaan menerima pemberitahuan, surat perintah, surat perintah 
penggeledahan, permintaan wawancara, atau permintaan informasi 
tidak rutin lainnya dari pemerintah terkait urusan perusahaan. Semua 
informasi yang diberikan kepada pemerintah harus benar adanya dan 
tidak menyesatkan. Anda tidak diperkenankan mengubah, menahan, 
atau menghancurkan catatan terkait penyelidikan dan/atau yang 
dikenakan pemberitahuan pengamanan dokumen hukum.

Meskipun proses hukum yang mengarah pada Perusahaan harus 
ditangani sesuai dengan panduan di atas, Pedoman ini tidak 
dimaksudkan untuk menghalangi Anda melaporkan atau berbicara 
dengan pejabat pemerintah, penegak hukum, atau badan regulasi 
terkait dugaan pelanggaran hukum.
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2
Integritas  
di Tempat  
Kerja
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Di Flex, kita menghormati keragaman gagasan dan pengalaman 
karyawan, serta menghargai kreativitas dan inovasi yang  
mereka hasilkan.

Kita berkomitmen untuk memperlakukan satu sama lain dengan hormat 
serta menyediakan tempat kerja yang aman, sehat, berkelanjutan, dan 
bertanggung jawab.

2.1 Kita melakukan hal yang benar.

•  Kita mengambil keputusan etis.

•  Kita mematuhi Pedoman, kebijakan Flex, dan hukum.

•  Kita menganut dan mematuhi prinsip Aliansi Bisnis Bertanggung Jawab 
(Responsible Business Alliance atau RBA).

•  Anda harus secara proaktif mengajukan pertayaan tentang kebijakan 
atau prosedur Flex jika merasa kurang jelas.

•  Anda harus melaporkan setiap pelanggaran terhadap Pedoman ini, 
undang-undang, atau peraturan yang berlaku. Lihat Saluran  
Langsung Etika.

•  Anda wajib bekerja sama sepenuhnya dan dengan jujur dalam audit 
atau penyelidikan.

•  Setiap orang dari kita harus memupuk lingkungan tempat karyawan 
merasa nyaman bertanya, mengemukakan kekhawatiran, dan 
melaporkan persoalan tanpa meresahkan pembalasan dendam.

2.2 Kita memperlakukan orang lain dengan 
hormat serta mematuhi praktik tenaga kerja dan 
ketenagakerjaan yang adil.

•  Kita bersikap terbuka dan jujur dengan satu sama lain serta saling 
memperlakukan dengan rasa hormat dan martabat.

•  Kita tidak mendiskriminasi siapa pun berdasarkan ras, warna kulit, jenis 
kelamin, usia, asal kebangsaan, agama, orientasi seksual, identitas 
gender, disabilitas, atau karakteristik lain yang dilindungi hukum.

•  Kita berupaya memelihara tempat kerja yang membebaskan 
individunya dari segala bentuk pelecehan atau kekerasan,  
termasuk penindasan.

•  Kita berupaya membangun armada kerja yang beragam dengan 
berbagai latar belakang, pengalaman, dan perspektif.

•  Kita mematuhi undang-undang upah dan jam kerja yang berlaku.

•  Kita memberi karyawan sekurang-kurangnya seluruh tunjangan kerja 
yang diwajibkan hukum.

•  Kita tidak menggunakan tenaga kerja anak, paksa, 
kontrak, atau tenaga kerja utang, dan memiliki 
persyaratan usia minimum untuk bekerja.

•  Kita mengakui hak pekerja untuk bebas 
berorganisasi, serta meyakini komunikasi yang 
terbuka dan keterlibatan langsung antara 
pekerja dan manajemen merupakan cara 
yang paling efektif untuk menyelesaikan 
persoalan di tempat kerja.

•  Kita tidak mengizinkan pembalasan 
dendam terhadap siapa pun yang 
mengemukakan kekhawatiran tentang 
diskriminasi, pelecehan, ataupun praktik 
tenaga kerja dan ketenagakerjaan lainnya.

•  Kita berkomitmen menghormati Hak Asasi Manusia 
semua orang dalam seluruh operasi dan rantai 
nilai yang kita miliki, sesuai dengan Prinsip Panduan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi 
Manusia.

Kita berharap mitra bisnis kita juga akan memenuhi standar yang sama.

Anda dapat menemukan Kebijakan Ketenagakerjaan Beragam-
Setara dan Pencegahan Pelecehan di Tempat Kerja serta Kebijakan 
Penyelesaian Pengaduan/Persoalan dalam portal DMS Sumber  
Daya Manusia.
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2.3 Kita mengakui pentingnya privasi data.

•  Kita mematuhi semua undang-undang yang melindungi privasi dan 
kerahasiaan data pribadi.

•  Kita mengambil langkah yang semestinya untuk secara tepat 
mengelola dan melindungi informasi pribadi karyawan dari akses atau 
penggunaan tanpa izin ataupun tidak pantas.

•  Kita mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku yang 
mengatur tentang privasi data.

2.4 Kita memberikan lingkungan kerja yang aman  
bagi karyawan.

•  Kesehatan dan keselamatan armada kerja kita merupakan prioritas 
utama Flex.

•  Kita berinvestasi dalam fasilitas, alat bantu, perlengkapan, proses, 
dan karyawan demi menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi 
karyawan.

•  Kita memiliki program kesehatan dan keselamatan untuk mengurangi 
serta mencegah cedera dan sakit saat bekerja, dan melatih karyawan 
kami mengenai praktik kerja yang aman.

•  Kita mewajibkan karyawan yang datang bekerja agar bebas dari 
pengaruh zat apa pun yang dapat menghambat pelaksanaan 
kegiatan kerja secara aman dan efektif.

•  Kita melarang keras kekerasan atau ancaman kekerasan di tempat 
kerja. Kita mendorong budaya kesehatan dan keselamatan dalam 
semua operasi global kita.

•  Anda harus sesegera mungkin melaporkan kekhawatiran tentang 
kondisi yang tidak aman kepada manajer. Sekurang-kurangnya, 
Anda harus melaporkannya menggunakan salah satu sumber daya 
pelaporan yang dibahas dalam bagian 1.2 Pedoman ini.

Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut dalam Portal DMS EHS 
(Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan).

Pembalasan dendam terhadap setiap karyawan yang dengan jujur 
mengungkapkan kekhawatirannya sehubungan dengan praktik tenaga 
kerja atau ketenagakerjaan, persoalan privasi data, atau kesehatan, 
atau masalah keselamatan melanggar Pedoman kita serta tidak akan 
ditoleransi. Lihat pula Kebijakan EHS.
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3
Integritas bagi 
Perusahaan  
dan Pemegang 
Saham Kita

PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS  |  16



3.1 Kita menghindari konflik kepentingan.

“Konflik kepentingan” terjadi ketika hubungan pribadi, keuangan, atau 
kepentingan lain seseorang menghalanginya bertindak atas kepentingan 
terbaik Flex atau terkesan secara tidak pantas memengaruhi keputusan 
atas nama Flex.

Konflik kepentingan, jika tidak ditangani sebagaimana mestinya, 
dapat mengakibatkan kerugian serius bagi Perusahaan. Bahkan kesan 
konflik kepentingan dapat menimbulkan potensi kerugian terhadap 
reputasi Perusahaan yang mungkin tidak dapat dipulihkan. Anda 
harus menghindari kegiatan atau kepentingan pribadi yang dapat 
menciptakan atau terkesan menciptakan konflik antara kepentingan 
pribadi dan kepentingan Perusahaan, ataupun dapat mengganggu 
kemampuan Anda dalam melaksanakan atau melakukan tanggung 
jawab pekerjaan.

Anda dilarang:

•  Mengambil peluang untuk diri sendiri yang diperoleh menggunakan 
aset Perusahaan atau informasi Perusahaan yang Anda miliki.

•  Menggunakan aset Perusahaan, atau informasi Perusahaan yang Anda 
miliki untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun keuntungan 
pribadi anggota keluarga atau teman.

•  Bersaing dengan Perusahaan.

Dalam bagian berikut, kami memberikan sejumlah contoh konflik umum 
yang dapat muncul beserta tanggapan yang sesuai bagi skenario 
tersebut:

3.1.1 Hubungan Keluarga dan Pribadi

Anggota keluarga atau teman dekat merupakan, atau ingin menjadi, 
vendor, pemasok, atau karyawan Flex. Anda harus memberi tahu 
manajer Anda mengenai hubungan tersebut dan Anda dilarang terlibat 
dalam pemilihan atau pengelolaan calon vendor atau karyawan.

Anda atau salah satu anggota keluarga Anda memiliki posisi atau 
kepentingan keuangan (misalnya, memiliki saham penting) di 
perusahaan yang bersaing, berbisnis, atau ingin berbisnis dengan Flex. 
Apabila demikian, segera beri tahu manajer Anda agar konflik tersebut 
dapat ditangani.

Anda mengelola atau dapat memengaruhi keputusan kerja bagi 
anggota keluarga, teman, atau pasangan hubungan romantis Anda. 
Apabila demikian, segera beri tahu manajer Anda agar dapat ditangani. 
Saat karyawan dalam lini pelaporan yang sama menjalin hubungan, 
kemungkinan konflik kepentingan pun tercipta. Hubungan tersebut harus 
diungkapkan. Selain itu, Anda juga harus mengungkapkan hubungan 
romantis lain di tempat kerja yang dapat menimbulkan kemungkinan 
atau kesan konflik.

Anda dapat menemukan Kebijakan Hubungan di Tempat Kerja dalam 
portal DMS HR.

3.1.2 Peluang Keuangan, Investasi, atau Bisnis

Anda berniat memanfaatkan peluang bisnis atau investasi yang tersedia 
bagi Flex. Apabila demikian, segera beri tahu manajer Anda serta Kepala 
Pejabat Etika dan Kepatuhan Perusahaan, dan pastikan peluang tersebut 
diberikan terlebih dahulu kepada Flex. Apabila nantinya Flex menolak 
peluang tersebut dan tidak terjadi konflik lain serta kegiatan tersebut 
sesuai dengan kebijakan Perusahaan yang berlaku, Anda diperkenankan 
mengambil peluang tersebut.
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3.1.3 Menjabat di Dewan Eksternal

• Anda ingin menjadi direktur di perusahaan laba atau nirlaba lain. 
Apabila demikian, ikuti prosedur Kebijakan Jabatan Dewan Karyawan 
guna mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya yang sesuai.

• Anda dapat menemukan Kebijakan Jabatan Dewan Eksternal 
Karyawan dalam portal DMS Legal.

 
3.1.4 Pekerjaan Kedua; Kegiatan di Luar

Anda berniat memiliki pekerjaan kedua atau ingin menjadi konsultan 
perusahaan laba lain yang bersaing, berbisnis, atau mungkin menjadi 
pelangga Flex. Apabila demikian, segera beri tahu manajer Anda agar 
kemungkinan konflik dapat ditangani. Pekerjaan kedua yang tidak 
menciptakan konflik kepentingan atau mengganggu tugas pekerjaan 
Anda di Flex diperkenankan.

Anda memiliki usaha atau kepemilikan saham di entitas di luar pekerjaan 
Anda untuk Flex, dan bahwa usaha tersebut bersaing, berbisnis, atau 
mungkin menjadi pelanggan Flex. Apabila demikian, segera beri tahu 
manajer Anda agar kemungkinan konflik dapat ditangani.

Apabila mendapati diri Anda berada pada situasi konflik kepentingan 
seperti ini atau konflik aktual atau kemungkinan konflik lainnya, segera beri 
tahu manajer Anda, atau gunakan sumber daya pelaporan kami untuk 
melaporkan persoalan tersebut dan patuhi persyaratan Departemen 
Legal untuk melengkapi Proses Penyaringan Konflik Kepentingan Flex agar 
dapat dievaluasi dan diselesaikan. Manajer akan memastikan persoalan 
terkait konflik kepentingan diteruskan kepada Direktur dalam organisasi 
mereka, atau secara langsung ke departemen Legal atau Etika & 
Kepatuhan Flex.

Anda hanya boleh bertindak setelah konflik ditinjau dan disetujui secara 
tertulis oleh manajer dan bagian Etika & Kepatuhan.

Dengan sepenuhnya mengungkapkan konflik sebelum bertindak, 
Anda membantu menjamin bahwa bisnis dilakukan secara objektif, 
jujur, dan sejalan dengan kebijakan Perusahaan. Anda juga terhindar 
dari keterlibatan konflik kepentingan yang tidak semestinya, yang 
dapat mewajibkan adanya tindakan disipliner, hingga dan termasuk 
pemecatan.

Anda dapat menemukan Kebijakan dan Daftar Periksa Konflik 
Kepentingan dalam portal DMS Legal.

3.2 Kita mengamankan informasi Flex.

3.2.1 Informasi Rahasia

Selama kita bekerja, sering kita mengakses dan menggunakan informasi 
rahasia yang berkenaan dengan Perusahaan kita, termasuk informasi 
mengenai karyawan, atau perusahaan yang menjadi mitra bisnis kita. 
Untuk tujuan ini, “informasi rahasia” berarti informasi Perusahaan atau 
perusahaan mitra bisnis kita yang secara umum tidak tersedia bagi 
khalayak umum atau secara wajar dipahami sebagai hal rahasia, 
termasuk perkiraan, rencana pemasaran, dan informasi pribadi karyawan 
atau informasi yang dipercayakan pihak ketiga kepada kami dalam 
janji kerahasiaan. Informasi tersebut mungkin bermanfaat bagi pesaing 
atau berbahaya bagi Perusahaan jika jatuh ke tangan yang salah, 
atau dapat menjadikan Flex bertanggung jawab atas penggunaan 
atau pengungkapan informasi yang tidak semestinya tersebut. Ini 
dapat meliputi informasi pribadi karyawan, meskipun Anda bebas untuk 
mengungkapkan kompensasi serta syarat dan ketentuan pekerjaan  
Anda sendiri.
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Contoh umum informasi rahasia meliputi:

•  Daftar pelanggan atau pemasok

•  Ketentuan, harga diskon, data penetapan harga pelanggan  
atau pemasok

•  Informasi keuangan

•  Rancangan, gambar, formula, rahasia dagang, penemuan,  
pengajuan paten

•  Rencana pemasaran dan penjualan, peluncuran produk, akuisisi

•  Proses manufaktur

•  Data karyawan (selain data Anda)

•  Informasi tentang pertimbangan Dewan dan komite Dewan

Baik selama maupun setelah masa kerja Anda dengan Flex, Anda wajib 
melindungi, mengamankan, dan hanya mengungkapkan informasi 
rahasia kepada:

1.  Rekan kerja yang memiliki keperluan bisnis untuk mengetahui informasi 
tersebut;

2.  Pihak di luar Perusahaan kita yang memiliki keperluan bisnis untuk 
mengetahui informasi tersebut, yang memiliki kewajiban jelas 
untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut, dan yang telah 
menandatangani Perjanjian Pemeliharaan Kerahasiaan; atau

3.  Mereka yang memiliki hak sah untuk memiliki informasi tersebut.

Kewajiban kerahasiaan Anda tidak melarang atau membatasi Anda 
mengungkapkan informasi rahasia kepada otoritas pemerintah 
sehubungan dengan laporan dugaan pelanggaran hukum, tanpa 
perlu mengabari atau memberi tahu Perusahaan, meskipun Anda 
harus memberi tahu otoritas tersebut bahwa semua informasi yang 
diungkapkan bersifat rahasia, dan bahwa Anda tidak diizinkan 
mengungkapkan isi komunikasi yang merupakan hak istimewa 
pengacara-klien.

Kita mengikuti sistem klasifikasi data Perusahaan saat menangani 
informasi rahasia, yang mewajibkan kita menggolongkan data sebagai 
data “Terbatas”, “Informasi Pribadi Sensitif”, “Informasi Pribadi Rahasia”, 
“Hanya untuk Penggunaan Internal”, atau “Umum”.

Anda dapat menemukan Kebijakan Klasifikasi Dokumen untuk 
Perlindungan Data dalam portal DMS Legal.
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3.2.2 Kekayaan Intelektual Flex

•  “Kekayaan intelektual” meliputi paten, merek dagang, hak cipta, 
rahasia dagang, pengetahuan teknis, dan kekayaan pribadi tak 
berwujud lainnya yang dibuat dengan upaya intelektual penciptanya.

•  Kekayaan intelektual Flex merupakan aset utama Perusahaan, dan 
Anda diharapkan membantu mengidentifikasi, mengamankan, dan 
melindungi kekayaan intelektual kita.

•  Perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur yang berlaku ketika 
mempertimbangkan untuk mengajukan perlindungan paten bagi 
penemuan yang diciptakan karyawan – Anda dapat berbicara 
dengan manajer Anda atau departemen Legal untuk mempelajari 
prosesnya lebih lanjut.

•  Anda dilarang secara sengaja menggunakan kekayaan intelektual 
pihak ketiga tanpa izin, dan setiap karyawan bertanggung jawab 
untuk menghargai kekayaan intelektual (termasuk materi berhak cipta, 
seperti program perangkat lunak dan informasi rahasia) pemasok, 
pelanggan, mitra bisnis, pesaing, dan pihak ketiga lainnya.

•  Anda dilarang menggunakan ataupun mengungkapkan Informasi 
rahasia atau rahasia dagang milik perusahaan lama Anda, sekalipun 
Anda merasa hal tersebut akan menguntungkan Flex. Mintalah 
panduan dari departemen Legal jika Anda merasa tidak yakin jika 
Anda diperbolehkan menggunakan Informasi yang bukan milik Flex.

Apabila Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran mengenai hak 
kekayaan intelektual, hubungi departemen Legal.

3.3 Kita hanya menerima hadiah dan hiburan bisnis 
saat dianggap sesuai.

Anda dilarang menerima hadiah, hiburan, atau sapa bisnis lain yang 
dapat memengaruhi atau terkesan memengaruhi keputusan bisnis 
yang Anda buat atas nama Perusahaan. Anda dilarang mengajukan 
atau meminta hadiah, hiburan, ataupun sapa bisnis lain dari pihak yang 
berbisnis dengan Perusahaan. Memberikan atau menerima pembayaran 
ataupun hadiah yang bersifat suap atau balas jasa sepenuhnya tidak 
diperkenankan.

Apabila pelanggan atau vendor Flex menawari atau memberi Anda 
barang berharga (misalnya, diskon khusus peralatan, tiket gratis ke 
acara olahraga, apartemen yang didiskon, atau barang lainnya) yang 
sangat mewah, tidak termasuk dalam panduan Perusahaan, atau layak 
dipertanyakan, segera beri tahu manajer Anda agar kemungkinan 
konflik dapat ditangani. Manajer akan memastikan bahwa masalah 
terkait konflik kepentingan atau hadiah yang berpotensi dianggap tidak 
pantas diteruskan kepada Wakil Presiden dalam organisasi mereka, atau 
langsung ke departemen Legal atau Etika dan Kepatuhan.

Secara khusus, Anda dilarang menerima:

•  Hadiah mewah, hadiah berupa pinjaman pribadi, uang tunai, setara 
uang tunai, atau sekuritas.

•  Pinjaman properti, termasuk fasilitas atau perlengkapan liburan untuk 
penggunaan pribadi.

•  Layanan pribadi yang dikerjakan dengan nilai kurang dari nilai pasar.

•  Diskon pembelian barang atau layanan untuk penggunaan pribadi.

Lihat pula Pedoman Bagian 4.4 Berbisnis dengan Pemerintah, Bagian 
5.2 Praktik Pengadaan, dan Bagian 6.2 Larangan Penyuapan atau Balas 
Jasa.
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•  Kita memahami bahwa meskipun sejumlah aset tertentu Flex dapat 
digunakan untuk keperluan pribadi yang bersifat insidental dan sesekali 
(misalnya, ponsel yang diberikan Perusahaan), sejauh diperbolehkan 
secara hukum, kita dapat mengakses, menggeledah, dan meninjau 
komunikasi, data, atau perlengkapan yang disimpan dalam setiap 
lokasi tersebut, dengan atau tanpa persetujuan Anda. Tidak terdapat 
harapan privasi terkait segala hal yang disimpan dalam perlengkapan 
milik Flex atau yang dikirimkan melalui sistem Flex, sepanjang 
diperbolehkan oleh hukum setempat.

•  Kita menggunakan aset Perusahaan secara aman, sah, dan sesuai, 
serta tidak menggunakan aset Perusahaan untuk mengunduh, 
menyimpan, atau mengirimkan materi dengan konten seksual yang 
vulgar, menyinggung, atau diskriminatif.

•  Kita tidak membagikan nomor identifikasi pengguna atau kata  
sandi pribadi.

•  Kita akan sesegera mungkin melaporkan pembagian informasi pribadi 
yang tidak disengaja atau melanggar hukum, dengan mematuhi 
Kebijakan Pembobolan Data Flex.

Sebagai perusahaan global, Flex sering kali mengharuskan kita bepergian 
untuk keperluan bisnis. Kita bertanggung jawab untuk memastikan 
bahwa kita mematuhi kebijakan Perjalanan dan Hiburan Perusahaan 
serta hanya akan menyerahkan tanda terima bagi penggantian biaya 
yang berkaitan langsung dengan perjalanan bisnis dan sesuai untuk 
penggantian biaya.

Anda dapat menemukan Kebijakan Perjalanan dan Pengeluaran Global 
kita pada portal Perjalanan Flex.

3.4 Kita menggunakan aset Flex dengan bijak.

3.4.1 Aset Fisik dan Teknologi

•  Kita dipercaya dengan aset Perusahaan, termasuk ruang kerja, fasilitas, 
komputer, ponsel dan telepon kabel, perlengkapan lain, informasi 
rahasia, dan dana Perusahaan yang kita kendalikan atau kelola.

•  Kita menghargai, merawat, dan menggunakan aset Perusahaan 
dengan selayaknya, serta berupaya keras melindunginya dari 
pencurian, pemusnahan, atau penyalahgunaan.

•  Masing-masing dari kita bertanggung jawab untuk menggunakan 
teknologi Perusahaan dengan semestinya dan membantu 
mengamankan sistem dari pembobolan data atau insiden keamanan 
siber lainnya. Kita senantiasa berupaya mengamankan laptop dan 
perangkat serta segera melaporkan kehilangan atau pencurian, kita 
dilarang membagikan kata sandi, serta berhati-hati saat tersambung ke 
jaringan WiFi yang tidak dikenal, ataupun saat mengunduh perangkat 
lunak atau mengirimkan tautan lewat email. Anda harus segera 
melaporkan dugaan akses tanpa izin ataupun pembobolan sistem atau 
jaringan perusahaan kepada bagian TI.

•  Kita membuang perlengkapan Perusahaan, atau aset lainnya, dengan 
sesuai dan sah, serta tidak mencuri atau menyalahgunakan properti 
atau teknologi tersebut.
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3.4.2 Komunikasi dan Media Sosial

Kita menyampaikan informasi mengenai bisnis kita secara jelas, 
akurat, terbaru, dan tepat, tetapi hanya Ketua, CEO, Kepala Pejabat 
Keuangan, Bendahara, dan VP Pemasaran, Komunikasi, Keberlanjutan 
yang berwenang menyampaikannya kepada khalayak atas nama 
Perusahaan. Permintaan mengenai informasi keuangan atau informasi 
lain Perusahaan dari media, komunitas keuangan, pemegang saham, 
atau masyarakat umum harus dirujuk kepada satu juru bicara resmi 
tersebut atau lebih. Semua karyawan lainnya dilarang menanggapi 
permintaan informasi yang berkaitan dengan Flex dari media, analis 
sekuritas, investor saat ini atau calon investor, atau pihak ketiga lainnya 
tanpa persetujuan sebelumnya. Artinya, saat dihubungi oleh reporter 
atau analis, ataupun saat menggunakan media sosial, termasuk blog, 
situs jejaring sosial, situs berbagi foto/video, dan dalam ruang obrolan, 
kita harus:

•  Tidak membagikan informasi mengenai Perusahaan atau  
pelanggan kita.

•  Mendapatkan persetujuan dari tim Media Sosial dan Komunikasi 
Perusahaan sebelum memposting informasi resmi apa pun yang 
berkaitan dengan Perusahaan kita di ruang publik.

•  Melindungi aset Perusahaan kita.

•  Mendapatkan persetujuan sebelumnya dari Direktur Senior  
Komunikasi Perusahaan sebelum mengizinkan reporter atau analis 
mengunjungi fasilitas.

•  Melindungi informasi rahasia.

Anda dapat menemukan Kebijakan Media Sosial pada Portal Pemasaran 
dan Komunikasi Perusahaan serta Kebijakan Penggunaan Internet dalam 
portal DMS. Lihat pula Pedoman Bagian 3.2.1 Informasi Rahasia dan 
Bagian 3.6 Mematuhi Undang-Undang Sekuritas.

3.5 Kita memelihara pembukuan dan catatan  
yang akurat.

•  Kita berupaya membangun nilai lewat hasil keuangan yang unggul. 
Kita harus selalu memberikan informasi keuangan yang jujur, akurat, 
dan lengkap, dengan secara ketat mengikuti prinsip akuntansi yang 
diterima secara umum (Generally Accepted Accounting Principles atau 
“GAAP”) serta memiliki pengawasan dan proses internal yang sesuai 
untuk memastikan semua laporan akuntansi dan keuangan mengikuti 
aturan yang berlaku serta didokumentasikan dengan benar.

•  Kita bertanggung jawab untuk memastikan pembukuan dan catatan 
kita bebas dari entri palsu atau menyesatkan yang melibatkan auditor 
independen, serta memastikan bahwa pembukuan dan catatan kita 
dibuat sesuai dengan persyaratan hukum dan standar akuntansi yang 
berlaku.

•  Kita tidak menyimpan dana perusahaan yang disembunyikan atau 
tidak tercatat untuk tujuan apa pun.

•  Kita hanya mengeluarkan pembayaran jika terdapat catatan 
pendukung serta persetujuan yang sesuai, lengkap, dan akurat.

Apabila Anda meyakini terdapat catatan atau akun bisnis Flex yang 
telah dipalsukan, diubah secara tidak pantas, atau dimusnahkan, 
segera hubungi departemen Legal atau gunakan salah satu sumber 
daya pelaporan kita. Kegiatan ini tidak akan ditoleransi. Anda dapat 
menemukan Kebijakan Penyimpanan Catatan Perusahaan dalam 
portal Manajemen Catatan Perusahaan.
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3.6 Kita mematuhi semua  
undang-undang sekuritas.

•  Sebagaimana ditentukan manajemen, kita memberikan informasi 
yang lengkap, jujur, akurat, mudah dipahami, dan tepat waktu kepada 
khalayak yang sudah berinvestasi demi menjaga kepatuhan terhadap 
undang-undang sekuritas.

•  Kita mengikuti FD Peraturan, yang melarang pengungkapan selektif 
informasi penting nonpublik (mis. ke pemegang sekuritas atau anggota 
komunitas analis keuangan).

•  Kita bertindak dengan integritas jika menyangkut pasar sekuritas, 
dan telah menerapkan kebijakan perdagangan orang dalam yang 
mewajibkan:

-  Anda dilarang memperjualbelikan sekuritas Flex saat Anda 
mengetahui informasi penting nonpublik tentang Flex. Larangan 
ini juga berlaku untuk transaksi sekuritas perusahaan publik lain 
saat Anda mengetahui informasi penting nonpubliknya selama 
bekerja bagi Flex. “Informasi penting” didefinisikan secara luas dan 
mencakup semua informasi yang belum diumumkan ke publik dan 
yang secara wajar dianggap investor sebagai faktor penting untuk 
memutuskan membeli, menjual, atau mempertahankan sekuritas. 
Setiap informasi yang secara wajar diharapkan akan memengaruhi 
harga sekuritas dianggap penting. Informasi penting dapat bersifat 
positif atau negatif. Mustahil menyebutkan semua kategori informasi 
penting yang ada dan jika ragu, Anda harus menganggap informasi 
nonpublik atau rahasia sebagai informasi penting dan berkonsultasi 
dengan Departemen Legal sebelum terlibat dalam transaksi sekuritas.

-  Anda dilarang menyampaikan atau 
“membocorkan” informasi penting 
nonpublik kepada orang lain yang mungkin 
memperjualbelikan sekuritas Flex (atau sekuritas lain 
yang diperjualbelikan secara publik) menggunakan 
informasi tersebut. Anda dilarang menunjuk 
orang lain memperjualbelikan sekuritas Flex (atau 
sekuritas lain yang dijual secara publik) untuk Anda 
menggunakan informasi tersebut.

-  Anda dilarang terlibat dalam transaksi turunan, 
misalnya memperjualbelikan bunga atau posisi 
terkait harga sekuritas Flex pada masa depan, 
seperti “tawaran”, “tarik”, atau “jual kosong”, dan 
Anda juga dilarang terlibat dalam transaksi lindung 
nilai dengan sekuritas Flex atau menggunakan 
sekuritas tersebut sebagai agunan untuk akun 
margin atau pinjaman.

-  Apabila Anda memiliki informasi penting nonpublik 
saat berhenti menjadi direktur, pejabat, karyawan, 
konsultan, atau kontraktor Perusahaan, persyaratan 
tersebut tetap berlaku hingga informasi tersebut 
diumumkan secara publik atau tidak lagi bersifat 
penting.

Informasi lebih lanjut tersedia dalam Kebijakan 
Perdagangan Orang Dalam pada portal DMS Legal 
atau setelah berkonsultasi dengan Departemen Legal.

PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS  |  23

https://flextronics365.flextronics.com/dms/legal/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/dms/legal/lgl/Compliance/Insider%20Trading/Flex%20Insider%20Trading%20Policy%20(revJ).pdf&action=default
https://flextronics365.flextronics.com/dms/legal/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/dms/legal/lgl/Compliance/Insider%20Trading/Flex%20Insider%20Trading%20Policy%20(revJ).pdf&action=default


4
Integritas bagi 
Pelanggan dan 
Mitra Bisnis Kita
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4.1 Kita melakukan praktik penjualan dan pemasaran 
yang bertanggung jawab.

Kita bertanggung jawab dan memastikan bahwa materi promosi, 
penjualan, dan pemasaran kita memuat pernyataan yang benar adanya 
mengenai Flex, layanan kita, dan produk yang kita produksi.

4.2 Kita bersaing secara sehat di pasar.

•  Undang-undang persaingan dan antimonopoli dimaksudkan untuk 
mendorong dan melindungi persaingan secara bebas dan sehat. Kita 
mendukung persaingan yang kuat dan tidak menoleransi praktik bisnis 
yang tidak adil.

•  Direktur, pejabat, dan karyawan kita berhubungan secara adil 
dengan pelanggan, pemasok, pesaing, dan karyawan mereka. Kita 
tidak mengambil keuntungan secara tidak adil melalui manipulasi, 
penyamaran, penyalahgunaan informasi dengan hak istimewa, 
pengungkapan menyesatkan atas fakta penting, atau praktik lainnya 
yang melibatkan transaksi tidak adil.

•  Saat mengumpulkan informasi mengenai kegiatan pihak lain, kita 
melakukannya secara sah dan etis.

•  Kita tidak bekerja sama dengan pesaing, serta sekalipun kita dapat 
bergabung dengan asosiasi dagang atau berpartisipasi dalam 
kegiatan penetapan tolok ukur dan sejenisnya dari waktu ke waktu, 
kita hanya boleh melakukannya dengan persetujuan dari departemen 
Legal. Secara khusus, Anda tidak diperkenankan membahas hal berikut 
dengan pihak di luar Flex tanpa persetujuan dari departemen Legal:

-  Penetapan harga atau kebijakan penetapan harga, ketentuan 
penjualan, biaya, rencana pemasaran atau rencana strategis, 
tingkat produksi

-  Informasi berhak milik atau rahasia

-  Kemungkinan merger dan akuisisi, usaha patungan, atau  
kemitraan lainnya

-  Boikot

-  Pembagian pelanggan, produk, layanan, penjualan, pasokan,  
atau wilayah

-  Pengaturan transaksi eksklusif

-  Pembatasan tertentu, atau kesepakatan mengikat dengan,  
pemasok atau pelanggan

-  Ketentuan khusus lain dari perjanjian dengan pemasok atau 
pelanggan

Apabila Anda memiliki pertanyaan terkait pembagian informasi kita 
atau penggunaan informasi terkait salah satu pesaing kita, mintalah 
panduan dari departemen Legal. Anda dapat menemukan Kebijakan 
Antimonopoli dan Persaingan dalam portal DMS Legal.
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4.3 Kita melindungi informasi dan properti pihak ketiga.

•  Kita melindungi informasi rahasia yang dibagikan pelanggan dan mitra 
bisnis kepada kita, serta kita tidak memberikan informasi ini kepada 
orang lain, baik di dalam maupun di luar Perusahaan, yang tidak 
memiliki hak hukum atau kontraktual ataupun kebutuhan bisnis sah 
untuk memiliki informasi tersebut.

•  Kita mengambil langkah proaktif untuk melindungi informasi serta 
properti pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis kita.

•  Kita menggunakan perangkat lunak yang dibuat oleh perusahaan 
lain, tetapi tidak membuat salinan atau menjual kembali ataupun 
memindahkan perangkat lunak tersebut tanpa izin dalam perjanjian 
lisensi yang berlaku. Anda harus mengantisipasi bahwa Flex dapat 
memeriksa komputer Anda dan perangkat lain untuk memverifikasi 
bahwa hanya perangkat lunak yang disetujui dan memiliki lisensi yang 
terpasang.

Anda dapat menemukan Kebijakan Hak Cipta Perangkat Lunak, 
Kebijakan Pengguna Akhir dan Kebijakan Penggunaan Internet Flex 
dalam portal TI. Lihat Pedoman bagian 3.6 Mematuhi Undang-Undang 
Sekuritas.
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4.4 Kita bertindak dengan integritas saat berbisnis 
dengan pemerintah.

•  Kita bersikap jujur dan berintegritas saat bekerja dengan pemerintah 
dan melakukan uji tuntas terhadap pihak ketiga yang berinteraksi 
dengan pemerintah atas nama kami.

•  Kita berhati-hati dalam menyiapkan dan menyimpan catatan terkait 
kontrak pemerintah.

•  Kita mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku yang 
diterapkan bagi kontrak dengan pemerintah, serta mematuhi 
syarat dan ketentuan setiap kontrak yang dibuat dengan entitas 
pemerintah. Departemen Legal wajib meninjau dan menyetujui 
semua kontrak yang dibuat dengan entitas pemerintah.

•  Anda dilarang menawarkan, menjanjikan, atau memberikan barang 
berharga kepada pejabat pemerintah mana pun atau kepada 
karyawan perusahaan atau badan yang dimiliki atau dikendalikan 
oleh pemerintah untuk mendapatkan atau mempertahankan 
bisnis secara tidak pantas, atau untuk memengaruhi keputusan 
yang berkaitan dengan Flex secaa tidak pantas, dan kita tidak 
menggunakan pihak ketiga (seperti konsultan, agen, atau mitra 
bisnis) untuk melakukannya bagi Flex. Terdapat undang-undang 
ketat yang mengatur pemberian hadiah, termasuk jamuan, hiburan, 
transportasi, dan penginapan, kepada pejabat dan karyawan 
pemerintah. Kita tidak memberikan hadiah atau barang berharga 
kepada pejabat atau karyawan pemerintah atau anggota keluarga 
mereka sehubungan dengan bisnis Perusahaan tanpa persetujuan 
sebelumnya dari departemen Legal.

Apabila Anda menerima pertanyaan atau penyelidikan dari entitas 
pemerintah, Anda harus sesegera mungkin menghubungi tim legal Flex 
untuk menentukan cara menanggapinya. Lihat Pedoman Bagian 6.2 
Larangan Penyuapan atau Balas Jasa, Bagian 5.2 Praktik Pengadaan, 
dan bagian 3.3 Menerima Hadiah dan Hiburan Bisnis. Anda dapat 
menemukan Kebijakan Antikorupsi dalam portal DMS Legal.
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5
Integritas  
dalam Rantai  
Pasokan Global Kita
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5.1 Kita berbisnis dengan pemasok dan mitra bisnis 
yang bertanggung jawab.

•  Kita memilih pemasok berdasarkan kualifikasi dan prestasi mereka.

•  Kita menjalin relasi kerja yang kuat dengan pemasok yang menghadirkan 
kualitas unggul, layanan andal, harga bersaing, serta mematuhi standar 
bisnis kontraktual, legal, privasi, dan etis Perusahaan kita.

•  Kita merupakan anggota pendiri dan proaktif Aliansi Bisnis yang 
Bertanggung Jawab (Responsible Business Alliance atau RBA) dan 
mewajibkan pemasok kita mematuhi RBA, termasuk dalam praktik 
keamanan rantai pasokan kita.

•  Kita berkomitmen untuk hanya membeli dan menggunakan bahan 
dari sumber yang tepat dan memiliki izin yang semestinya.

•  Kita mengaudit penyedia layanan rantai pasokan kita terkait 
kepatuhan mereka terhadap kewajiban keamanan dan kontraktual 
mereka sesuai dengan program Keamanan Rantai Pasokan.

Apabila Anda mencurigai pemasok bertindak melenceng dari 
harapan ini, hubungi Saluran Langsung Etika atau gunakan salah satu 
sumber daya pelaporan kami yang dapat ditemukan pada Bagian 1.2 
Pedoman untuk menyuarakan kekhawatiran Anda.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/17667/index.html


5.2 Kita menjalankan praktik pengadaan yang adil.

•  Flex membangun nilai bagi pelanggan melalui pengembangan produk 
yang kompeten dan cepat, produktivitas tinggi, kualitas unggulan, 
ketangkasan, dan biaya yang kompetitif.

•  Transaksi Flex dengan pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis didasarkan 
pada pertimbangan bisnis yang matang serta transaksi yang adil.

•  Kita menggunakan proses lelang kompetitif yang jujur dan transparan, 
serta terlibat dalam praktik pengadaan yang sejalan dengan kebijakan 
pengadaan global kita serta kebijakan lokasi yang sesuai.

•  Pada saat melakukan kegiatan pengadaan, kita tidak menawarkan 
atau memberikan suap, balas jasa, atau barang berharga, termasuk 
hadiah atau hiburan, kepada pemasok, pelanggan, atau mitra bisnis 
untuk mengendalikan tindakan atau keputusan penerima secara tidak 
pantas.

Apabila Anda mencurigai pemasok telah dipilih dengan cara yang 
tidak sesuai dengan praktik atau kebijakan pengadaan Perusahaan 
kita, atau Anda mencurigai bahwa keberpihakan yang tidak pantas 
telah terjadi dalam proses pemilihan vendor, Anda harus menghubungi 
Saluran Langsung Etika atau menggunakan salah satu sumber daya 
pelaporan kita yang dapat ditemukan dalam Bagian 1.2 Pedoman untuk 
menyuarakan kekhawatiran Anda.

Anda dapat menemukan Buku Panduan Praktik Pengadaan, Kebijakan 
Pemilihan dan Manajemen Pemasok, Proses Pembuangan Global dan 
Pengelolaan Limbah dan Kebijakan Pengadaan dan Rantai Pasokan 
Global dalam portal Pengadaan dan Rantai Pasokan Global. Lihat juga 
Pedoman Bagian 6.2 Larangan Penyuapan atau Balas Jasa dan bagian 
3.3 Menerima Hadiah dan Hiburan Bisnis.
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6
Integritas dalam 
Komunitas Global 
Kita
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Sebagai warga perusahaan yang baik, kita bertindak secara 
bertanggung jawab, menjalankan operasi dengan aman, dan bersiap 
untuk kondisi darurat yang mungkin terjadi. Kita juga memberi kembali 
kepada masyarakat dengan mendukung serta bermitra dengan 
organisasi pendidikan, sipil, dan amal.

6.1 Kita berkomitmen untuk melindungi lingkungan.

•  Flex menggunakan strategi lingkungan yang tangguh untuk 
memastikan kita berfokus menghasilkan produk yang sejalan dengan 
peraturan lingkungan, dengan menjalankan proses manufaktur dan 
menggunakan pemasok yang juga mematuhi peraturan lingkungan.

•  Kita mematuhi semua undang-undang dan peraturan tentang 
lingkungan yang berlaku untuk melindungi lingkungan, memelihara 
sumber daya energi dan alam, serta mencegah pencemaran dengan 
menerapkan praktik pengelolaan dan teknologi yang sesuai.

•  Kita mematuhi persyaratan regulasi global dan lokal terkait 
penggunaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pembuangan bahan 
berbahaya yang digunakan selama proses manufaktur.

•  Kita mematuhi peraturan global untuk bahan berbahaya dalam 
produk, bahan, dan komponen yang menjadi tanggung jawab kita.

•  Kita memantau kepatuhan terhadap undang-undang ini untuk 
menjaga status kita sebagai warga perusahaan yang  
bertanggung jawab di seluruh komunitas global tempat kita 
beroperasi. Selain itu, kita meninjau praktik dan prosedur kita secara 
rutin untuk menghadapi perubahan situasi, serta terus meningkatkan 
kinerja kita.

•  Anda dapat menemukan Laporan Keberlanjutan Flex dalam portal 
Kewarganegaraan Global.
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•  Kita tidak meminta, menuntut, ataupun menerima suap atau  
balas jasa.

•  Kita tidak menawarkan atau memberikan suap, balas jasa, atau 
barang berharga, termasuk hadiah atau hiburan, kepada pemasok, 
pelanggan, atau mitra bisnis guna mengendalikan tindakan 
atau keputusan penerima secara tidak pantas; serta kita tidak 
menggunakan perantara pihak ketiga (misalnya agen, konsultan, 
distributor, atau mitra bisnis) untuk melakukan tindakan tersebut atas 
nama Flex.

“Suap” adalah barang berharga, termasuk uang tunai, hadiah, hiburan, 
atau sapa bisnis yang diberikan dengan maksud untuk memengaruhi 
tindakan atau keputusan orang lain secara tidak pantas demi 
mendapatkan atau mempertahankan bisnis, ataupun mendapatkan 
keuntungan bisnis secara tidak adil.

“Balas jasa” adalah pembayaran uang atau barang berharga sebagai 
imbalan atas pemberian bisnis atau pemberian keuntungan bisnis yang 
tidak pantas.

Anda dapat menemukan Kebijakan Antikorupsi dalam portal DMS 
Legal. Lihat pula Pedoman Bagian 3.3 Menerima Hadiah dan Hiburan 
Bisnis, Bagian 4.4 Berbisnis dengan Pemerintah, dan Bagian 5.2 Praktik 
Pengadaan.

6.2 Kita tidak menawarkan atau memberikan suap 
ataupun balas jasa kepada siapa pun.

•  Kita melarang penyuapan, balas jasa, serta pembayaran tidak pantas 
lainnya dalam bentuk apa pun dan terhadap siapa pun.

•  Kita mematuhi UU Praktik Korupsi Luar Negeri A.S. (Foreign Corrupt 
Practices Act atau FCPA), UU Penyuapan Inggris 2010, serta undang-
undang antipenyuapan dan antikorupsi di negara tempat kita 
menjalankan bisnis.

•  Anda dilarang menawarkan, menjanjikan, atau memberikan 
barang berharga (seperti uang tunai atau setara uang tunai 
ataupun perjalanan nonbisnis) kepada siapa pun, termasuk pejabat 
pemerintah, untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis secara 
tidak pantas, ataupun memengaruhi keputusan terkait Flex secara 
tidak pantas; dan Anda dilarang menggunakan pihak ketiga (misalnya 
konsultan, agen, atau mitra bisnis) untuk melakukan tindakan tersebut 
atas nama Flex.

•  Kita memberikan hadiah dan hiburan sewajarnya sesuai dengan 
praktik industri dan negara yang bersangkutan, tetapi kita tidak akan 
memberikan hadiah atau hiburan tersebut jika hal tersebut menjadikan 
penerimanya berkewajiban atau terkesan memiliki kewajiban atas 
pemberinya. Anda dilarang memberikan hadiah yang bertentangan 
dengan hukum yang berlaku atau kebijakan perusahaan 
penerimanya.

•  Anda dilarang memberikan hiburan yang dapat mempermalukan 
Perusahaan, termasuk hiburan yang merendahkan atau 
mengeksploitasi.

•  Kita mewajibkan seluruh pihak ketiga yang bekerja dengan Flex untuk 
mematuhi semua undang-undang antikorupsi dan standar integritas 
perusahaan yang berlaku.

•  Anda tidak diperkenankan mengambil keputusan bisnis dengan 
pemasok, vendor, pelanggan, atau mitra bisnis lainnya berdasarkan 
keuntungan pribadi, baik yang ditawarkan ataupun diberikan kepada 
Anda secara langsung maupun tidak langsung.
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6.3 Kita tidak terlibat dalam kegiatan pencucian uang 
atau yang berkaitan dengan terorisme.

Kita berkomitmen mencegah penggunaan sumber daya Flex untuk 
tujuan pencucian uang, yang merupakan upaya untuk menyembunyikan 
kegiatan kejahatan agar terlihat layak dan tidak melanggar hukum. 
Untuk itu, kita tidak akan menerima pembayaran dari semua entitas yang 
bukan merupakan pihak dalam transaksi yang secara sah diizinkan untuk 
melakukan pembayaran.

Kita tidak menggunakan aset Flex untuk membantu terorisme atau 
kegiatan yang terkait dengan terorisme.

6.4 Kita mendapatkan persetujuan sebelum 
memberikan sumbangan amal atau sokongan politik 
atau sebelum terlibat dalam kegiatan pelobian atas 
nama Flex.

•  Anda dilarang menggunakan dana Flex untuk sokongan politik dalam 
bentuk apa pun ke kandidat politik atau pihak yang menduduki 
jabatan kepemerintahan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya. 
“Sokongan politik” termasuk pembayaran langsung dan tidak 
langsung, pinjaman, uang muka, simpanan, atau hadiah uang, atau 
layanan apa pun. Ini juga termasuk langganan, keanggotaan, tiket, 
pembelian ruang iklan, pembayaran pengeluaran, atau kompensasi 
bagi karyawan organisasi politik, kandidat politik, atau pejabat publik.

•  Anda dapat memberikan sokongan politik sesuai kehendak dengan 
uang dan waktu kita sendiri.

•  Kita mendapatkan persetujuan sebelumnya dari departemen Legal 
sebelum terlibat dalam kegiatan pelobian atas nama Perusahaan.

6.5 Kita mematuhi undang-undang yang mengatur 
perdagangan internasional.

6.5.1 Impor dan Ekspor

•  Sebagai pengimpor, kita menggambarkan serta menggolongkan 
barang secara akurat dan menjelaskan nilai berikut negara asalnya. 
Kita juga mematuhi undang-undang dan peraturan impor yang 
diberlakukan bea cukai setempat serta badan pemerintah lainnya.

•  Sebagai pengimpor, kita mematuhi undang-undang negara tempat 
kita mengirimkan produk jadi, komponen, atau teknologi kita serta 
undang-undang ekspor Amerika Serikat, tanpa memandang negara 
pengirimannya.

6.5.2 Boikot dan Negara Terlarang

•  Kita tidak berbisnis dengan negara atau individu yang dilarang, juga 
tidak bekerja sama dalam praktik boikot negara asing yang tidak 
disetujui.

Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang Kepatuhan 
Perdagangan Global dalam portal Pedagangan Global.
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Konsekuensi ketidakpatuhan

Masing-masing dari kita menghadapi tantangan dan keputusan sulit setiap hari. Masing-masing dari kita 
juga bertanggung jawab mengambil keputusan yang benar dan membantu Flex menepati komitmennya 
beroperasi dengan integritas dan kejujuran. Semua direktur, pejabat, dan karyawan Flex diharapkan 
mematuhi Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis serta bekerja sama dalam penyelidikan internal atas dugaan 
pelanggaran. Pelanggaran menimbulkan konsekuensi bagi Flex serta direktur, pejabat, juga karyawannya, 
termasuk:

•  Kerugian bisnis dan keuntungan kompetitif serta hilangnya pekerjaan.

•  Tindakan disipliner, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja atau hubungan lain dengan
Perusahaan, sesuai dengan undang-undang dan kebijakan Perusahaan yang berlaku.

•  Penyerahan kepada penegak hukum dan tindakan korektif lainnya yang sesuai.

•  Konsekuensi dapat menimpa siapa pun yang terlibat dalam pelanggaran serta setiap karyawan yang
mengizinkan pelanggaran tersebut, yang tidak mengambil langkah wajar untuk mencegah pelanggaran
yang diketahui, atau yang melakukan pembalasan dendam kepada siapa pun yang dengan iktikad baik
telah melaporkan kemungkinan pelanggaran terhadap Pedoman atau kebijakan kita.

Anda dapat menemukan Kebijakan Tindakan Korektif, Disipliner, & Tindakan dalam “Kebijakan & 
Panduan SDM” pada Portal Sumber Daya Manusia.

Flex sangat mendorong karyawannya untuk melaporkan dugaan pelanggaran apa pun 
terhadap kebijakan perusahaan melalui sumber daya pelaporan yang dijelaskan dalam 
Pedoman ini. Apabila Anda menerima informasi atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa 
Flex, direktur, pejabat atau karyawannya, atau siapa pun yang bertindak atas nama Flex 
telah melanggar Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis atau telah melanggar hukum, Anda wajib 
sesegera mungkin melaporkannya melalui sumber daya pelaporan yang dijelaskan dalam 
bagian 1.2. Sebagaimana disebutkan di atas, kegagalan melaporkan tindakan pelanggaran 
akan memaparkan Anda terhadap konsekuensi serius.
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Di Flex, segala hal yang kita lakukan didasarkan 
pada budaya etika, integritas, dan kinerja 
unggul. Kode Perilaku dan Etika Bisnis kita 
merupakan panduan yang menuntun kita untuk 
bertindak demgan benar, sepanjang waktu, 
dan di mana pun kita beroperasi.




