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1. Pernyataan Kebijakan 
 
 

Applus+: 

 

1. Berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara legal, beretika, dan profesional di seluruh dunia. 

 

2. Berkomitmen untuk memastikan bahwa Profesional, mitra usaha patungan, dan Pihak Ketiga 

Applus+ memahami Kebijakan ini dan menjalankan bisnis atas nama Applus+ secara legal, 

beretika dan profesional.    

 

3. Berkomitmen untuk memerangi praktik suap (termasuk suap komersial), imbalan, pembayaran 

yang tidak semestinya atau tidak sah, hadiah atau sumbangan, dan segala bentuk metode lain 

yang mengharapkan perlakuan istimewa dari Pejabat Publik, pelanggan, direktur, pejabat, atau 

karyawan perusahaan lain atau siapa pun yang tidak semestinya.   

 

4. Berkomitmen untuk mematuhi undang-undang antikorupsi yang berlaku di negara tempat 

menyelenggarakan bisnis. 

 

5. Berkomitmen untuk menangani pelanggaran Kebijakan ini secara serius. 

 

6. Berkomitmen untuk mempertahankan implementasi yang efektif sebagai kelanjutan dari 

kebijakan ini. 

 

 

Semua Profesional Applus+, mitra usaha patungan yang bertindak atas nama Applus+, dan Pihak Ketiga 

wajib mematuhi Kebijakan ini dan dilarang untuk menawarkan, menjanjikan, memberikan, meminta, 

atau menerima - langsung atau tidak langsung, segala bentuk manfaat atau keuntungan yang tidak 

dibenarkan (suap, imbalan, atau pembayaran terlarang lainnya) melalui cara apa pun terkait bisnis 

Applus+, yang mengakibatkan penerima melanggar kewajibannya. Group Ethics Chief Compliance 

Officer akan menunjuk Profesional Applus+ untuk mengikuti pelatihan mengenai Kebijakan ini.  

 

Applus+ tidak akan menoleransi pelanggaran terhadap Kebijakan ini.  Pelanggaran atas Kebijakan ini 

harus dilaporkan kepada Chief Compliance Officer atau Pejabat Kepatuhan Divisi Applus+.    
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Applus+ menerapkan kebijakan melarang tindak pembalasan: Profesional Applus+ tidak akan 

mengalami tindak pembalasan karena telah melaporkan dengan iktikad baik adanya dugaan kesalahan 

atau pelanggaran atas Kebijakan ini atau karena telah bekerja sama berdasarkan Kebijakan ini.   

 

Chief Compliance Officer adalah pemilik Kebijakan ini dan bertanggung jawab sepenuhnya atas 

penerapan dan pemenuhan Kebijakan ini. Chief Compliance Officer bertanggung jawab untuk 

mendorong kesadaran terhadap Kebijakan ini dalam Applus+.  Silakan hubungi Chief Compliance Officer 

atau Pejabat Kepatuhan Divisi Applus+ jika ada pertanyaan seputar Kebijakan ini.  


