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PHILIPPE KRAKOWSKY
CHIEF EXECUTIVE OFFICER, INTERPUBLIC

Rekan Kerja yang terhormat,

IPG memiliki komitmen atas etik dan akuntabilitas 
yang telah berlangsung dalam waktu yang cukup 
lama. Ini artinya kita harus selalu memilih hal yang 
etis jika berbicara tentang cara kita berinteraksi 
dengan satu sama lain, klien kita dan mitra kita. 
Kepercayaan dan tanggung jawab merupakan 
pilar penting dari

komitmen ini; nilai-nilai ini harus 
menginformasikan perilaku bisnis kita, baik 
sebagai perusahaan maupun individu.

Kode Etik IPG adalah serangkaian standar dan 
protokol yang telah ditetapkan untuk memastikan 
agar kita beroperasi secara jujur dan adil. Dengan 
menjabarkan peraturan dasar dan menawarkan 
panduan praktis tentang cara merespons saat 
masalah yang sulit muncul di tempat kerja, Kode 
membantu kita mempertahankan standar moral 
tertinggi dalam praktik-praktik bisnis kita.

Meski disertai maksud yang baik, kesalahan dan 
eror dalam penilaian dapat terjadi, khususnya 
dalam sebuah organisasi besar seperti kita. 
Karenanya, Kode Etik menguraikan beberapa 
metode bagi karyawan untuk melaporkan masalah 
etis apa pun yang mungkin mereka hadapi, dan 
melakukannya dengan anonimitas jika diperlukan.

Yang tidak kalah pentingnya, IPG adalah 
sebuah perusahaan yang berkeinginan untuk 
mempromosikan dan mencapai

kesetaraan dan transparansi. Area tujuan utama 
bagi kita adalah kebutuhan akan penciptaan 
tempat kerja yang inklusif– yang menghargai 
keragaman, dengan berbagai sumber daya 
untuk memastikan bahwa semua orang dapat 
mengakses kesempatan dan mendapatkan 
kesuksesan dalam pekerjaan mereka. Seiring 
dengan berbagai kebijakan perusahaan kita, Kode 
Etik juga berperan penting untuk memastikan 
bahwa kita berjalan sesuai dengan sasaran-
sasaran DEI ini.

Kami mendorong Anda untuk membaca Kode 
dan mematuhi nilai-nilainya. Jika ada yang ingin 
Anda tanyakan, atau mengalami situasi tertentu, 
silakan menghubungi manajer Anda, mitra bisnis 
SDM Anda, atau siapa pun di tim legal IPG.

Jika kita bekerja sama, dan menganut sebuah 
budaya yang mencerminkan nilai-nilai kita, kita 
telah menciptakan lingkungan terbaik untuk terus 
membangun perusahaan yang sukses. Terima 
kasih atas kontribusi Anda dalam merealisasikan 
janji tersebut.

Philippe Krakowsky 
Chief Executive Officer, Interpublic

Surat dari CEO
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Mematuhi Kode Etik

Di IPG, kita bangga atas reputasi kita dalam 
kreativitas serta standar moral dan etika kita 
yang tinggi. Kita telah membangun reputasi 
ini dengan berpegang teguh pada etika 
bisnis yang kokoh dan adil serta seperangkat 
nilai yang dimiliki oleh semua perusahaan, 
biro, anak perusahaan, dan afiliasi kita. Kode 
Etik ini berfungsi sebagai sebuah pernyataan 
tentang komitmen kita untuk terus-menerus 
bertindak secara transparan dan berintegritas 
dalam semua urusan bisnis kita. Untuk 
tujuan Kode Etik ini, “IPG” atau “Interpublic” 
mengacu kepada seluruh jaringan Interpublic, 
atau biro/“Unit Bisnis” yang mempekerjakan 
Anda, sebagaimana berlaku.

Kode Etik ini bukan merupakan dokumen 
lengkap yang menjawab setiap masalah 
etik yang mungkin kita hadapi atau semua 
undang-undang dan kebijakan yang berlaku 
untuk semua bisnis IPG. Sebaliknya, Kode 
Etik ini mencakup standar umum perilaku 
yang telah dan terus diharapkan dari semua 
karyawan, pejabat, dan direktur IPG dalam 
aktivitas kita sehari-hari. Semua standar 
ini memandu interaksi kita dengan semua 
pemangku kepentingan untuk mendorong 
kolaborasi dan pertumbuhan. Selain itu, 
Kode Etik ini juga memberi kita sumber 
informasi yang dapat kita gunakan saat 
menghadapi pertanyaan atau keprihatinan. 
Kita semua diharapkan untuk menyatakan 
kepatuhan kita terhadap Kode Etik ini 
setahun sekali.

Setiap kita harus menunjukkan kepedulian 
untuk mengetahui dan mematuhi kebijakan, 
prosedur, serta undang-undang yang 
berlaku untuk fungsi pekerjaan tertentu. 
Undang-undang dan peraturan sangatlah 
kompleks dan dapat berubah, dan sering 
kali berbeda di suatu negara dengan negara 
lain. Kebijakan IPG juga dapat berubah, 
dan dapat berbeda menurut lokasi. Anda 
dapat menemukan berbagai kebijakan 
yang berlaku dan terbaru dalam Standar 
Kebijakan dan Prosedur Interpublic (SP&P) 
di http://inside.interpublic.com. Jika 
Anda memerlukan bantuan lebih lanjut 
untuk menentukan sah atau etisnya suatu 
tindakan, Anda dapat meminta saran dari 
Departemen Legal IPG atau salah satu 
sumber lainnya yang tercantum dalam 

“Mendapatkan Petunjuk dan Melaporkan 
Kemungkinan Pelanggaran”.

Kita mencari pemasok, konsultan, pekerja 
lepas, dan mitra bisnis lainnya yang 
memiliki nilai-nilai dan standar etik yang 
sama dengan Interpublic, serta menjunjung 
tinggi Kode Etik ini dalam pekerjaan yang 
mereka lakukan untuk IPG. Jika Anda merasa 
bahwa salah satu mitra kita tidak memenuhi 
standar ini, Anda sangat diharapkan untuk 
melaporkannya. Untuk perincian lebih 
lanjut, silakan baca kebijakan berikut ini: 
Ketenagakerjaan & Pengadaan Global 
(SP&P 380), Kode Etik Pemasok (SP&P 382) 
dan Perantara Pihak Ketiga (SP&P 310).

http://inside.interpublic.com
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IPG mendukung komunikasi yang terbuka 
setiap saat dan mendorong karyawan 
untuk mencari petunjuk ketika mereka 
perlu mengklarifikasi lebih lanjut prinsip 
dan kebijakan yang terdapat dalam Kode 
Etik ini untuk memastikan kepatuhan.

MENDAPATKAN PETUNJUK 
DAN MELAPORKAN 
KEMUNGKINAN 
PELANGGARAN



TANPA PEMBALASAN 

Dalam situasi apa pun. Anda tidak 
akan menghadapi pembalasan 
akibat membuat laporan dengan 
iktikad baik. Melaporkan “dengan 
iktikad baik” berarti bahwa Anda 
memberikan semua informasi yang 
Anda miliki, dan laporan Anda 
tulus. Selain itu, dalam keadaan apa 
pun Anda tidak akan mengalami 
pembalasan karena melaporkan 
informasi mengenai kemungkinan 
pelanggaran terhadap hukum atau 
peraturan yang berlaku kepada 
pemerintah atau badan pengatur, dan 
Anda tidak diwajibkan untuk memberi 
tahu IPG bahwa Anda sengaja, atau 
telah, membuat laporan tersebut. 

Jika Anda merasa bahwa Anda telah 
menjadi sasaran pembalasan, hubungi 
salah satu pihak yang tercantum di 
bagian ini. Tindakan disiplin akan 
diambil terhadap siapa saja yang 
membalas secara langsung atau 
tidak langsung kepada karyawan 
mana pun yang membuat laporan 
dengan iktikad baik, berpartisipasi 
dalam sebuah penyelidikan, atau 
karena melaporkan informasi 
mengenai kemungkinan pelanggaran 
terhadap hukum atau peraturan yang 
berlaku kepada pemerintah atau 
badan pengatur.
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Saat melakukan aktivitas bisnis sehari-hari, Anda mungkin 
menemukan diri berada pada situasi yang membuat Anda bingung 
tentang arah tindakan yang benar. Penilaian yang baik serta Kode 
Etik dan kebijakan Interpublic lainnya, dapat menjadi panduan 
yang cukup bagi Anda. Jika situasi yang Anda hadapi lebih 
kompleks, mintalah panduan.

Untuk memperoleh panduan, Anda harus terlebih dahulu 
berkonsultasi dengan manajer langsung Anda. Komunikasi tatap 
muka sering kali menjadi cara terbaik untuk menyelesaikan 
masalah terkait pekerjaan. 

Jika Anda merasa tidak nyaman berbicara dengan manajer 
Anda atau masih memiliki kekhawatiran setelah melakukannya, 
berkonsultasilah dengan manajer lain yang Anda percayai atau 
salah satu dari kontak berikut:

— Direktur Sumber Daya Manusia di kantor Anda 
— Departemen Sumber Daya Manusia IPG 
— Departemen Legal IPG  
— Chief Risk Officer

Jika Anda mengetahui suatu situasi yang mungkin telah melanggar 
Kode Etik, kebijakan IPG atau undang-undang atau peraturan 
yang berlaku, Anda diwajibkan untuk melaporkannya kepada 
salah satu dari mereka. Sesuai dengan kebijakan kami dan 
undang-undang setempat, Anda juga dapat membuat laporan 
dengan menghubungi Alertline kita di 1-800-828-0896 (jika Anda 
berada di Amerika Serikat) atau melalui formulir web. Jika Anda 
ingin melakukan panggilan dari lokasi lain, kunjungi  
http://inside.interpublic.com, dan klik kotak Alertline di halaman 
depan. Anda dapat membuat laporan secara anonim jika 
menginginkannya dan diizinkan oleh undang-undang setempat. 
Ingatlah bahwa melaporkan secara anonim dapat membatasi 
kemampuan IPG menyelidiki kekhawatiran Anda. 

Semua laporan akan diselidiki dengan segera dan saksama, dan 
tindakan korektif atau disiplin akan diterapkan jika perlu. Jika 
diminta, Anda diharapkan untuk berpartisipasi dalam penyelidikan 
sebuah laporan. Anda dapat menerima informasi lanjutan 
mengenai hasil penyelidikan, sebagaimana yang diizinkan oleh 
undang-undang setempat.

Untuk informasi selengkapnya, baca Kebijakan Komunikasi 
Ketidakakuratan Finansial dan Alertline IPG (SP&P 550 dan 556).

MENDAPATKAN PETUNJUK DAN MELAPORKAN KEMUNGKINAN PELANGGARAN
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HARAPAN LAINNYA TERHADAP 

MANAJER

Manajer IPG harus berupaya 
menciptakan lingkungan kerja yang 
positif melalui ucapan dan tindakan. 
Manajer diharapkan untuk berfungsi 
sebagai suri teladan dengan 
menerapkan nilai-nilai IPG setiap saat. 
Manajer juga harus menyampaikan 
pentingnya Kode Etik dan perilaku 
etis kepada orang lain, antara lain 
karyawan, mitra bisnis, pemasok, 
konsultan, dan pekerja lepas.

Manajer harus berupaya untuk 
membangun lingkungan kerja yang 
membuat karyawan tidak merasa 
ragu untuk meminta bantuan dan 
mengajukan keprihatinan seputar 
kepatuhan dan etik. Manajer juga 
harus waspada akan setiap situasi 
atau tindakan yang mungkin 
melanggar kandungan dan 
semangat Kode Etik atau kebijakan 
IPG, atau yang dapat merusak 
reputasi Interpublic. 

Penting bagi seorang manajer untuk 
segera bertindak mengatasi situasi 
seperti ini. Ketika menerima laporan 
mengenai situasi yang tidak etis, 
atau mencurigai adanya situasi yang 
demikian, Manajer harus segera 

memberi tahu Direktur Sumber 
Daya Manusia di kantornya, Pejabat 
Sumber Daya Manusia Korporat, 
Departemen Legal IPG, atau 
Chief Risk Officer, dan berupaya 
menyelesaikan masalahnya.

Manajer yang mengetahui, atau 
seharusnya mengetahui, pelanggaran 
dan tidak segera bertindak 
melaporkan dan memperbaiki 
situasi itu akan dijatuhi tindakan 
disiplin. Manajer tidak boleh terlibat 
dalam atau menoleransi tindakan 
pembalasan yang dilakukan kepada 
siapa saja yang bekerja mewakili IPG, 
dan diharapkan untuk menyampaikan 
secara gamblang kebijakan tanpa 
pembalasan IPG. 

TINDAKAN DISIPLIN 

Untuk mempertahankan standar 
integritas tertinggi, kita harus 
dengan sungguh-sungguh 
berupaya mematuhi Kode Etik, 
kebijakan dan prosedur IPG, dan 
undang-undang serta peraturan 
yang berlaku. Perhatikan bahwa 
kelalaian berbuat demikian dapat 
membawa konsekuensi yang serius, 
yang mencakup tindakan disiplin, 
hingga dan meliputi pemutusan 
hubungan kerja. 

Cakupan dari tindakan disiplin apa 
pun akan bergantung pada kondisi 
pelanggaran. Semua tindakan disiplin 
akan diterapkan sesuai dengan 
kebijakan dan praktik IPG, serta 
undang-undang.

Perlu juga diperhatikan bahwa 
lembaga pengatur yang berwenang 
dapat menjatuhkan denda dan 
hukuman pidana atau perdata, 
baik kepada IPG maupun individu 
yang bersalah.

MENDAPATKAN PETUNJUK DAN MELAPORKAN KEMUNGKINAN PELANGGARAN
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Kita selalu berupaya mendorong 
lingkungan kerja terbuka yang mendorong 
kreativitas, mengasah kerja sama, dan 
meningkatkan pertumbuhan. Atas dasar 
ini, kita bermaksud memperlakukan semua 
rekan kerja kita secara adil, bermartabat, 
dan hormat.

TENTANG TALENTA KITA
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T&J SALING MENGHORMATI

PERTANYAAN 

Mark menghadiri rapat makan 
siang mingguan dengan timnya 
yang diadakan oleh biro. 
Mark meminta makan siang 
vegetarian karena menerapkan 
aturan agama. Manajer 
Mark menertawakannya dan 
mengejek permintaannya 
tersebut. Mark merasa 
tersinggung dan tak berdaya. 
Pada rapat berikutnya ia tetap 
tidak mendapatkan piihan 
makanan vegetarian. Apakah 
yang harus ia lakukan?

JAWABAN 

Mark harus segera melaporkan 
komentar manajernya itu 
kepada manajer yang ia 
percayai, Direktur Sumber 
Daya Manusia di kantornya, 
Departemen Sumber Daya 
Manusia IPG, Departemen 
Legal IPG, Chief Risk Officer, 
atau Alertline. Komentar 
manajer Mark menyinggung 
dan tidak dapat ditoleransi 
di IPG.

DISKRIMINASI

IPG meraih keberhasilannya berkat 
tenaga kerja yang kreatif dan 
beragam. Latar belakang, pandangan, 
dan talenta kita yang beragam 
memperkaya Interpublic secara 
keseluruhan serta membantu masing-
masing kita meraih keunggulan 
eksekusi. Oleh karena itu, kita harus 
berkomitmen untuk menyediakan 
kesempatan kerja yang sama dan 
perlakuan yang adil. Kita harus 
mengambil semua keputusan tentang 
pekerjaan berdasarkan kualifikasi 
yang terkait dengan pekerjaan dan 
mengesampingkan status yang 
dilindungi secara hukum, seperti 
ras, warna kulit, jenis kelamin, usia, 
kebangsaan, agama, keyakinan, 
orientasi seksual, identitas gender, 
status perkawinan, kewarganegaraan, 
ketidakmampuan fisik, status veteran, 
dan status lain yang dilindungi secara 
hukum. Kita harus menghindari 
semua perlakuan diskriminatif 
berdasarkan semua status yang 
dilindungi secara hukum. Perlakuan 
tersebut di atas tidak dapat diterima 
dan bertentangan dengan kebijakan 
IPG serta komitmen kita untuk 
memperlakukan satu sama lain secara 
adil. Untuk informasi selengkapnya, 
baca Kebijakan Antipelecehan 
dan Ketenagakerjaan yang Sama 
(SP&P 400).

Jika Anda mengetahui atau 
mencurigai adanya diskriminasi yang 
melanggar hukum, laporkan segera 
situasi ini kepada manajer yang Anda 
percayai, Direktur Sumber Daya 
Manusia kantor Anda, Pejabat Sumber 
Daya Manusia Korporat, Departemen 
Legal IPG, atau Chief Risk Officer, 
atau Alertline. Ingatlah bahwa Anda 
tidak akan mengalami pembalasan 
karena membuat laporan yang 
berlandaskan iktikad baik.

MENGHARGAI KERAGAMAN 

Kita menghargai keragaman dengan 
berpijak dan merangkul bermacam 
talenta dan kekuatan yang menjadi 
keunggulan kita, dan kita berkembang 
di suatu lingkungan yang saling 
mendukung dan mendorong 
pertumbuhan. Interpublic mendirikan 
kantor dengan keragaman dan 
keterbukaan global yang pertama 
di industrinya untuk mendukung 
kita dalam upaya ini dan kita tetap 
berkomitmen terhadap inisiatif ini.

TENTANG TALENTA KITA
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T&J PELECEHAN

PERTANYAAN 

Sally, seorang Analis Senior, 
memiliki grup mengobrol 
di Facebook tempat ia 
berkomunikasi dengan 
beberapa rekan kerja dan 
temannya. Sally mengejek 
pakaian keagamaan Melissa 
dengan mengirim GIF yang 
ia buat menggunakan foto 
Melissa yang ia ambil saat 
berada di kantor. Sebagian 
besar orang di grup obrolan 
merasa GIF tersebut lucu, 
tetapi Melissa merasa hal 
tersebut menyinggung. 
Apakah lelucon Sally ini 
merupakan suatu pelecehan?

JAWABAN 

Perilaku Sally dapat dianggap 
sebagai pelecehan karena 
menciptakan lingkungan kerja 
yang tidak menyenangkan bagi 
Melissa (dan orang lain yang 
mungkin merasa tersinggung). 
Sally mungkin tidak bermaksud 
untuk menyinggung siapa 
pun dengan leluconnya, dan 
mungkin berpikir bahwa tidak 
masalah untuk menyebarkan 
lelucon tersebut di grup 
obrolan pribadi dengan teman 
dan rekan kerja. Jika Melissa 
merasa nyaman karenanya, ia 
harus berbicara dengan Sally 
tentang situasi tersebut. Jika 
Melissa merasa tidak nyaman 
membicarakannya dengan Sally, 
atau telah membicarakannya 
dan Sally tidak kunjung 
berhenti, Melissa harus segera 
melaporkan kekhawatirannya 
kepada manajer yang ia 
percayai, Direktur Sumber 
Daya Manusia di kantornya, 
Pejabat Sumber Daya Manusia 
Korporat, Departemen Legal 
IPG, Chief Risk Officer, 
atau Alertline.

PELECEHAN 

Kita harus menghindari pelecehan di 
tempat kerja yang melanggar hukum, 
seperti pelecehan yang melanggar 
hukum berdasarkan semua status 
yang dilindungi, baik secara fisik, 
visual maupun verbal. IPG tidak akan 
menoleransi perilaku ini di lokasi mana 
pun. “Pelecehan” mencakup perilaku 
yang bermaksud atau berdampak 
pada terganggunya kinerja seseorang 
secara tidak wajar atau menciptakan 
lingkungan kerja yang menyinggung, 
menekan, atau memusuhi. Meskipun 
dalam kebanyakan kasus pelecehan 
berbentuk pola perilaku tertentu, 
satu kata atau satu tindakan saja bisa 
dianggap sebagai pelecehan yang 
tidak diizinkan dan/atau ilegal.

Jika Anda dilecehkan atau 
mengetahui atau menduga bahwa 
seseorang dilecehkan, segera 
laporkan situasi ini kepada manajer 
yang Anda percayai, Direktur Sumber 
Daya Manusia kantor Anda, Pejabat 
Sumber Daya Manusia Korporat, 
Departemen Legal IPG, atau Chief 
Risk Officer, atau Alertline. Anda tidak 
akan menerima pembalasan karena 
membuat laporan yang berlandaskan 
iktikad baik. Untuk informasi 
selengkapnya, baca Kebijakan 
Antipelecehan dan Ketenagakerjaan 
yang Sama (SP&P 400).

TENTANG TALENTA KITA

“Salah satu hal yang 
paling penting bagi 
kita sebagai sebuah 
perusahaan adalah 
komitmen terhadap 
seperangkat nilai 
bersama. Nilai-nilai 
ini mencakup fokus 
pada integritas dan 
kesetaraan di setiap 
aktivitas kita – yang 
mencakup cara kita 
berbisnis, cara kita 
berinteraksi dengan 
dan bekerja atas nama 
klien, dan cara kita 
terlibat dengan dan 
mendukung satu  
sama lain.” 

— PHILIPPE KRAKOWSKY 
CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 
INTERPUBLIC

Kode Etik IPG (versi 5.0) — P 12
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KESELAMATAN DAN KESEHATAN 

DI TEMPAT KERJA 

Kita berkomitmen untuk 
mendukung standar keselamatan 
dan perlindungan karyawan yang 
tinggi. Kita semua bertanggung 
jawab memenuhi komitmen 
ini dengan mematuhi semua 
prosedur keselamatan IPG, serta 
undang-undang dan peraturan 
yang berlaku yang dirancang untuk 
meningkatkan keselamatan di tempat 
kerja. Jika Anda mengetahui adanya 
kondisi kerja yang aman, segera 
laporkan kepada manajer Anda.

Untuk menciptakan tempat kerja yang 
aman, kita tidak boleh membiarkan 
atau terlibat di dalam segala bentuk 
kekerasan. “Kekerasan” mencakup 
ancaman atau tindakan kekerasan, 
intimidasi, atau upaya menanamkan 
rasa takut pada orang lain. Jika 
Anda mengetahui adanya atau 
potensi kekerasan di tempat kerja, 
segera laporkan. Jika Anda yakin 
bahwa seseorang berada dalam 
bahaya yang nyata, hubungi pihak 
berwenang setempat. Untuk informasi 
selengkapnya, baca Kebijakan Senjata 
dan Kekerasan di Tempat Kerja 
(SP&P 417).

Sebagai bagian dari komitmen kita 
untuk menyediakan tempat kerja 
yang selamat, kita diharapkan untuk 
melakukan semua bisnis IPG secara 
bebas dari pengaruh zat yang 
dapat melemahkan kinerja kita. Zat 
semacam itu mencakup alkohol, 
obat terlarang, zat yang diawasi, 
dan, dalam kasus tertentu, obat 
resep. Selain itu, kita tidak boleh 
menjual, membuat, atau mengedarkan 
obat-obatan terlarang atau obat resep 
di tempat kerja kita. Aturan ini berlaku 
untuk semua orang di lingkungan IPG 
setiap saat. Konsumsi alkohol dalam 
jumlah wajar pada acara resmi IPG 
dibolehkan, namun ingatlah bahwa 
penilaian dan kemampuan Anda 
dalam melaksanakan tugas kerja tidak 
boleh terganggu dan semua kebijakan 
IPG lainnya berlaku dalam situasi 
ini. Untuk informasi selengkapnya, 
baca Kebijakan Penyalahgunaan Zat 
(SP&P 401).

HUBUNGAN PRIBADI 

Agar berhasil sebagai sebuah tim, 
kita semua harus memperlakukan 
satu sama lain dengan adil. Karena 
alasan inilah, kita harus menghindari 
menjalin hubungan pribadi di tempat 
kerja karena dapat mengganggu 
kemampuan kita membuat keputusan 
bisnis yang logis dan objektif. Hal 
ini berarti bahwa kita tidak boleh 
memiliki wewenang langsung 
dalam pengambilan keputusan atas 
anggota keluarga, sahabat karib, atau 
pasangan kita. Bahkan hubungan 
atasan-bawahan tidak langsung 
yang terbentuk di kalangan anggota 
keluarga, sahabat karib, dan pasangan 
pun tidak dianjurkan. Hindarilah 
sedapat mungkin munculnya bias 
walau hanya kesan. Jika situasi 
seperti itu terjadi, segera ungkapkan. 
Kegagalan melakukannya dapat 
mengakibatkan tindakan disiplin.

TENTANG TALENTA KITA
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IPG memikul tanggung jawabnya sebagai 
warga perusahaan global dengan 
serius. Oleh karena itu, kita harus selalu 
berupaya menjadi warga negara yang 
aktif di masyarakat kita, dan menjunjung 
tinggi hukum internasional melalui 
integritas tindakan.

TENTANG KOMUNITAS KITA
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Kepedulian Lingkungan Komitmen 
kita kepada masyarakat kita 
berarti bahwa kita semua harus 
berusaha menekan dampak negatif 
pekerjaan kita yang mungkin timbul 
pada lingkungan. Hal ini berarti 
bahwa kita harus mematuhi semua 
undang-undang dan peraturan 
lingkungan hidup yang berlaku di 
mana pun kita berbisnis. Kita juga 
berusaha melampaui persyaratan 
hukum tersebut dengan berupaya 
memenuhi prinsip-prinsip yang 
diilhami oleh keberlanjutan, seperti 
menerapkan program daur ulang 
dan pedoman penggunaan energi. 
Kita harus beroperasi dengan 
menghargai lingkungan dan berupaya 
mewujudkan sasaran IPG sebagai 
perusahaan terkemuka di industrinya 
dalam hal keberlanjutan. 

KEBERLANJUTAN

Kita memikul tanggung jawab 
sosial kita dengan serius, dan 
berkomitmen untuk menumbuhkan 
bisnis yang ramah lingkungan. 
Kita meyakini betapa pentingnya 
keragaman, kepedulian lingkungan, 
dan pengembangan bisnis lokal, dan 
terus mencari cara baru memenuhi 
tanggung jawab kita terhadap 
lingkungan. Program Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan kita dilaksanakan 
di hampir semua perusahaan kita, 
dan merupakan bukti hidup tentang 
cara kita menghayati nilai-nilai kita 
sebagai warga perusahaan dan 
anggota masyarakat.

KETERLIBATAN DALAM 

MASYARAKAT

IPG mendorong semua karyawannya 
terlibat aktif di dalam kehidupan 
masyarakat tempat kita tinggal dan 
bekerja. Kita dapat melakukannya 
dengan mensponsori dan 
berpartisipasi dalam berbagai 
prakarsa yang meningkatkan 
kualitas hidup rekan-rekan kerja dan 
orang-orang di sekitar kita. Namun 
kita harus berhati-hati untuk tidak 
pernah menekan atau memaksa rekan 
kerja kita berkontribusi kepada atau 
berpartisipasi di dalam organisasi 
amal mana pun.

Keragaman Pemasok Mendorong 
keragaman dan keterbukaan di 
Interpublic dan di kalangan mitra 
bisnis kita adalah prinsip dasar 
organisasi kita. Bagian penting dari 
komitmen tersebut adalah kerja sama 
yang erat dengan perusahaan yang 
mencerminkan keragaman komunitas 
dan klien kita. Untuk maksud 
tersebut, kita selalu aktif mencari dan 
memberikan kesempatan kepada 
pemilik bisnis yang berkualitas, andal, 
dan beragam.

Kita hanya mencari pemasok yang 
memiliki komitmen yang sama dalam 
hal keberlanjutan dan kepedulian 
lingkungan. Kita mengharapkan 
pemasok untuk menganut kebijakan 
yang ramah lingkungan. Selain itu, 
kita mencari peluang mendukung 
pemasok lokal bila memungkinkan, 
berupaya meningkatkan ekonomi di 
masyarakat kita dan meminimalkan 
dampak transportasi terhadap 
lingkungan.

TENTANG KOMUNITAS KITA
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Kita mengabdikan diri untuk mendorong 
pertumbuhan dengan memastikan 
transparansi dan akuntabilitas dalam 
semua catatan, tindakan, dan keputusan 
bisnis kita.

TENTANG TRANSPARANSI
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KONFLIK KEPENTINGAN 

Konflik kepentingan terjadi ketika 
kepentingan pribadi atau keluarga 
memengaruhi—atau tampak 
memengaruhi—kemampuan kita 
dalam mengambil keputusan bisnis 
yang rasional untuk Interpublic. 
Kita perlu menghindari situasi apa 
pun yang menimbulkan kesan bias. 
Kesan konflik kepentingan dapat 
sama merusaknya dengan konfliknya 
sendiri bagi reputasi kejujuran dan 
integritas IPG.

Perlu diperhatikan bahwa 
memiliki konflik kepentingan 
bukan pelanggaran Kode Etik, 
namun tidak mengungkapkannya 
adalah pelanggaran. Jika Anda 
merasa bahwa konflik kepentingan 
benar-benar ada atau terkesan ada, 
laporkan segera melalui Formulir 
Laporan Kepatuhan yang terlampir 
pada Kode Etik.

Bagian ini membahas beberapa 
situasi umum saat konflik kepentingan 
dapat terjadi. Jika situasi yang Anda 
alami tidak dibahas dalam bagian ini, 
Anda harus bertanya pada diri sendiri 
dapat tidaknya Anda dituduh telah 
menempatkan kepentingan pribadi 
di atas kepentingan IPG. Jika Anda 
masih ragu, ungkapkanlah situasinya. 
Untuk informasi selengkapnya, baca 
Kebijakan Pihak Terkait dan Konflik 
Kepentingan (SP&P 557).

Menjalankan Bisnis bersama Keluarga  

dan Teman Konflik kepentingan 
dapat terjadi jika Anda, suami/istri, 
pasangan, kerabat atau anggota 
keluarga Anda, memiliki kepentingan 
pribadi pada sebuah perusahaan 
yang merupakan calon atau sudah 
menjadi pemasok, klien, kontraktor, 
atau pesaing IPG. Jika suami/istri, 
pasangan, kerabat, atau anggota 
keluarga Anda bekerja pada 
pemasok, klien, atau pesaing IPG, 
ungkapkan fakta ini dalam Formulir 
Laporan Kepatuhan.

Anda tidak boleh memanfaatkan 
jabatan Anda di IPG untuk 
memengaruhi secara tidak wajar 
proses tender atau negosiasi dengan 
calon klien atau pemasok dengan 
cara apa pun. Jika Anda terlibat 
secara langsung dalam pemilihan 
pemasok dan berpotensi memiliki 
konflik kepentingan, segera beri 
tahu manajer Anda dan jangan 
libatkan diri Anda dalam proses 
pengambilan keputusan.

PEMEGANG SAHAM KITA 

Masing-masing kita diharapkan 
untuk melaksanakan pekerjaan atas 
nama IPG dengan tanggung jawab 
untuk meningkatkan nilai pemegang 
saham serta memenuhi semua 
peraturan dan undang-undang. 
Kode Etik menguraikan tanggung 
jawab bersama kita untuk mematuhi 
undang-undang dan peraturan 
yang berlaku, serta melindungi 
kepentingan IPG dalam semua 
urusan bisnis.

TENTANG TRANSPARANSI
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Pekerjaan dan Aktivitas di Luar 

Terkadang melakukan pekerjaan 
lain dapat menciptakan konflik 
kepentingan. Anda tidak 
diperkenankan untuk memiliki posisi 
lain yang mengganggu kemampuan 
Anda melaksanakan pekerjaan di IPG, 
atau pekerjaan yang dilaksanakan 
untuk perusahaan lain yang harus 
diselesaikan saat bekerja di kantor 
IPG, menggunakan sumber daya IPG, 
atau selama jam kerja Anda. Jika Anda 
mempertimbangkan untuk bekerja 
sampingan yang dapat memengaruhi 
tugas pekerjaan Anda dengan cara 
apa pun, bicaralah terlebih dahulu 
dengan manajer Anda. Karyawan 
tidak boleh bekerja pada pemasok 
atau pesaing IPG.

Menjadi anggota dewan direksi atau 
badan serupa untuk perusahaan lain 
memerlukan persetujuan terlebih 
dahulu dari Chief Executive Officer 
Unit Bisnis Anda dan departemen 
Legal IPG. 

Kita didorong untuk menjadi warga 
negara yang aktif di masyarakat 
kita dengan menjadi pengurus 
organisasi nirlaba atau organisasi 
masyarakat. Hal ini tidak memerlukan 
persetujuan sebelumnya, sepanjang 
tidak mengganggu kemampuan 
Anda bekerja.

Peluang Perusahaan Melalui 
pekerjaan atau melalui hubungan 
dengan klien, pemasok, kontraktor, 
konsultan, atau mitra bisnis lainnya, 
Anda bisa menemukan peluang 
melakukan pembelian atau 
investasi yang mungkin diminati 
oleh Interpublic. Anda tidak boleh 
bertindak atas nama pribadi apabila 
terdapat peluang tersebut hingga 
IPG berkesempatan mengevaluasinya 
dan telah menolaknya. Agar IPG 
memiliki waktu yang cukup untuk 
mengevaluasi pilihannya, Anda 
harus segera mengungkapkan 
peluang investasi tersebut 
kepada manajer atau departemen 
Pengembangan Korporat.

T&J AKTIVITAS DI LUAR

PERTANYAAN 

Jen, seorang Copywriter di 
biro digital IPG, ia memiliki 
perusahaan pengembangan 
aplikasi sendiri. Beberapa 
layanan yang dilakukan oleh 
perusahaan Jen serupa dengan 
layanan yang ditawarkan oleh 
biro, meskipun bukan pekerjaan 
penulisan naskah yang ia 
lakukan secara khusus. Jen 
menerima permintaan untuk 
mengerjakan aplikasi rintisan 
kecil. Mereka bukan klien biro 
IPG saat ini. Bolehkah hal ini?

JAWABAN 

Mungkin. Karena perusahaan 
pribadi Jen menawarkan 
layanan yang serupa dengan 
yang ditawarkan oleh biro 
IPG tempatnya bekerja, tanpa 
disadari ia mungkin bersaing 
dengan IPG. Jika ini benar, 
hal itu dapat menimbulkan 
konflik kepentingan yang tidak 
dibolehkan. Jen harus segera 
mengungkapkan pekerjaannya 
di luar kepada perusahaan.

TENTANG TRANSPARANSI
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HADIAH DAN HIBURAN

Hadiah dan hiburan bisnis adalah 
bentuk kesantunan yang dimaksudkan 
untuk membina hubungan kerja yang 
baik dengan klien dan pemasok. 
Namun demikian, kita harus 
berhati-hati saat memberikan dan 
menerima tanda kesantunan seperti 
itu karena dapat menimbulkan 
konflik kepentingan atau kesan 
konflik kepentingan. Aktivitas seperti 
itu tidak pantas jika menciptakan 
atau terkesan menciptakan suatu 
kewajiban, membuat pemberi 
atau penerimanya tampak bias, 
atau dilakukan dengan maksud 
memengaruhi keputusan bisnis.

“Hadiah” mencakup barang 
bernilai, perjalanan, penginapan, 
pengistimewaan dan jasa, serta 
jamuan atau hiburan yang tidak 
dihadiri pemberinya. Anda dapat 
menawarkan atau menerima 
hadiah jika:

— Tidak dimaksudkan untuk 
memengaruhi keputusan bisnis;

— Bernilai kecil (atau telah terbukti 
sesuai dengan Kebijakan 
Hadiah kita);

— Jarang diberikan;

— Berselera bisnis bagus;

— Tidak diminta; dan

— Tidak dalam bentuk uang.

Untuk panduan tambahan, baca 
Kebijakan Pihak Terkait dan Konflik 
Kepentingan (SP&P 557) dan 
Kebijakan Hadiah (SP&P 118).

T&J HADIAH

PERTANYAAN 

Rebecca, seorang Manajer 
Produksi, merupakan 
penggemar Nerox, sebuah 
band aliran rock asal London. 
Pemasok besar yang sering 
bekerja sama dengan Rebecca 
menawarkannya tiket ke 
pertunjukan dan akses ke 
belakang panggung, yang ia 
tahu mahal harganya. Apakah 
yang harus ia lakukan?

JAWABAN 

Rebecca harus menolak 
tawaran tiket ke pertunjukan 
Nerox tersebut. Hal ini dapat 
dianggap sebagai sebuah 
hadiah yang tidak pantas. 
Menerima hadiah yang mahal 
dapat membuat kita bias atau 
memengaruhi pertimbangan 
bisnis kita, atau memberi kesan 
seperti itu.

TENTANG TRANSPARANSI
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Aturan ini berlaku untuk kita semua 
sepanjang tahun, bahkan selama hari 
raya sekali pun. Mungkin ada situasi 
ketika kita telah memiliki hubungan 
pribadi dengan klien atau pemasok. 
Dalam hal ini, gunakan pertimbangan 
bisnis yang baik untuk menentukan 
pantas tidaknya hadiah atau hiburan 
itu diberikan. Jika Anda memberikan 
hadiah atau hiburan kepada klien 
atau pemasok, pertimbangkanlah 
kebijakan hadiah klien atau pemasok 
agar tidak menempatkan penerimanya 
dalam posisi yang membuat jengah. 
Terakhir, jika Anda ditawari hadiah 
atau hiburan yang tidak pantas, Anda 
harus menolaknya. Hubungi manajer 
Anda, Direktur Sumber Daya Manusia 
kantor Anda, Pejabat Sumber Daya 
Manusia Korporat, Departemen Legal 
IPG, Chief Risk Officer, atau Alertline 
jika Anda memiliki pertanyaan 
atau kekhawatiran terkait hadiah 
atau hiburan. 

Aturan yang mengatur pemberian 
hadiah atau hiburan kepada pejabat 
pemerintah jauh lebih ketat. Jika 
Anda berinteraksi secara rutin dengan 
pejabat pemerintah di tingkat mana 
pun, Anda harus memahami bagian 

“Undang-Undang Antikorupsi” Kode 
Etik ini dan kebijakan lain yang terkait.

“Hiburan” mencakup acara-acara 
yang dihadiri oleh baik yang 
menawarkan maupun yang 
menerima. Contoh lainnya 
mencakup jamuan, acara olahraga, 
atau bermain golf bersama. Kita 
dapat menawarkan atau menerima 
hiburan jika:

— Jarang atau tidak rutin;

— Ditawarkan untuk meningkatkan 
hubungan bisnis, bukan untuk 
memengaruhi keputusan bisnis;

— Tidak diminta;

— Dalam suasana yang sesuai untuk 
memperbincangkan bisnis; dan

— Beralasan.

Untuk panduan tambahan, baca 
Kebijakan Pihak Terkait dan Konflik 
Kepentingan (SP&P 557) serta 
Kebijakan Hadiah (SP&P 118).

T&J HIBURAN

PERTANYAAN 

Veronica, seorang Account 
Executive, bertanggung 
jawab menegosiasikan 
kontrak dengan salah satu 
pemasok kita. Selama musim 
liburan, seorang perwakilan 
penjualan dari calon pemasok 
mengundang Veronica ke 
sebuah pesta liburan mewah 
di sebuah resor mahal. Semua 
pengeluaran ditanggung oleh 
pemasok. Perwakilan penjualan 
itu mengatakan dengan 
bercanda bahwa acara ini 
adalah acara “santai” dan tidak 
boleh ada yang membicarakan 
bisnis. Bolehkah Veronica 
menghadirinya?

JAWABAN 

Tidak, Veronica tidak 
boleh menerima undangan 
tersebut. Pesta itu mewah dan 
menyimpang dari aktivitas 
bisnis yang normal, karena 
jelas tidak mengagendakan 
pembicaraan bisnis. Selain itu, 
jika Veronica menghadiri pesta, 
kemudian merampungkan 
kontrak dengan pemasok 
tersebut, akan timbul kesan 
bahwa undangan dimaksudkan 
untuk memengaruhi 
keputusan bisnisnya.

TENTANG TRANSPARANSI
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Aset Fisik Penting bagi setiap orang 
dari kita untuk selalu berupaya 
melindungi aset fisik Interpublic—
yang meliputi fasilitas, dana, 
peralatan, inventaris, dan barang 
persediaannya—dari pencurian, 
kerusakan, kehilangan, maupun 
penyalahgunaan. Kita tidak boleh 
memindahkan harta benda ini dari 
lingkungan IPG tanpa izin atau 
menggunakannya untuk maksud yang 
tidak pantas.

PERLINDUNGAN ASET 

Kita juga bertanggung jawab saat 
menggunakan properti IPG. Kita 
semua bertanggung jawab atas 
penggunaan harta benda IPG secara 
cermat, yang tidak hanya mencakup 
harta benda fisik, namun juga data, 
media elektronik, perangkat komputer 
dan komunikasi, serta sumber daya 
manusia. Kita juga harus mengambil 
langkah-langkah untuk melindungi 
identitas merek IPG—atau, cara kita 
terlihat dan terdengar bagi khalayak 
kita—dengan menjaga citra merek 
dan nama Interpublic dan setiap 
biro kita.

TENTANG TRANSPARANSI

TIPS UNTUK MEMASTIKAN 
PERLINDUNGAN ASET:

Simpan perangkat Anda 
dan jaga agar selalu dalam 
pengawasan.

Jangan simpan perangkat 
perusahaan (ponsel, tablet, 
dll.) dalam bagasi check-in 
di pesawat.

Simpan laptop Anda 
dalam brankas atau koper 
yang terkunci jika Anda 
meninggalkannya di dalam 
kamar hotel.

Pastikan semua perangkat 
memiliki kata sandi/pin 
yang kuat.

Selalu kunci perangkat Anda 
bila tidak sedang digunakan.

Hanya terhubung melalui 
jaringan nirkabel tepercaya dan 
hindari jaringan umum yang 
tidak terenkripsi.

Gunakan VPN IPG untuk 
mengamankan koneksi bila 
Anda menggunakan jaringan 
Wi-Fi umum.

Nonaktifkan Bluetooth/Wi-Fi 
bila tidak sedang digunakan.

Jangan meminjamkan perangkat 
Anda kepada siapa pun, atau 
menyambungkan perangkat 
yang tidak dikenal seperti 
drive USB.
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Informasi Rahasia Kita harus 
memastikan keamanan informasi 
eksklusif serta rahasia IPG dan 
kliennya (lihat bagian bawah di 
Perlindungan Informasi dan Properti 
Pihak Ketiga). Kita berkecimpung 
dalam bisnis kreatif, sehingga penting 
agar kita mempertimbangkan 
ketentuan ini secara serius. 
Informasi seperti itu, jika dilindungi 
dengan benar, dapat memberi kita 
keunggulan kompetitif. Kita juga 
memiliki kewajiban secara kontraktual 
untuk melindungi informasi klien 
kita. Pelanggaran atas kewajiban ini 
dapat mengakibatkan konsekuensi 
yang merugikan.

Informasi rahasia yang diungkapkan 
sebelum waktunya atau secara tidak 
sesuai, dapat menyebabkan kerugian 
finansial yang besar serta tanggung 
jawab hukum. Sebagaimana yang 
dibahas di bagian “Perlindungan 
Aset” dalam Kode Etik ini, kita 
hanya boleh mengungkapkan 
informasi rahasia kepada rekan 
kerja yang berwenang atau pihak 
luar yang telah menandatangani 
perjanjian kerahasiaan atau larangan 
pengungkapan (NDA) dan memiliki 
kepentingan untuk mengetahuinya 
secara bisnis. Kami juga berharap 
Anda menghormati kewajiban 
kerahasiaan yang Anda miliki sebagai 
karyawan sebelum Anda bergabung 
dengan IPG. Untuk informasi 
selengkapnya, baca Kebijakan 
Klasifikasi Informasi (SP&P 625) 
dan Kebijakan Penggunaan Wajar 
dan Tanggung Jawab Pengguna 
(SP&P 662).

T&J INFORMASI RAHASIA

PERTANYAAN 

Apa saja yang dianggap 
sebagai informasi rahasia?

JAWABAN 

Informasi rahasia dapat 
bermacam-macam bentuknya 
dan mencakup informasi yang 
dikenali atau diperlakukan 
sebagai rahasia, eksklusif, 
atau rahasia dagang. Informasi 
ini lazimnya tidak tersedia 
bagi publik dan mencakup 
informasi bisnis internal, 
seperti dokumentasi kontrak, 
proses bisnis, dan strategi serta 
rencana perusahaan. 

Jika Anda memiliki pertanyaan 
tentang apakah informasi 
tertentu harus dilindungi, 
konsultasikan dengan manajer 
Anda sebelum memberikan 
informasi tersebut kepada 
pihak ketiga.

PERTANYAAN 

Langkah-langkah apakah yang 
harus diikuti untuk melindungi 
informasi rahasia?

JAWABAN 

Langkah-langkah sederhana dapat 
banyak membantu mengurangi 
pengungkapan. Untuk melindungi 
informasi rahasia dan sensitif, 
pastikan untuk:

Tidak mengungkapkan kata sandi 
atau kode akses Anda kepada siapa 
pun atau membiarkan orang lain 
menggunakan akun Anda;

Berhati-hatilah saat membahas 
informasi melalui telepon seluler 
atau dengan rekan kerja di tempat 
umum atau tempat terbuka di 
lingkungan IPG;

Menandai dokumen internal dan 
eksternal dengan jelas dan sesuai;

Membuat cadangan informasi 
penting;

Menyimpan materi yang bersifat 
rahasia di dalam lemari yang 
terkunci;

Berhati-hati saat menggunakan 
Wi-Fi umum;

Mematikan komputer Anda ketika 
sedang tidak digunakan;

Tidak meninggalkan informasi 
rahasia secara terbuka, tidak 
dijaga, atau di tempat yang dapat 
membuatnya hilang atau dicuri; dan

Musnahkan secara hati-hati semua 
catatan dengan mesin pencabik 
kertas atau cara lain yang serupa.
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PENGGUNAAN WAJAR SISTEM IPG

Komputer dan informasi elektronik 
adalah alat bantu penting dalam 
bidang pekerjaan kita. Namun, ada 
beberapa pembatasan yang harus 
kita ikuti untuk melindungi privasi dan 
keamanan data saat menggunakan 
alat ini. Singkatnya, kita harus 
menggunakan semua teknologi 
yang disediakan oleh IPG dengan 
mengingat nilai-nilai kita dan untuk 
keperluan bisnis yang sesuai. Hal 
ini tetap berlaku setelah jam kerja 
dan saat kita melakukan perjalanan 
bisnis. Meskipun penggunaan pribadi 
secara terbatas diizinkan, hal itu tidak 
boleh mengganggu tanggung jawab 
pekerjaan kita.

T&J HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PERTANYAAN 

Kramer bekerja dengan timnya 
untuk membuat algoritme 
pengumpulan data kecerdasan 
buatan untuk salah satu klien 
IPG. Ia mengerjakan sebagian 
besar pekerjaan, dan merasa 
kecewa mengetahui bahwa 
IPG memutuskan untuk tidak 
menggunakan algoritme 
tersebut. Saat ia mengundurkan 
diri untuk bergabung dengan 
perusahaan baru, Kramer 
menganggap bahwa ia dapat 
menggunakan program 
tersebut dengan perusahaan 
barunya, karena semua itu 
buatannya dan IPG tidak 
pernah memakainya. Benarkah 
anggapan ini?

JAWABAN 

Tidak. Meskipun Kramer 
mengembangkan program 
tersebut, program ini 
merupakan HKI dan produk 
kerja IPG. Kramer harus 
mengembalikan setiap 
dan semua Hak Kekayaan 
Intelektual Interpublic dan 
produk kerja lain yang ia 
kuasai. Menyimpan dan/
atau menggunakan program 
tersebut merupakan 
pelanggaran undang-undang 
hak cipta dan Kode Etik. 
Jika Anda ragu tentang 
penggunaan merek dagang, 
hak cipta, paten, atau HKI IPG 
lainnya, hubungi Departemen 
Legal IPG.

Kepemilikan Produk Kerja dan Hak 

Kekayaan Intelektual Kita bangga 
akan produk kerja yang kita buat 
termasuk hak kekayaan intelektual 
(HKI) di dalam produk kerja, yang 
terdiri dari semua paten, merek 
dagang, merek layanan, hak cipta, ide, 
rahasia dagang, proses, penemuan, 
dan pengembangan. IPG atau Unit 
Bisnisnya memiliki kepemilikan 
eksklusif atas semua produk kerja 
dan HKI di dalam produk kerja yang 
Anda terima sehubungan dengan 
atau dalam cakupan pekerjaan Anda 
dengan IPG atau Unit Bisnisnya. 
Sejauh diizinkan oleh hukum, sejak 
pembuatan, Anda menyerahkan 
dan membebaskan semua hak, 
kepemilikan, dan kepentingan dalam 
produk kerja dan HKI tersebut kepada 
IPG dan/atau Unit Bisnisnya, dan 
Anda harus membantu IPG dan/atau 
Unit Bisnisnya untuk memperoleh 
semua hak atas produk kerja dan 
HKI tersebut. Kewajiban untuk 
membantu tetap berlanjut bahkan 
setelah hubungan kerja Anda dengan 
IPG berakhir.

TENTANG TRANSPARANSI



Kode Etik IPG (versi 5.0) — P 26

Forum Elektronik Kita tidak boleh 
sama sekali menggunakan sistem 
komputer IPG untuk menyebarkan 
lelucon atau pernyataan yang tidak 
pantas, terang-terangan secara 
seksual, atau menyinggung. Selain 
itu, kita sama sekali tidak boleh 
menggunakannya untuk mengirim 
permintaan yang tidak sah atau 
melakukan bisnis untuk organisasi lain. 
Komunikasi yang berisi pernyataan 
yang merendahkan, komentar yang 
mendiskriminasi atau melecehkan, 
sindiran yang mengejek, dan 
bahasa yang mengancam atau kasar 
dilarang keras.

Kita juga harus sangat berhati-hati 
saat berpartisipasi dalam forum 
online—antara lain blog, papan 
diskusi, situs media sosial, atau 
sumber daya online lainnya yang 
tersedia untuk umum—karena 
semua komunikasi ini dapat dikenali 
dan dikaitkan dengan IPG. Hal 
ini dapat tercapai dengan selalu 
mempertimbangkan sebelum 
membuat pernyataan pribadi atau 
publik untuk memastikan bahwa 
pernyataan tersebut sopan, dan tidak 
menyertakan postingan informasi 
pribadi tentang orang lain kecuali 
Anda telah mendapatkan izin dari 
orang tersebut sebelumnya. Hal ini 
sebagian berarti bahwa kita tidak 
boleh membuat pernyataan apa pun, 
baik secara publik maupun secara 
pribadi yang dapat merugikan bisnis 
perusahaan. Hal ini juga berlaku 
untuk setiap direktur, pejabat, atau 
karyawan IPG lainnya, serta klien 
kita. Setiap pernyataan yang dapat 
berdampak negatif pada kepentingan 
IPG, atau pada klien atau pemegang 
saham kita, tidak boleh disebarkan. 
Perlu diingat bahwa kebijakan ini 
tidak bermaksud untuk membatasi 
Anda dari membuat pernyataan 
kepada rekan-rekan karyawan saat 

melakukan pekerjaan sehari-hari. 
Kebijakan ini tidak pula dimaksudkan 
untuk mencegah Anda dari membuat 
pernyataan pribadi kepada orang 
selain klien atau pesaing IPG, 
atau anggota komunitas pers atau 
keuangan, yang tidak memiliki akibat 
merugikan yang nyata bagi IPG. Selain 
itu, kebijakan ini tidak menghalangi 
Anda untuk memberikan pernyataan 
dengan iktikad baik jika diwajibkan 
oleh hukum, peraturan, atau perintah 
pengadilan, atau untuk melaporkan 
kemungkinan pelanggaran terhadap 
hukum atau peraturan yang 
berlaku kepada pemerintah atau 
badan pengatur.

Pesan elektronik, baik itu pesan 
pribadi maupun bisnis, merupakan 
data tertulis yang bertahan lama dan 
dapat dipulihkan. Ingatlah bahwa 
pesan seperti ini dapat disalin dan 
diteruskan dengan mudah ke seluruh 
dunia tanpa sepengetahuan atau 
persetujuan Anda. Karena alasan ini, 
tulislah email pekerjaan, pesan instan, 
dan SMS dengan sangat hati-hati. 

Sejauh yang diizinkan oleh hukum, 
Anda tidak bisa mengharapkan 
privasi saat menggunakan sumber 
daya komunikasi IPG, termasuk email 
dan Internet. IPG berhak memantau 
sumber daya ini, jika diizinkan oleh 
undang-undang setempat, untuk 
membantu memastikan bahwa 
sumber daya telah digunakan secara 
bertanggung jawab dan profesional. 
Setiap informasi atau catatan yang 
dihasilkan dengan sumber daya ini 
dapat ditinjau. Jika dibolehkan oleh 
undang-undang setempat, IPG juga 
berhak memblokir situs apa pun 
yang menyinggung, ilegal, dan tidak 
terkait dengan bisnis. Untuk informasi 
selengkapnya, baca Kebijakan 
Pertukaran Informasi dan Komunikasi 
Elektronik (SP&P 651).

T&J FORUM ELEKTRONIK

PERTANYAAN 

Claudia sangat terlibat dalam 
kegiatan politik dan sering 
menulis blog tentang calon 
politisi yang ia dukung saat 
berada di rumah. Karena 
pemilihan kepala daerah 
semakin dekat, ia mulai menulis 
blog secara rutin saat istirahat 
makan siang di laptop yang 
disediakan oleh IPG. Karena ia 
tidak menulis blog di jam kerja, 
bolehkah hal ini?

JAWABAN 

Tidak. Semua yang ditulis 
oleh Claudia di blog politik 
selagi menggunakan komputer 
milik IPG (atau perangkat 
elektronik lain yang memiliki 
akses ke internet, seperti PDA 
atau ponsel) dapat dilacak 
balik ke IPG. Hal ini berarti 
bahwa orang lain mungkin 
menganggap pendapat yang 
ditulis Claudia di blog didukung 
oleh IPG. Berhati-hatilah 
saat berpartisipasi dalam 
forum online apa pun ketika 
menggunakan teknologi yang 
disediakan oleh IPG. 
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Keamanan Data Pertukaran informasi 
yang sesuai penting bagi keberhasilan 
IPG. Namun demikian, kita harus 
bersikap cermat dalam melindungi 
informasi sensitif dan rahasia tentang 
IPG dan rekan, klien, konsultan, 
kontraktor, pemasok, mitra usaha kita 
lainnya, serta masing-masing individu. 
Pengungkapan informasi sensitif dan 
rahasia ini ke luar IPG dapat sangat 
merusak reputasi dan keberhasilan 
kita. Menjaga informasi ini adalah 
tanggung jawab semua orang. 

Kita harus senantiasa menjaga 
sebagian besar informasi yang kita 
tangani setiap hari untuk mencegah 
kehilangan, pencurian, dan kerusakan. 
Hal tersebut mencakup semua 
informasi sensitif dan rahasia milik 
IPG, klien, dan pihak ketiga, yang 
mencakup catatan bisnis, kinerja 
keuangan, angka penjualan, serta 
informasi pribadi individu. Selain itu, 
kita harus melindungi informasi ini 
dari pengungkapan yang tidak sah 
kepada orang lain di dalam dan di luar 
IPG, yang mencakup pihak ketiga dan 
rekan kerja yang tidak berkepentingan 

bisnis untuk mengetahuinya. Untuk 
informasi selengkapnya, baca 
Kebijakan Kontrol Akses (SP&P 660) 
dan Kebijakan Penggunaan Wajar 
dan Tanggung Jawab Pengguna 
(SP&P 662).

IPG menganggap keamanan 
data secara serius dan kita telah 
menerapkan perlindungan fisik, 
teknis, dan administratif untuk 
membantu melindungi informasi 
rahasia pribadi dan bisnis terhadap 
kehilangan dan akses tidak sah, 
akuisisi, penggunaan, pengubahan, 
perusakan, atau pengungkapan. 
Sebagai bagian dari upaya ini, 
kita harus mengikuti panduan IPG 
mengenai penggunaan sistem 
dan sumber daya TI perusahaan, 
yang mencakup sistem komputer, 
perangkat elektronik portabel, laptop, 
dan perangkat penyimpanan lainnya.

Privasi Data IPG menghormati privasi 
masing-masing individu. Rekan kerja, 
klien, konsultan, kontraktor, pemasok, 
mitra bisnis, serta calon dan mantan 
karyawan memercayai kita untuk 
mengelola dan menjaga secara sesuai 
semua informasi yang mereka berikan 
kepada IPG. Kita semua berkewajiban 
melindungi informasi pribadi sesuai 
dengan undang-undang privasi dan 
perlindungan data yang berlaku di 
mana saja kita berbisnis. Banyak 
negara memiliki ketentuan hukum 
sendiri yang mengatur penggunaan 
informasi pribadi. Kita hanya dapat 
menggunakan data tersebut untuk 
keperluan bisnis yang relevan dan 
sesuai. Untuk informasi selengkapnya, 
baca Kebijakan Privasi (SP&P 605). 

Privasi dan keamanan data penting 
bagi IPG. Kita bertanggung jawab 
untuk mematuhi kebijakan, prosedur, 
serta kontrol privasi dan keamanan 
kita lainnya, dan untuk mengambil 
langkah perbaikan yang cepat dan 
tepat apabila terjadi ketidakpatuhan, 
bilamana sesuai.
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CATATAN BISNIS

Kredibilitas perusahaan sering 
kali dinilai dari integritas catatan 
keuangannya. Di IPG, kita 
berkomitmen untuk menyediakan 
informasi transaksi keuangan dan 
kinerja operasional kita secara lengkap, 
akurat, tepat waktu, dan mudah 
dipahami bagi pemegang saham 
kita sesuai dengan undang-undang 
sekuritas yang berlaku.

Pencatatan Akurat Informasi 
yang kita catat digunakan untuk 
memberitahukan kinerja keuangan 
kita kepada investor, memenuhi 
kewajiban pelaporan, dan membuat 
keputusan bisnis sehari-hari. Kita 
semua, apa pun jabatan kita di 
Interpublic, berkewajiban memastikan 
bahwa informasi yang kita catat 
adalah lengkap, akurat, terakses, 
dan terlindungi. 

IPG telah menetapkan serangkaian 
kontrol dan prosedur internal untuk 
membantu kita memenuhi kewajiban 
tersebut, dan penting bagi kita untuk 
menaati kontrol dan prosedur itu. Saat 
melakukannya, kita harus memastikan 
bahwa informasi yang kita serahkan 
dalam semua laporan, yang 
meliputi lembar kehadiran, laporan 
pengeluaran, data produksi, laporan 
penjualan, database penagihan 
klien, serta laporan bulanan dan 
kuartal, adalah benar. Kita juga harus 
memastikan untuk menyerahkan 
laporan tepat waktu dan selalu 
menyertakan dokumen yang lengkap 
dan layak ketika menyerahkan kontrak 
untuk pemrosesan atau pembayaran.

Dalam kondisi apa pun, kita tidak 
boleh membuat akun dana yang tidak 
tercatat atau “taktis” untuk keperluan 
apa pun.

Memalsukan catatan keuangan atau 
bisnis, atau membuat pernyataan 
palsu kepada auditor eksternal dan 
internal, adalah melanggar hukum, 
dan konsekuensinya serius. Jika Anda 
menyadari adanya kemungkinan 
masalah dalam akuntansi atau audit, 
ajukan segera keprihatinan Anda 
kepada Chief Risk Officer.
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Retensi Catatan Memelihara 
data perusahaan dengan baik—
dalam format elektronik atau pun 
kertas—adalah sangat penting. 
Kebijakan Retensi Catatan 
(SP&P 301) menjelaskan prosedur 
untuk memelihara dokumen dan 
berkas untuk jangka waktu yang 
disyaratkan dan memusnahkannya 
ketika tidak lagi dibutuhkan. Tinjaulah 
pedoman dan pastikan bahwa Anda 
mematuhinya dengan cermat.

Sesekali, Departemen Legal IPG 
mungkin memberi tahu bahwa 
Anda memiliki dokumen yang 
terkait dengan litigasi, penyelidikan, 
atau audit yang sedang diproses, 
diancamkan, atau diperkirakan. 
Pastikan bahwa Anda mematuhi 
pemberitahuan itu dan proses 
penyimpanan catatan kita. Jangan 
musnahkan dokumen karena 
mengantisipasi pemberitahuan 
seperti itu, dan jangan ubah, 
sembunyikan, atau musnahkan 
dokumen yang tercantum dalam 
pemberitahuan tersebut, kecuali 
Anda diperintahkan oleh Departemen 
Legal untuk melakukannya.

T&J CATATAN BISNIS

PERTANYAAN 

Rachael, seorang Assistant 
Controller di sebuah biro 
IPG, menerima sejumlah 
faktur dari pemasok 
beberapa hari sebelum 
akhir kuartal keuangan. 
Bolehkah ia menunda 
pencatatan faktur-faktur itu 
ke bulan berikutnya?

JAWABAN 

Tidak. Menunda pencatatan 
kewajiban tidak sesuai dengan 
prosedur atau kontrol internal 
kita, dan dapat dianggap 
sebagai penipuan. Jika Rachael 
menunda pencatatan faktur-
faktur tersebut, kita juga dapat 
dianggap sebagai mengecilkan 
pengeluaran, yang bisa 
menyesatkan investor dengan 
memberikan kesan bahwa 
kita mencetak keuntungan di 
kuartal itu yang lebih besar 
daripada yang sebenarnya kita 
peroleh. Jika Anda memiliki 
pertanyaan tentang laporan 
keuangan, hubungi manajer 
Anda, Departemen Controller 
IPG, atau Chief Risk Officer.

Bekerja sama dengan Penyelidikan 

dan Audit Internal Seperti yang 
telah dibahas dalam “Mendapatkan 
Petunjuk dan Melaporkan 
Kemungkinan Pelanggaran”, kita 
semua berkewajiban mematuhi 
penyelidikan internal. Jika Anda 
diminta untuk bekerja sama dalam 
penyelidikan atau audit internal, 
pastikan bahwa Anda melakukannya 
secara jujur dan tuntas. Jika Anda 
menerima permintaan informasi atau 
pemberitahuan penyelidikan dari 
badan pemerintah, sampaikan segera 
kepada Departemen Legal IPG. 
Departemen Legal akan memberi 
tahu Anda cara menjalaninya. 
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PERDAGANGAN ORANG DALAM

Selama masa kerja Anda di IPG, 
Anda mungkin mengetahui informasi 
orang dalam (juga dikenal sebagai 

“informasi penting nonpublik”) 
tentang IPG, atau perusahaan lain 
yang melakukan bisnis dengan kita, 
yang tidak dipublikasikan. Sesuai 
Kebijakan IPG, undang-undang AS, 
dan undang-undang di negara-negara 
lain, Anda tidak boleh menggunakan 
informasi tersebut untuk kepentingan 
finansial Anda sendiri, atau 
mengungkapkan informasi tersebut 
kepada orang lain untuk kepentingan 
finansial mereka. Khususnya, Anda 
tidak boleh melakukan jual beli 
sekuritas (saham, obligasi, dll.) untuk 
IPG atau perusahaan lain, jika Anda 
mengetahui informasi rahasia yang 
akan dianggap penting bagi investor 
umum dalam menentukan keputusan 
untuk membeli atau menjual saham 
dari perusahaan tersebut. Hal ini 
berarti, jika Anda memiliki informasi 
nonpublik tentang IPG (atau 
perusahaan lain), Anda tidak boleh 
menjual atau membeli saham IPG 
atau perusahaan yang terpengaruh, 

atau memberikan informasi tersebut 
kepada orang lain, hingga informasi 
tersebut diketahui secara publik. 
Terlibat dalam tindakan terlarang 
tersebut mengakibatkan orang-orang 
yang terlibat, di mana pun mereka 
berada, terkena tindakan disiplin 
oleh IPG, yang mencakup tidak 
diikutsertakan dalam program insentif 
ekuitas IPG dan pemutusan hubungan 
kerja, serta kemungkinan tuntutan 
pidana dan denda. Meskipun tidak 
mungkin mengidentifikasi semua 
informasi yang dapat dianggap 
sebagai informasi orang dalam, 
beberapa contohnya mencakup: 
informasi tentang merger atau 
akuisisi, kinerja keuangan, perubahan 
dalam manajemen eksekutif, dan 
transaksi tertentu. 

Jika Anda memiliki pertanyaan 
tentang peraturan perdagangan 
orang dalam atau perdagangan 
yang ingin Anda lakukan, hubungi 
segera Departemen Legal IPG untuk 
memperoleh panduan. Jangan coba 
memutuskan sendiri sesuatu yang 
tidak pasti.

KOMUNIKASI YANG AKURAT

Untuk melindungi merek dan reputasi 
IPG, kita harus memastikan bahwa kita 
berbicara dengan media dan khalayak 
eksternal lainnya secara akurat dan 
konsisten. Karena alasan ini, hanya 
perwakilan yang ditunjuk yang boleh 
berbicara mewakili Interpublic. 
Teruskan semua pertanyaan dari pihak 
luar seperti investor, analis, atau 
media ke bagian Komunikasi Korporat. 
Untuk informasi selengkapnya, baca 
Kebijakan Kewenangan Hubungan 
Publik dan Pers (SP&P 103).
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Transaksi Program Tunjangan 

Karyawan Beberapa transaksi yang 
termasuk dalam program tunjangan 
karyawan dikecualikan dari peraturan 
perdagangan orang dalam karena 
harga atau waktu transaksi berada 
di luar kendali Anda. Yang paling 
penting dari pengecualian transaksi 
ini adalah pemberian hibah saham 
terbatas dan pelaksanaan opsi 
saham kedaluwarsa. 

Selain itu, jika Anda ikut serta 
dalam Program Pembelian 
Saham Karyawan IPG, jangan 
mengubah instruksi dalam program 
tersebut jika Anda memiliki 
informasi orang dalam. Jika Anda 
mempertimbangkan jenis transaksi 
lainnya dalam program tunjangan 
IPG yang mungkin berdampak pada 
kepentingan Anda di Interpublic, 
tanyakan terlebih dahulu kepada 
Departemen Legal IPG.

T&J INFORMASI ORANG DALAM

PERTANYAAN 

Apa yang dimaksud dengan 
informasi orang dalam?

JAWABAN 

Pada umumnya, informasi 
orang dalam adalah setiap 
informasi yang Anda peroleh 
saat bekerja dengan IPG yang 
bersifat material/penting dan 
nonpublik. Misalnya, informasi 
ini dapat berupa: 

Pemberitahuan pendahuluan 
mengenai akuisisi dan divestasi;

Peluncuran produk; 

Diperolehnya atau terlepasnya 
klien penting; 

Perubahan kebijakan dividen;

Perubahan harga yang signifikan;

Ekuitas baru atau 
penawaran utang; 

Berita tentang merger yang 
diusulkan atau menunggu 
persetujuan; 

Masalah likuiditas keuangan;

Pemecahan saham; 

Perubahan manajemen;

Litigasi yang menanti sidang 
atau diancamkan; dan 

Beberapa kinerja dan proyeksi 
keuangan yang nonpublik.

Menentukan semua kategori 
informasi orang dalam tidak 
mungkin dilakukan. Informasi 
harus dianggap sebagai 
penting jika ada kemungkinan 
yang wajar bahwa investor 
akan menganggapnya 
sebagai penting ketika 
membuat keputusan investasi. 
Informasi positif dan negatif 
sama-sama dapat dianggap 
sebagai penting. 

T&J TRANSAKSI KARYAWAN

PERTANYAAN 

Chen, seorang Spesialis Proyek, 
baru-baru ini mengetahui 
melalui pekerjaannya bahwa 
salah satu mitra bisnis kita 
menghadapi tuntutan hukum 
yang berat. Informasi ini 
tidak tersedia untuk umum. 
Namun Chen sangat lega 
mengetahuinya karena ia 
memegang banyak surat 
berharga perusahaan itu. 
Bolehkah Chen menjual 
sebagian saham perusahaan 
itu agar tidak merugi?

JAWABAN 

Tidak. Chen telah memperoleh 
informasi orang dalam karena 
ia bekerja di IPG. Undang-
undang perdagangan orang 
dalam melarang perdagangan 
surat berharga Interpublic atau 
mitra bisnisnya karena informasi 
orang dalam seperti ini.
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Periode Transaksi Sebagian “orang 
dalam”, yang mencakup direktur, 
pejabat eksekutif, dan karyawan yang 
ditetapkan (seperti mereka yang 
memiliki akses ke informasi orang 
dalam tentang Interpublic), tidak 
boleh memperdagangkan saham 
IPG kecuali pada periode transaksi 
(window period) yang telah ditentukan 
sebelumnya. Kecuali IPG menyatakan 
sebaliknya, periode transaksi dimulai 
pada hari kedua perdagangan setelah 
pengajuan kuartal dan tahunan yang 
sesuai (Formulir pengajuan 10-Qs dan 
10-K), dan berakhir pada hari terakhir 
setiap perdagangan kuartal fiskal IPG 
yang berjalan. Periode teraman untuk 
memperdagangkan surat berharga 
IPG, dengan asumsi bahwa Anda 
tidak memiliki informasi nonpublik 
yang material, biasanya adalah 
sepuluh hari perdagangan pertama 
dari periode transaksi. Selain itu Anda 
juga harus berhati-hati terutama 

selama sepuluh hari perdagangan 
terakhir dari kuartal berjalan ketika 
menilai punya tidaknya Anda akses ke 
informasi orang dalam. Ini karena saat 
kuartal tersebut berjalan, informasi 
yang sebelumnya diumumkan kepada 
publik mungkin sudah usang.

Kebijakan periode transaksi ditujukan 
untuk membantu upaya tekun IPG 
mencegah transaksi yang tidak sah, 
dan juga membantu melindungi Anda. 
Jika Anda telah ditandai sebagai 

“orang dalam” menurut konteks 
periode transaksi, pastikan bahwa 
Anda mengetahui awal dan akhir 
periode itu. Penting bahwa Anda 
selalu menggunakan pertimbangan 
yang baik. Jika Anda memiliki 
informasi orang dalam, Anda tidak 
boleh memperdagangkan saham IPG, 
terlepas dari ada tidaknya IPG dalam 
periode transaksi tersebut. 

Tanggung Jawab Individu Kita semua 
memiliki tanggung jawab pribadi 
untuk mematuhi kebijakan IPG 
tentang perdagangan orang dalam. 

Pedoman yang ditetapkan di 
bagian ini bukanlah pengganti dari 
pertimbangan yang baik yang harus 
dilakukan sehubungan dengan 
perdagangan. Jika Anda mengetahui 
adanya informasi nonpublik yang 
material tentang Interpublic atau 
salah satu mitra bisnis kita, Anda 
mungkin harus membatalkan transaksi 
walaupun sudah merencanakannya 
sebelum mengetahui informasi itu 
dan walaupun mengetahui dengan 
pasti bahwa Anda akan menderita 
kerugian atau kehilangan kesempatan 
memperoleh keuntungan akibat 
menunggu. Ingatlah bahwa jika ada 
penyelidikan pemerintah atas aktivitas 
perdagangan, semua perdagangan 
akan ditinjau berdasarkan fakta yang 
baru terungkap. Pertimbangkanlah 
dengan baik setiap transaksi yang 
Anda buat, baik dalam surat berharga 
IPG maupun saham perusahaan mana 
pun yang berhubungan bisnis dengan 
IPG, yang mencakup klien, kontraktor, 
konsultan, pemasok, dan mitra bisnis.

Kewajiban kita untuk menjaga 
kerahasiaan informasi IPG, yang 
dibahas di bagian “Informasi Rahasia 
IPG” dalam Kode Etik ini, juga terkait 
dengan pedoman tersebut. Pastikan 
bahwa Anda telah memahami 
kewajiban Anda menjaga kerahasiaan 
informasi perusahaan.

TENTANG TRANSPARANSI
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Izin di Muka Perdagangan untuk 

Eksekutif Senior Tertentu 

Pejabat eksekutif dan direktur IPG 
harus menerima “izin di muka” 
(preclearance) dari Penasihat Hukum 
atau Rekan Penasihat Hukum 
Perusahaan sebelum bertransaksi 
dalam saham IPG. Sewaktu-waktu, 
Interpublic dapat juga mewajibkan 
karyawan lainnya mengikuti 
proses izin di muka dan akan 
memberitahukan ketentuan itu secara 
tertulis kepada yang bersangkutan. 
Jika Anda menerima pemberitahuan 
perlunya mendapatkan izin di muka 
sebelum melakukan perdagangan, 
pastikan bahwa Anda mengikuti 
semua prosedur itu dengan saksama.

Informasi Tambahan untuk 

Direktur dan Pejabat Eksekutif  

Pejabat eksekutif atau direktur tidak 
boleh melakukan penjualan pendek 
(short) saham IPG. Mereka juga harus 
mematuhi kewajiban pelaporan dan 
pembatasan pada transaksi ayun 
pendek (short-swing) yang ditetapkan 
di dalam Pasal 16 Undang-Undang 
Sekuritas dan Bursa Saham tahun 
1934, sebagaimana yang telah diubah. 
Dampak praktis ketentuan ini adalah 
bahwa pejabat eksekutif dan direktur 
yang membeli dan menjual surat 
berharga IPG dalam masa enam 
bulan (selain dari jenis transaksi 
tertentu) harus menyerahkan semua 
keuntungan kepada IPG terlepas dari 
tahu tidaknya mereka akan informasi 
orang dalam apa pun. 

T&J PERDAGANGAN ORANG DALAM

PERTANYAAN 

Salah seorang teman dekat 
Jill selalu mencari peluang 
investasi yang cerdas. Jill, 
seorang proofreader atau 
korektor naskah di IPG 
mengetahui bahwa salah satu 
klien bironya berkembang 
sangat cepat. Dalam sebuah 
terbitan artikel yang ia 
baca, klien ini mencatatkan 
keuntungan yang sangat besar. 
Bolehkah Jill menyarankan 
temannya agar membeli saham 
perusahaan itu?

JAWABAN 

Informasi yang dijadikan Jill 
sebagai dasar rekomendasinya 
adalah informasi publik, karena 
telah ditulis di dalam artikel 
berita untuk umum. Ini tidak 
dianggap sebagai informasi 
orang dalam; jadi, dia boleh 
menyarankan peluang investasi 
ini kepada temannya.

TENTANG TRANSPARANSI
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Kita sangat mendukung persaingan yang 
ketat namun sehat. Kita melayani klien dan 
mitra bisnis kita berdasarkan solusi inovatif 
dan strategi kreatif kita, dan tidak pernah 
menggunakan cara-cara yang tidak etis 
atau curang.

TENTANG KLIEN DAN MITRA 
BISNIS KITA
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PRAKTIK PEMBELIAN YANG ADIL 

Kita harus memastikan bahwa 
kita membuat semua keputusan 
pembelian secara adil, objektif, dan 
demi kepentingan IPG. Kita berupaya 
memastikan keragaman pemasok, 
dan tidak membiarkan hubungan 
pribadi memengaruhi, atau terkesan 
memengaruhi, keputusan bisnis kita. 
Hal ini berarti kita selalu mengikuti 
prosedur tender, negosiasi, dan 
kontrak yang benar sebagaimana 
yang ditetapkan dalam Kebijakan 
Sourcing dan Pengadaan Global 
(SP&P 380).

PRAKTIK PENJUALAN YANG 

BERETIKA

Komitmen kita terhadap integritas 
berarti kita mematuhi pedoman 
berikut saat berurusan dengan klien:

—  Kita memberikan solusi yang 
memenuhi kepentingan dan 
kebutuhan klien, dan bukan 
memenuhi sasaran pendapatan 
atau kompensasi kita semata.

 —  Kita berkomunikasi dengan 
jujur dan terbuka, dan membuat 
ketentuan keterlibatan yang jelas, 
akurat, dan mudah dipahami.

 —  Kita memastikan kerahasiaan, 
integritas, dan keakuratan dalam 
catatan dan transaksi dengan klien.

—   Kita tidak membuat janji atau 
komitmen yang tidak dapat 
kita penuhi.

Perlu ditekankan bahwa kita tidak 
pernah terlibat dalam “penyuapan 
komersial”. Hal ini berarti bahwa 
kita tidak dapat memberikan atau 
menawarkan uang atau sesuatu 
yang bernilai kepada siapa saja yang 
berbisnis atau mungkin berbisnis 
dengan IPG jika maksud hadiah itu 
adalah membantu kita memperoleh 
atau mempertahankan bisnis, atau 
mendorong orang itu melakukan 
tindakan yang korup, menipu, atau 
hal-hal lain yang bertentangan 
dengan tanggung jawabnya.

TENTANG KLIEN DAN MITRA BISNIS KITA

PERSYARATAN UNTUK PENGADAAN 
YANG DAPAT DITAGIH:

Anda harus mematuhi 
persyaratan pengadaan dalam 
kontrak klien.

Anda harus mematuhi semua 
undang-undang yang berlaku 
(misalnya, undang-undang 
larangan praktik monopoli 
dan persaingan usaha tidak 
sehat) saat memberikan jasa 
kepada klien.

Terbuka dan transparan kepada 
klien mengenai proses tender 
Anda.

Jangan memberikan 
keuntungan yang tidak adil 
kepada studio internal atau biro 
IPG lainnya.

Memelihara dokumen proses 
tender agar tetap terbaru, 
akurat, dan lengkap.
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UNDANG-UNDANG PERSAINGAN 

USAHA

Kita semua harus mematuhi undang-
undang persaingan usaha, atau yang 
dikenal sebagai “undang-undang 
antimonopoli”, yang dirancang 
untuk mempertahankan persaingan 
yang bebas dan terbuka. Undang-
undang ini berbeda-beda di setiap 
negara, namun sasarannya sama, 
yaitu mendorong pasar yang bersaing 
yang memungkinkan tersedianya 
bagi konsumen barang dan jasa 
berkualitas tinggi dengan harga wajar. 
Walaupun sangat kompleks, undang-
undang persaingan usaha pada 
umumnya melarang pembicaraan 
atau pengikatan perjanjian tentang 
apa saja dengan pesaing yang dapat 
mengekang perdagangan, seperti 
pematokan harga, manipulasi tender, 
atau pembagian atau penjatahan 
pasar, wilayah, atau klien. Jika pesaing 
mengajak Anda membahas salah 
satu hal di atas, hentikan segera 

percakapan dan laporkan peristiwa 
ini kepada Departemen Legal IPG. 
Berhati-hatilah terutama ketika Anda 
melakukan percakapan dengan 
perwakilan pesaing kita.

Undang-undang persaingan 
usaha juga melarang pengikatan 
perjanjian, baik secara formal 
maupun informal, dengan pemasok, 
kontraktor, atau klien yang dapat 
membatasi persaingan. Perjanjian 
itu dapat berupa memaketkan 
produk, mengatur harga jual kembali, 
atau menolak menjual produk ke 
klien tertentu atau membeli dari 
pemasok tertentu.

Perhatikanlah bahwa melanggar 
undang-undang ini dapat membawa 
konsekuensi yang berat bagi mereka 
yang terlibat dan Interpublic. 
Jika Anda memiliki pertanyaan, 
konsultasikan dengan Departemen 
Legal IPG sebelum bertindak.

Informasi Pesaing Selama kita 
bekerja atau melalui bisnis atau 
hubungan kerja terdahulu, kita 
mungkin menemukan informasi 
pesaing yang akan memberikan 
keuntungan bersaing yang tidak wajar 
kepada IPG. Aturan umumnya adalah, 
jangan pernah menggunakan atau 
mengungkapkan informasi rahasia 
pesaing sebelum memperoleh izin 
dari Departemen Legal IPG.

Selain itu, berhati-hatilah untuk 
mengumpulkan informasi pesaing 
hanya dengan cara yang sah dan etis. 
Hal ini berarti bahwa Anda tidak boleh 

meminta rekan kerja mengungkapkan 
informasi tentang perusahaan, klien, 
atau mitra bisnis di tempat ia pernah 
bekerja, jika pengungkapan itu 
akan melanggar sebuah perjanjian 
sah yang mengikat. Jangan pernah 
berikan informasi seperti itu jika Anda 
sendiri pernah bekerja untuk suatu 
klien atau mitra bisnis. Jika Anda 
pernah merasa ditekan atau dipaksa 
untuk mengungkapkan informasi 
seperti itu, laporkan situasinya kepada 
Departemen Legal IPG.

T&J PERSAINGAN

PERTANYAAN 

Ariana, seorang Media Buying 
Manager, memiliki teman 
baik yang bekerja di biro 
pesaing. Teman Ariana ini 
menelepon, lalu mengatakan 
bahwa perusahaannya sedang 
mengajukan penawaran kepada 
dua klien media yang juga 
menjadi klien biro Ariana. 
Temannya ini menyarankan 
agar biro Ariana memberikan 
penawaran yang lebih rendah 
kepada satu klien, dan bironya 
akan melakukan hal yang 
sama kepada klien yang lain, 
masing-masing biro akan 
mendapatkan satu klien 
dengan harga yang wajar. 
Bagaimanakah seharusnya 
Ariana menanggapi hal ini?

JAWABAN 

Ariana harus menolak 
membicarakan topik ini dengan 
temannya, dan harus segera 
menyampaikan percakapan 
ini kepada Departemen Legal. 
Jangan pernah bicarakan 
pembagian klien, kontraktor, 
atau pemasok dengan pesaing. 
Membuat kesepakatan dengan 
pesaing, walau hanya secara 
lisan dan informal, yang 
akan membatasi persaingan 
adalah ilegal.

TENTANG KLIEN DAN MITRA BISNIS KITA
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PERTANYAAN 

Elle, seorang Analis Sistem 
Bisnis, akan memberikan 
presentasi penting minggu 
ini. Ia ingin menyertakan 
kutipan dari beberapa media 
publikasi yang dibagikan 
oleh manajernya di dalam 
departemen mereka. Bolehkah 
ia memfotokopi sebuah artikel 
untuk presentasinya?

JAWABAN 

Tergantung. Berlangganan 
majalah seringkali disertai 
dengan pembatasan hak cipta. 
Elle harus meminta saran 
dari manajernya atau Legal 
IPG untuk mengetahui boleh 
tidaknya ia memfotokopi artikel 
atau bagiannya, atau ada 
tidaknya cara lain memperoleh 
informasi yang ia butuhkan.

PERTANYAAN 

Kyle, seorang Direktur Kreatif di 
sebuah biro IPG, merupakan bagian 
dari tim curah pendapat. Tim ini 
membuat kerangka cerita untuk 
klien terbesar biro tersebut, namun 
klien menolak konsep kerangka 
cerita tersebut. Ben, seorang 
pekerja lepas di biro melihat salinan 
kerangka cerita di kantor Kyle dan 
berpikir sebagian dari kerangka 
cerita tersebut akan berguna untuk 
salah satu klien biro lain. Ben 
tidak berencana untuk bersaing 
dengan IPG, jadi ia meminta Kyle 
untuk mengirimkan salinannya 
melalui email. Apakah Kyle dapat 
memberikan salinan kerangka cerita 
tersebut kepada Ben?

JAWABAN 

Sama sekali tidak. Kita semua 
berkewajiban melindungi informasi 
rahasia klien kita. Kyle hanya boleh 
membagikan informasi ini dengan 
orang lain di IPG dan pihak ketiga 
yang diberi wewenang oleh klien 
untuk melihatnya serta memiliki 
urusan bisnis yang terkait dengan 
IPG untuk mengetahuinya.

PERLINDUNGAN INFORMASI DAN 

& PROPERTI PIHAK KETIGA

Klien dan mitra bisnis kita lainnya 
memercayakan informasi rahasia dan 
properti eksklusif mereka kepada 
kita, dan kita harus menjaganya 
sebaik kita menjaga informasi IPG. 
Kita semua bertanggung jawab 
melindungi informasi rahasia dan 
milik eksklusif pihak ketiga yang 
diperoleh melalui pekerjaan kita, 
dan tidak boleh mengungkapkannya 
kepada orang yang tidak berwenang. 
Kewajiban ini tetap berlanjut bahkan 
setelah hubungan kerja kita dengan 
IPG berakhir. Selain itu, kita harus 
mematuhi ketentuan semua perjanjian 
dan undang-undang lisensi yang 
mengatur penggunaan hak kekayaan 
intelektual pihak ketiga. Untuk 
informasi selengkapnya tentang 
perlindungan informasi rahasia dan 
eksklusif, baca bagian Perlindungan 
Aset dalam Kode Etik ini.

T&J MELINDUNGI INFORMASI

TENTANG KLIEN DAN MITRA BISNIS KITA
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Keberhasilan IPG tergantung pada 
integritas karyawannya. Penting agar 
kita semua bertindak dengan jujur dan 
menjunjung standar moral dan nilai etis 
tertinggi yang telah diuraikan dalam Kode 
Etik dan diwajibkan oleh undang-undang.

TENTANG INTEGRITAS
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UNDANG-UNDANG ANTIKORUPSI

Suap merugikan bukan hanya 
Interpublic, namun juga masyarakat 
tempat kita berbisnis. Semua urusan 
bisnis kita harus mematuhi semua 
undang-undang antikorupsi yang 
berlaku. Kita berkomitmen untuk 
mematuhi sepenuhnya semua 
undang-undang, yang mencakup 
Undang-Undang Praktik Korupsi 
Asing (FCPA) AS dan Undang-Undang 
Suap Inggris.

Karena alasan inilah IPG menganut 
kebijakan nihil toleransi terhadap 
suap, di mana pun kita berada, dan 
dengan siapa pun kita berbisnis. 
Kita tidak mengizinkan, menawarkan, 
atau memberikan apa pun yang 
memiliki nilai dengan maksud untuk 
memperoleh atau mempertahankan 
bisnis atau memengaruhi pejabat 
pemerintah, klien, atau pihak ketiga 
lainnya secara tidak pantas.

Selain itu, kita tidak dapat meminta 
seseorang melakukan sesuatu yang 
kita sendiri tidak boleh melakukannya. 
Hal ini mencakup calo, konsultan, 
broker, pelobi, subkontraktor, 
perantara, konsultan pajak, atau pihak 
ketiga lainnya. Sebelum melibatkan 

pihak ketiga tersebut, kita harus 
melakukan uji tuntas yang wajar 
mengenai kemampuan mereka dan 
kesesuaiannya dengan jasa yang 
mereka berikan. Selain itu, jika pihak 
ketiga ini akan berinteraksi dengan 
pejabat pemerintah atas nama kita, 
mereka harus menandatangani 
kontrak yang menyertakan ketentuan 
tegas menyangkut kepatuhan 
antikorupsi (lihat SP&P 310).

Penting untuk diingat bahwa 
keterlibatan dalam suap, secara 
langsung atau tidak langsung 
dapat membuat IPG dan Anda 
dikenai denda dan hukuman pidana 
berat, yang mencakup hukuman 
penjara. Jika Anda mengetahui 
adanya pelanggaran kebijakan 
antikorupsi kita, Anda berkewajiban 
melaporkannya kepada manajer 
Anda, Departemen Legal IPG atau 
Chief Risk Officer, atau Anda dapat 
melaporkannya secara anonim lewat 
email atau telepon melalui Alertline. 
Untuk informasi selengkapnya tentang 
undang-undang antikorupsi dan 
pembayaran yang tidak patut, baca 
SP&P 309 dan 310. 

T&J ANTIKORUPSI

PERTANYAAN 

Jeremy diberi tahu bahwa ia 
bisa menyewa konsultan untuk 
membantu memenangkan 
akun/klien baru. Konsultan 
ini meminta imbalan di 
muka sebesar USD 40.000 
dan mengatakan bahwa 
uang itu akan dipakai untuk 
“membantu memuluskan 
proses”. Karena kita tidak 
benar-benar mengetahui tujuan 
uang tersebut, perlukah kita 
khawatir bahwa konsultan 
akan memberikan sebagiannya 
kepada si calon klien?

JAWABAN 

Tentu saja. Anda harus 
mengetahui kepada siapa 
uang tersebut akan diberikan 
dan tujuan penggunaannya. 
Selain itu, kita diwajibkan untuk 
mengambil langkah-langkah yang 
memastikan bahwa uang tidak 
dipakai untuk menyuap. Jika 
ada kekhawatiran, Anda harus 
meminta pendapat dari manajer 
Anda, Manajemen Risiko IPG, 
atau Departemen Legal.

Baca juga Perantara Pihak 
Ketiga (SP&P 310) dan Kode 
Etik Pemasok (SP&P 382).

TENTANG INTEGRITAS
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KONTROL PERDAGANGAN 

DAN SANKSI EKONOMI 

Sebagai sebuah perusahaan global, 
kita bekerja dengan klien dan 
menyediakan layanan di seluruh dunia. 
Oleh karena itu, kita harus mematuhi 
dengan saksama semua peraturan 
nasional dan lokal serta peraturan 
yang mengatur aktivitas perdagangan 
internasional kita.

IPG memiliki kebijakan untuk 
mematuhi sanksi ekonomi yang 
diterapkan oleh Amerika Serikat di 
seluruh operasi global kita, juga 
sanksi apa pun yang berlaku menurut 
undang-undang setempat. Anda 
tidak boleh berhubungan baik secara 
langsung maupun tidak langsung 
dengan negara atau individu yang 
menjadi sasaran sanksi AS dan harus 
mengetahui dengan baik wilayah 
hukum yang dapat menambah 
risiko masalah.

Walaupun layanan pemasaran 
inti kita cenderung tidak terkena 
undang-undang kontrol ekspor, 
ketika kita terlibat dalam kegiatan 
yang melibatkan pengalihan produk 
atau informasi teknis lintas batas 
(misalnya, memasok peralatan TI 
atau telekomunikasi ke kantor kita di 

negara lain), kita harus memahami 
dan mengikuti semua hukum yang 
terkait dengan ekspor atau impor dari 
AS, dan dalam keadaan tertentu, dari 
luar negeri. Sebelum terlibat dalam 
ekspor barang atau informasi teknis 
terkait (seperti manual teknis) apa 
pun, walaupun hanya antarkantor 
IPG, Anda harus memastikan 
bahwa barang yang diekspor tidak 
memerlukan pemberian lisensi 
kepada yurisdiksi dan pengguna akhir 
yang terkait. Impor juga umumnya 
terkena berbagai pembatasan, 
dan beberapa barang atau bahan 
mungkin dibatasi atau dilarang oleh 
undang-undang setempat.

Konsekuensi atas pelanggaran hukum 
dan peraturan kontrol perdagangan 
bisa sangat berat, baik bagi IPG 
maupun orang yang melakukannya, 
yang mencakup hilangnya hak 
istimewa ekspor dan hukuman pidana 
dan perdata. Jika Anda memiliki 
pertanyaan apa pun tentang sanksi 
ekonomi atau aktivitas ekspor 
dan impor, hubungi Departemen 
Legal IPG.

TENTANG INTEGRITAS

T&J SANKSI EKONOMI

PERTANYAAN 

Negara mana yang terlarang 
bagi kita untuk melakukan 
bisnis?

JAWABAN 

Kuba, Iran, Korea Utara, 
dan Suriah tunduk pada 
sanksi komprehensif AS, dan 
perusahaan AS serta individu 
secara umum dilarang untuk 
melakukan bisnis di negara 
tersebut. Ada beberapa 
pengecualian yang mungkin 
berlaku, misalnya, dengan Kuba 
dan Iran, namun pembatasan 
tersebut signifikan, dan 
Anda harus menghubungi 
Departemen Legal IPG sebelum 
meneruskan peluang bisnis di 
negara-negara tersebut.
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ANTIPENCUCIAN UANG DAN 

ANTIPENDANAAN TERORISME

Bisnis kita yang bersifat global 
menjadikan kita target untuk 
pencucian uang dan pendanaan 
terorisme. Pencucian uang adalah 
proses mengubah tindakan ilegal 
sehingga dana yang dihasilkan 
tampak sah. Pendanaan terorisme 
mencakup pendanaan pelaku 
terorisme, tindakan terorisme, dan 
organisasi terorisme. Di IPG, kita 
tidak membiarkan, mendukung, 
atau memfasilitasi aktivitas tersebut 
dengan cara apa pun. Kita mematuhi 
semua undang-undang antipencucian 
uang dan antipendanaan terorisme 
di seluruh dunia. Penting agar Anda 
mengetahui semua pihak yang 
terlibat dalam aktivitas bisnis Anda 
dan melaporkan aktivitas yang tidak 
biasa. Anda hanya dapat melakukan 
bisnis dengan klien dan mitra bisnis 
yang memiliki reputasi baik, yang 
terlibat dalam aktivitas bisnis yang 
sah dengan menggunakan dana yang 
dihasilkan dari sumber yang sah.

Jika Anda memiliki pertanyaan atau 
kekhawatiran tentang pencucian 
uang atau pendanaan terorisme 
atau memerlukan bantuan untuk 
melakukan uji tuntas, hubungi 
Chief Risk Officer. Anda juga harus 
menghubungi Chief Risk Officer untuk 
melaporkan aktivitas mencurigakan 
yang mungkin melanggar kebijakan ini 
atau undang-undang setempat.

T&J PENCUCIAN UANG

PERTANYAAN 

Apa tanda-tanda peringatan 
untuk pencucian uang atau 
pendanaan terorisme?

JAWABAN 

Beberapa tanda peringatan 
untuk pencucian uang 
atau pendanaan terorisme 
mencakup:

Klien melakukan pembayaran 
melalui beberapa rekening;

Pembayaran dilakukan ke 
rekening pribadi atau luar 
negeri dan bukan ke rekening 
perusahaan yang biasa;

Pembayaran dilakukan di waktu 
yang tidak biasa atau dalam 
jumlah yang tidak biasa; dan 

Beberapa pembayaran 
dibayarkan di bawah $10.000.

TENTANG INTEGRITAS

ANTIBOIKOT 

Di mana pun kita berbisnis, kita 
harus mematuhi hukum AS yang 
melarang berpartisipasi atau bekerja 
sama dengan boikot internasional 
yang tidak disetujui oleh Pemerintah 
AS. Kita diwajibkan untuk mematuhi 
undang-undang dan peraturan 
antiboikot AS, juga hukum serupa 
yang berlaku di setiap negara 
tempat kita beroperasi sepanjang 
tidak bertentangan dengan hukum 
AS. Kita tidak boleh berpartisipasi 
dalam boikot yang tidak diakui oleh 
Amerika Serikat. Permintaan untuk 
melakukan kerja sama boikot bisa 
disampaikan secara lisan atau pun 
tertulis. Permintaan ini sering muncul 
dalam kontrak atau surat kredit (L/C), 
dan sering kali disusupkan ke dalam 
naskah tender atau proposal. Jika 
Anda menerima permintaan untuk 
berpartisipasi dengan cara apa pun 
dalam suatu boikot yang tidak diakui 
oleh Amerika Serikat, laporkan segera 
kepada Departemen Legal IPG.
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Aktivitas Politik Korporat Meskipun 
kegiatan politik pribadi disambut 
baik, kita tidak boleh memberikan 
sumbangan politik dengan atau atas 
nama IPG atau anak perusahaannya. 
“Sumbangan politik” mencakup dana 
IPG dan sesuatu yang bernilai, yang 
meliputi pinjaman, sumbangan, atau 
penggunaan barang, fasilitas, atau 
jasa (kecuali jasa yang merupakan 
bagian dari aktivitas bisnis reguler 
biro Anda). Pembatasan ini tidak 
hanya berlaku untuk sumbangan 
langsung yang diberikan kepada 
calon perseorangan, komite politik, 
atau partai politik, tetapi juga untuk 
sumbangan tidak langsung yang pada 
akhirnya digunakan untuk mendukung 
calon perseorangan, komite politik, 
atau partai politik, seperti tiket acara 
makan malam penggalangan dana 
atau acara lain yang serupa.

AKTIVITAS LOBI 

Sebelum melakukan kegiatan 
melobi atas nama IPG atau klien 
mana pun, kita harus memperoleh 
persetujuan dari Departemen Legal 
IPG, kecuali aktivitas bisnis rutin 
kantor yang bersangkutan melibatkan 
aktivitas melobi.

Aktivitas Politik Pribadi Kita semua 
diperbolehkan untuk mendukung 
masyarakat kita secara positif dengan 
berpartisipasi dalam kegiatan 
politik yang menarik minat kita. 
Namun, kita harus berhati-hati untuk 
menjunjung reputasi IPG melalui 
partisipasi pada aktivitas seperti 
itu hanya dengan menggunakan 
waktu dan dana pribadi. Kita tidak 
membolehkan kampanye atau 
kandidat mana pun menggunakan 
dana atau aset, peralatan, atau merek 
dagang Interpublic. Selain itu, kita 
tidak boleh menggunakan nama IPG 
saat berpartisipasi dalam aktivitas 
demikian. Kita sama sekali tidak boleh 
memanfaatkan posisi kewenangan 
kita untuk membuat karyawan lain 
merasa ditekan atau dipaksa untuk 
berpartisipasi dengan cara apa pun 
di dalam acara dan gerakan politik, 
atau untuk maksud politik apa pun. 
Ingatlah, saat menggunakan media 
sosial, Anda harus menjelaskan bahwa 
pendapat/aktivitas politik Anda tidak 
berhubungan dengan IPG.

AKTIVITAS POLITIK

TENTANG INTEGRITAS
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Pengecualian dan Amandemen

IPG melakukan tinjauan Kode Etik dan 
kebijakan Interpublic lainnya secara teratur, 
dan sewaktu-waktu akan memperbarui 
kebijakan ini bila hukum dan peraturan yang 
berlaku berubah atau bisnis kita memerlukan 
revisi pada panduan yang diberikan kepada 
kita semua. Pemberitahuan akan segera 
diberikan jika ada perubahan penting, 
baik pada Kode Etik maupun kebijakan 
IPG lainnya.

Dalam situasi tertentu yang jarang terjadi, 
IPG bisa berpendapat bahwa mengecualikan 
suatu ketentuan dari Kode Etik merupakan 
hal yang patut. Semua pengecualian ini 
memerlukan persetujuan terlebih dahulu 
baik dari Penasihat Hukum Korporat maupun 
dari Chief Risk Officer. Hanya Direksi yang 
boleh mengecualikan kepatuhan kepada 
Kode Etik untuk pejabat atau direktur IPG. 
Jika pengecualian semacam itu diberikan, 
Interpublic akan segera memberitahukannya 
kepada pemegang saham sebagaimana yang 
disyaratkan oleh hukum atau aturan Komisi 
Surat Berharga dan Bursa (SEC) AS dan Bursa 
Saham New York yang berlaku.
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Terima kasih atas waktu yang telah Anda 
luangkan untuk meninjau Kode Etik ini.  
Kami tidak mungkin menyebutkan semua 
skenario etis yang mungkin kita hadapi. 
Prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam 
Kode Etik ini bersifat umum, ditambah 
beberapa kebijakan dan prosedur 
khusus yang dapat ditemukan dalam 
SP&P kami, jadi Anda juga harus meninjau 
kesemuanya. Selain Kode Etik, kami 
bergantung pada penilaian terbaik Anda 
untuk menjunjung standar integritas 
tertinggi untuk perusahaan dan klien 
kita. Kami berharap semua karyawan IPG 
menjadikan kandungan dan semangat 
Kode Etik ini sebagai sebuah panduan. 
Dengan selalu mengingat prinsip ini, kita 
akan mempertahankan reputasi kita dalam 
keterbukaan, transparansi, kreativitas. 

KESIMPULAN
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IPG telah mengadopsi Perjanjian ini untuk 
mengatur kerahasiaan karyawan dan 
kepemilikan ide, konsep dan materi kreatif 
yang diciptakan oleh karyawan IPG.

PERJANJIAN 
KERAHASIAAN DAN 
LARANGAN PENGHASUTAN
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PERJANJIAN KERAHASIAAN DAN LARANGAN PENGHASUTAN

KERAHASIAAN DAN 
LARANGAN PENGHASUTAN
Karena kami bergerak dalam bisnis 
penciptaan ide, konsep dan materi 
kreatif untuk klien-klien kami, 
IPG telah mengadopsi Perjanjian 
ini untuk mengatur kerahasiaan 
karyawan dan kepemilikan ide, 
konsep dan materi kreatif yang 
diciptakan oleh karyawan IPG. 
Untuk melindungi kepentingan 
bisnis resmi IPG, Perjanjian ini juga 
melarang penghasutan tidak sah 
dari klien dan/atau karyawan IPG 
selama bekerja di Interpublic dan 
selama periode waktu tertentu 
setelah Anda tidak lagi bekerja di 
IPG. Dengan mempertimbangkan 
keberlanjutan pekerjaan Anda di 
Interpublic atau unit bisnis mana 
pun tempat Anda bekerja (“Unit 
Bisnis” saya), Anda akan diminta 
untuk menyetujui ketentuan-
ketentuan dalam Perjanjian ini 
dan membuktikan penerimaan 
dan kepatuhan Anda terhadap 
ketentuan-ketentuan secara 
tertulis setidaknya setiap tahun.

Sertifikasi kepatuhan terhadap 
Perjanjian ini tidak akan mengubah 
keputusan yang natural terhadap 
pekerjaan Anda di IPG. 

KEPEMILIKAN PROPERTI 
INTELEKTUAL
Saya setuju bahwa semua produk 
dan properti intelektual (IP) yang 
saya ciptakan atau bayangkan 
selama masa kerja saya dan/
atau yang terkait atau berada 
dalam lingkup pekerjaan saya 
di IPG atau Unit Bisnisnya akan 
dianggap sebagai “pekerjaan 
yang dibayar” dan sebagai 
properti dari Interpublic atau 
salah satu Unit Bisnisnya. Produk 
kerja mencakup semua hal yang 
saya ciptakan atau bayangkan 
selama masa kerja di IPG atau Unit 
Bisnis saya, yang berada dalam 
premis IPG atau Unit Bisnisnya 
dan/atau menggunakan sumber 
daya IPG atau Unit Bisnisnya; 
dan semua produk kerja tersebut 
harus dianggap berada dalam 
lingkup pekerjaan saya dan/
atau terkait atau berada dalam 
lingkup pekerjaan saya di IPG atau 
Unit Bisnisnya.

Produk kerja dan IP tersebut 
secara kolektif disebut sebagai 
“Properti” dan mencakup, tetapi 
tidak terbatas pada, semua ide, 
penemuan, properti tertulis, 
musik, lirik, naskah, tema, cerita, 
karakter, slogan, plot, alur cerita, 
judul, salinan, seni, fotografi, 
rekaman, aplikasi, perangkat 
lunak, kode sumber, kode objek, 
HTML, pemformatan, strategi, 
penulisan atau semacamnya, 
antarmuka pengguna, karya 
audio-visual, “melihat dan 
merasakan,” tata cara, rahasia 
dagang, desain, ilustrasi, gambar, 
dicetak maupun materi grafis, 

antarmuka pengguna grafis, dan 
juga materi persiapan, seperti 
bagan, diagram, memorandum, 
cetakan, draf, sketsa dan garis 
besar. Jika karena alasan tertentu 
Properti tidak dianggap sebagai 
“pekerjaan yang dibayar,” maka 
bersama ini saya menyerahkan 
semua hak, judul dan kepentingan 
dalam Properti pada IPG dan/
atau Unit Bisnisnya dan setuju 
untuk menjalankan dokumen 
apa pun yang dianggap perlu 
oleh IPG atau Unit Bisnis untuk 
mengabadikan penyerahan itu. 
Selain itu, bersama ini saya tanpa 
dapat dibatalkan melepaskan, 
sampai pada batas yang diizinkan 
oleh hukum yang berlaku, semua 
klaim terhadap “hak moral” atau 
hak terkait moral sehubungan 
dengan produk kerja yang 
saya ciptakan. 

Sedangkan antara saya dan IPG, 
saya dapat mempertahankan 
kepemilikan dari IP apa pun 
yang saya ciptakan sebelum 
saya bekerja di IPG atau Unit 
Bisnisnya (“IP Saya”). Jika saya 
memasukkan IP Saya ke dalam 
Properti, maka, kecuali disetujui 
berbeda secara tertulis, bersama 
ini saya memberikan lisensi yang 
tidak dapat dibatalkan, berlaku 
seterusnya, bebas royalti, dapat 
di-sub-lisensikan dan dapat 
dialihkan pada IPG dan/atau Unit 
Bisnisnya untuk menggunakan 
dan memodifikasi IP Saya sampai 
pada batasan yang dicakup dan 
diperlukan atau diinginkan dari 
Properti tersebut.
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PERJANJIAN KERAHASIAAN DAN LARANGAN PENGHASUTAN

KERAHASIAAN
Saya setuju bahwa saya harus 
menjaga Properti dan semua 
informasi non-publik lainnya 
sehubungan atau terkait 
dengan bisnis IPG, klien dan 
calon kliennya, dan orang atau 
entitas lain yang wajib dijaga 
kerahasiaannya (secara kolektif, 
“Informasi Rahasia”) dengan 
kerahasiaan yang paling tinggi 
baik saat saya bekerja di IPG 
maupun setelahnya. Selama 
saya bekerja di IPG maupun 
setelahnya, saya tidak boleh, 
kecuali diarahkan atau diizinkan 
secara tertulis oleh IPG, 
menggunakan, mengungkapkan 
atau menyebabkan pengungkapan 
Informasi Rahasia apa pun untuk 
tujuan apa pun, termasuk tanpa 
batasan untuk keuntungan saya 
sendiri atau orang lain. Saya 
akan menghancurkan (termasuk 
menghapus) semua Informasi 
Rahasia saat tidak lagi dibutuhkan 
dalam pekerjaan saya, dan 
dalam situasi apa pun, sesuai 
dengan permintaan IPG atau Unit 
Bisnis saya.

Tanpa mengabaikan ketentuan 
sebelumnya, saya memahami 
bahwa tidak ada ketentuan dalam 
Kode Etik yang dapat membatasi 
saya dalam melaporkan potensi 
pelanggaran kepada pegawai 
pemerintah (dalam kasus arahan 
atau izin dari IPG tidak diperlukan) 
Saya juga memahami lebih 
jauh bahwa saya tidak akan 

dituduh berbuat kriminal atau 
bertanggung jawab secara sipil 
oleh undang-undang federal atau 
rahasia dagang negara bagian apa 
pun atas pengungkapan sebuah 
rahasia dagang yang dirahasiakan 
dari pejabat federal, negara 
bagian, atau pemerintah lokal atau 
kepada pengacara semata-mata 
untuk kepentingan pelaporan 
atau penyelidikan kemungkinan 
pelanggaran hukum. Saya juga 
memahami bahwa saya tidak akan 
dituduh berbuat kriminal atau 
bertanggung jawab secara sipil 
oleh undang-undang federal atau 
rahasia dagang negara bagian apa 
pun atas pengungkapan sebuah 
rahasia dagang yang disebabkan 
oleh keluhan atau dokumen lain 
yang diajukan dalam sebuah 
tuntutan hukum atau proses lain, 
jika pengajuan itu disegel.

Jika saya mengajukan sebuah 
tuntutan hukum karena membalas 
pelaporan kemungkinan 
pelanggaran hukum, saya 
memahami bahwa tidak ada isi 
Kode Etik yang mencegah saya 
untuk mengungkapkan rahasia 
dagang kepada pengacara 
saya dan saya diizinkan untuk 
menggunakan informasi 
rahasia dagang tersebut dalam 
proses pengadilan jika saya 
mengajukan semua dokumen yang 
mengandung rahasia dagang yang 
disegel dan tidak mengungkapkan 
rahasia dagang, selain yang 
diperintahkan oleh pengadilan.

Seperti yang dijelaskan di atas, 
“Informasi Rahasia” mencakup, 
tanpa batasan, prospek bisnis, 
perangkat lunak komputer, 
teknik penelitian, hasil penelitian, 
rencana media, tata letak, 
rangkaian cerita, naskah, laporan 
dan informasi terkait dengan 
iklan, pemasaran atau promosi 
penjualan produk, dan aktivitas 
bisnis, layanan dan strategi IPG 
lainnya atau calon klien atau klien 
aktual, di mana informasi tersebut 
disampaikan kepada saya oleh 
IPG, klien atau calon klien, atau 
oleh orang atau entitas lain di 
mana IPG atau klien tersebut 
mungkin memiliki kewajiban 
untuk merahasiakan, dan tanpa 
memedulikan apakah ditandai 
sebagai “rahasia” atau “hak milik.”

Akan tetapi, informasi tidak dapat 
dianggap sebagai Informasi 
Rahasia oleh Perjanjian ini jika 
telah diketahui secara publik di 
luar IPG dengan cara-cara yang 
sah, dan selain melalui tindakan 
atau kelalaian seseorang yang 
memiliki kewajiban untuk tidak 
mengungkapkan atau tidak 
menggunakan informasi tersebut.
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PERJANJIAN KERAHASIAAN DAN LARANGAN PENGHASUTAN

LARANGAN PENGHASUTAN 
(KARYAWAN YANG BEKERJA 
DI LUAR CALIFORNIA)
Saya setuju bahwa selama saya 
bekerja dan dalam periode 
satu tahun setelah masa kerja 
saya berakhir karena alasan 
apa pun (“Periode Larangan 
Penghasutan”), saya tidak boleh, 
langsung maupun tidak, atas nama 
saya sendiri maupun mewakili 
orang atau entitas lain:

—  Mencoba mendapatkan 
bisnis orang atau entitas lain 
yang (i) tadinya merupakan 
klien dari Unit Bisnis saya 
dengan jangka waktu (2) tahun 
sebelum penghentian saya, 
atau (ii) tadinya merupakan 
calon klien dari Unit Bisnis 
tempat saya mengadakan 
kontak, dan di mana saya 
secara materi berpartisipasi 
dalam upaya pemasaran Unit 
Bisnis saya kepada calon 
klien tersebut, dalam jangka 
waktu dua (2) tahun sebelum 
penghentian saya;

  Termasuk orang atau entitas 
yang merupakan klien dari 
Unit Bisnis saya (“Klien”) untuk 
berhenti menggunakan layanan 
dari Unit Bisnis tersebut 

atau menggunakan layanan 
entitas atau orang yang 
berkompetisi langsung dengan 
materi bisnis dari Unit Bisnis 
tersebut, asalkan identitas 
Klien tersebut, atau kebutuhan, 
keinginan, atau penerimaan 
Klien terhadap layanan yang 
ditawarkan oleh Unit Bisnis 
tersebut diketahui oleh saya 
sebagai hasil dari pekerjaan 
saya di Unit Bisnis tersebut;

—  Mencoba mendapatkan, 
memengaruhi atau memotivasi 
karyawan dari Unit Bisnis 
saya untuk meninggalkan 
pekerjaannya untuk bekerja 
kepada orang, perusahaan 
atau pabrik lain, atau 
memperkerjakan karyawan 
tersebut, atau mengganggu 
hubungan antara Unit Bisnis 
saya dan karyawannya; atau

—  Terlibat dalam perilaku apa pun 
yang mengganggu hubungan 
antara Unit Bisnis saya dan 
karyawan atau Kliennya.

LARANGAN PENGHASUTAN 
(KARYAWAN YANG BEKERJA 
DI CALIFORNIA)
Saya setuju bahwa, selama saya 
bekerja dan dalam periode 
satu tahun setelah masa kerja 
saya berakhir karena alasan 
apa pun, saya tidak akan, baik 
secara langsung maupun tidak, 
baik atas nama saya sendiri 
maupun mewakili entitas lain, 
menggunakan Informasi Rahasia 
atau rahasia dagang untuk:

—  Mencoba mendapatkan bisnis 
dari klien mana pun yang dapat 
memberikan saya akses ke 
Informasi Rahasia selama masa 
kerja saya di Unit Bisnis; atau

—  Menggunakan segala perilaku 
yang mengganggu hubungan 
antara Unit Bisnis saya dan 
kliennya.
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PERJANJIAN KERAHASIAAN DAN LARANGAN PENGHASUTAN

PENERIMAAN DARI 
SEMUA KARYAWAN
Saya juga menerima dan 
menyetujui lebih jauh bahwa 
kegagalan saya dalam mematuhi 
ketentuan mana pun dari 
Perjanjian ini dapat menyebabkan 
masalah yang tidak dapat 
diperbaiki pada bisnis IPG, dan 
IPG berhak untuk mendapatkan 
perintah pengadilan di pengadilan 
mana pun dari yurisdiksi yang 
kompeten untuk mencegah saya 
melakukan, mengancam atau 
melanjutkan tindakan materi 
ketidakpatuhan dari Perjanjian ini. 

Saya setuju bahwa IPG berhak 
menagih biaya dan beban 
pengacara yang masuk akal dan 
tercatat yang dibebankan untuk 
penegakan atau upaya penegakan 
ketentuan dari Perjanjian ini atau 
hak apa pun yang terkandung di 
dalamnya.
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Saya dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima dan membaca serta meninjau 
secara saksama Kode Etik IPG. Saya setuju untuk terikat dengan syarat dan ketentuan yang 
terdapat di sini. Jika saya bekerja untuk kepentingan pemerintah A.S., saya menerima lebih 
jauh bahwa saya telah menerima dan membaca serta memeriksa dengan saksama Suplemen 
Kontrak Pemerintah pada Kode Etik IPG. Saya menerima bahwa saya telah dan akan terus 
mematuhi peraturan dan panduan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen ini. Saya 
memahami bahwa saya harus meminta saran dan nasihat dari Direktur Sumber Daya Manusia 
atau, dalam kasus tertentu, departemen Sumber Daya Manusia IPG, Departemen Legal IPG, 
atau Chief Risk Officer sebelum memutuskan untuk bertindak atau tidak bertindak, atau 
mengambil langkah perilaku yang, berdasarkan pada Kode Etik atau kebijakan Perusahaan, 
berpotensi menimbulkan keraguan akan atau kesan ketidakpantasan. Saya juga memahami 
bahwa saya berhak, tanpa mengabaikan kebijakan perusahaan, rencana, atau perjanjian 
yang saya miliki dengan IPG atau anak perusahaannya, untuk melaporkan kemungkinan 
pelanggaran kepada pemerintah atau badan pengatur tanpa pemberitahuan dan saya 
tidak akan mendapat pembalasan karena melakukannya. Saya akan mengungkapkan setiap 
potensi konflik kepentingan atau pengecualian lainnya melalui Formulir Laporan Kepatuhan.

Nama: 

Tanggal: 

Formulir Sertifikasi  
Kepatuhan Kode Etik
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Bersama ini saya menerima bahwa saya telah menerima dan mempelajari serta memeriksa 
dengan saksama Perjanjian Kerahasiaan dan Larangan Penghasutan.  Saya memahami bahwa 
saya telah diberi kesempatan untuk mencari nasihat dalam konseling untuk mengajukan 
pertanyaan apa pun yang mungkin saya miliki sehubungan dengan ketentuan dari Perjanjian 
Kerahasiaan dan Larangan Penghasutan. Setelah membaca dan memahami semuanya, saya 
setuju untuk terikat dengan syarat dan ketentuan yang terdapat di sini. 

Nama: 

Tanggal: 

Penerimaan akan Perjanjian  
Kerahasiaan dan Larangan Penghasutan 
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Setiap karyawan Interpublic atau anak perusahaannya wajib meninjau dan mematuhi dengan 
cermat ketentuan Kode Etik. Formulir ini dapat digunakan untuk melaporkan setiap konflik 
kepentingan, dan/atau meminta penjelasan jika ada pertanyaan atau masalah yang mungkin 
muncul. Harap diingat bahwa Anda tidak perlu mengisi dan mengembalikan formulir 
ini kecuali ada sesuatu yang perlu Anda laporkan atau ada pernyataan yang perlu Anda 
sampaikan secara tertulis.

Semua pengungkapan harus dilaksanakan setiap tahun meski telah diungkapkan 
sebelumnya.

Persyaratan pengungkapan berlaku untuk semua kantor IPG domestik dan internasional 
dan anak usahanya (secara kolektif mulai saat ini disebut sebagai “Perusahaan”) dan semua 
direktur, pejabat dan karyawan Perusahaan. Sebuah “konflik kepentingan” adalah sebuah 
situasi di mana kepentingan pribadi Anda dapat mengganggu kepentingan Perusahaan. 
Memiliki konflik kepentingan tidak selalu merupakan pelanggaran atas Kode Etik IPG – akan 
tetapi, kegagalan untuk melaporkan konflik tersebut (dan mendapatkan persetujuan yang 
dibutuhkan) merupakan sebuah pelanggaran. Bahkan menghindari kemunculan konflik 
kepentingan pun merupakan hal yang juga penting.

Untuk kepentingan formulir pengungkapan berikut ini, “anggota keluarga atau rumah tangga 
Anda” mencakup pasangan, mitra domestik, anak, saudara,orang tua, mertua, anggota 
keluarga tambahan lainnya, dan semua orang yang tinggal di tempat Anda.

Formulir yang telah diisi harus diserahkan kepada direktur sumber daya manusia di kantor 
Anda.  Atau, jika merasa masalah tersebut sangat sensitif, Anda dapat mengirimkan formulir 
secara langsung ke Direktur Sumber Daya Manusia, Departemen Sumber Daya Manusia 
IPG, Departemen Legal IPG, atau Chief Risk Officer. Lampirkan halaman tambahan jika 
memerlukan ruang lebih banyak.

Formulir Laporan Kepatuhan
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1.  Silakan mengungkapkan semua konflik kepentingan yang terkait dengan vendor atau 
pihak ketiga mana pun yang digunakan oleh Perusahaan (“Vendor Perusahaan”):

 •  Apakah Anda atau anggota keluarga atau rumah tangga Anda memiliki 
kepentingan kepemilikan yang signifikan atau sedang menjabat posisi yang 
signifikan di Vendor Perusahaan mana pun?

 •  Dalam 24 bulan terakhir atau selama Anda bekerja di Perusahaan (mana pun 
yang lebih singkat), apakah Anda telah mereferensikan bisnis apa pun kepada 
Vendor Perusahaan di mana Anda atau anggota keluarga atau rumah tangga Anda 
memiliki kepentingan kepemilikan atau sedang menjabat posisi yang signifikan?

 •  Dalam 24 bulan terakhir atau selama Anda bekerja di Perusahaan (mana pun yang 
lebih singkat), apakah Anda memiliki kepentingan keuangan pribadi lain dalam 
transaksi Perusahaan (seperti menerima uang rujukan dari Vendor Perusahaan atau 
pihak ketiga lainnya)?

 •  Dalam 24 bulan terakhir atau selama Anda bekerja di Perusahaan (mana pun yang 
lebih singkat), apakah Anda telah mereferensikan bisnis Perusahaan mana pun 
kepada mantan karyawan Perusahaan?

  Ya 

  Tidak

Jika jawaban Anda pada salah satu pertanyaan di atas adalah “ya,” gunakan ruang berikut 
ini untuk mengungkapkan semua individu, kepentingan, posisi, transaksi, dan semua rincian 
terkait lainnya.

2.  Silakan mengungkapkan konflik kepentingan yang terkait dengan pesaing Perusahaan 
berikut ini:

 •  Apakah Anda atau anggota keluarga atau rumah tangga Anda memiliki 
kepentingan kepemilikan yang signifikan, menjabat posisi yang signifikan, atau 
menyediakan layanan ke pesaing Perusahaan?

  Ya 

  Tidak

Gunakan ruang berikut untuk mengungkapkan semua kepentingan atau posisi di 
pesaing tersebut.
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3. Silakan mengungkapkan konflik kepentingan terkait klien Perusahaan berikut ini:

 •  Apakah Anda atau anggota keluarga atau rumah tangga Anda memiliki 
kepentingan kepemilikan yang signifikan atau menjabat posisi yang signifikan di 
klien Perusahaan?

  Ya 

  Tidak

Gunakan ruang berikut untuk mengungkapkan semua kepentingan atau posisi di klien tersebut.

4.  Silakan mengungkapkan konflik kepentingan terkait bekerja di anggota keluarga atau 
rumah tangga Anda berikut ini:

 •  Apakah Anda bekerja di anggota keluarga atau rumah tangga Anda di Perusahaan, 
atau apakah Anda terlibat dalam perekrutan anggota keluarga atau rumah tangga 
Anda untuk bekerja di Perusahaan dalam 24 bulan terakhir atau selama bekerja di 
Perusahaan (mana pun yang lebih singkat)?

  Ya 

  Tidak

Gunakan ruang berikut untuk mengungkapkan rincian posisi yang dijabat oleh anggota 
keluarga atau rumah tangga Anda.
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5. Silakan mengungkapkan konflik kepentingan terkait hadiah berikut ini:

• Dalam 24 bulan terakhir atau selama Anda bekerja di Perusahaan (mana pun yang 
lebih singkat), apakah Anda telah menerima hadiah dari Vendor Perusahaan, klien, atau 
mitra bisnis Perusahaan lainnya yang bernilai lebih dari USD 400 DAN yang tidak disetujui 
sebelumnya sesuai dengan kebijakan pemberian hadiah Perusahaan (SP&P 118)?

  Ya 

  Tidak

Gunakan ruang berikut ini untuk mengungkapkan semua hadiah tersebut.

6.  Silakan mengungkapkan semua konflik kepentingan terkait pekerjaan di luar saat 
bekerja di Perusahaan:

 •  Dalam 24 bulan terakhir atau selama Anda bekerja di Perusahaan (mana pun yang 
lebih singkat), apakah Anda telah melakukan pekerjaan di luar (dibayar maupun 
tidak) yang berhubungan atau setara dengan posisi Anda atau kewajiban pekerjaan 
Anda saat ini?

 •  Dalam 24 bulan terakhir atau selama Anda bekerja di Perusahaan (mana pun yang 
lebih singkat), apakah Anda telah bekerja (dibayar maupun tidak) untuk bisnis atau 
organisasi lain

   (1) saat berada di premis Perusahaan, (2) menggunakan sumber daya Perusahaan, 
ATAU (3) selama jam kerja Anda?

 •  Apakah Anda saat ini menjabat sebagai Dewan Direksi atau badan bisnis lain 
yang setara yang tidak disetujui sebelumnya sesuai dengan kebijakan Konflik 
Kepentingan Perusahaan (SP&P 557)?

 •  Dalam 24 bulan terakhir atau selama Anda bekerja di Perusahaan (mana pun 
yang lebih singkat), apakah Anda telah memengaruhi Perusahaan atau salah satu 
vendornya untuk melakukan kontribusi sosial, bekerja secara gratis, atau melakukan 
layanan di bawah harga pasar pada sebuah organisasi tempat Anda memiliki peran 
yang signifikan?

  Ya 

  Tidak

Jika jawaban Anda pada salah satu pertanyaan di atas adalah “ya,” gunakan ruang berikut 
ini untuk mengungkapkan semua pekerjaan di luar, posisi yang dijabat, atau kontribusi yang 
dilakukan tersebut.
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7.  Silakan mengungkapkan konflik kepentingan terkait dengan entitas pemerintah 
berikut ini:

 •  Apakah Anda atau anggota keluarga atau rumah tangga Anda(1) dipekerjakan oleh 
atau berafiliasi dengan badan pemerintah yang mungkin akan berinteraksi dengan 
kita DAN (2) dalam posisi memengaruhi keputusan badan pemerintah yang 
menyangkut bisnis kita? 

  Ya 

  Tidak

Gunakan ruang berikut ini untuk mengungkapkan semua posisi yang Anda atau anggota 
keluarga atau rumah tangga Anda jabat di entitas pemerintahan tersebut.

8.  Silakan mengungkapkan konflik kepentingan terkait PricewaterhouseCoopers (“PwC”) 
berikut ini.

 •  Apakah Anda merupakan mantan mitra atau anggota staf PwC atau 
apakah anggota keluarga atau rumah tangga Anda saat ini merupakan mitra atau 
anggota staf PwC? 

  Ya 

  Tidak

Jika salah satu anggota keluarga atau rumah tangga Anda merupakan mitra atau anggota 
staf PwC, gunakan ruang beirkut ini untuk mengungkapkan nama anggota keluarga atau 
rumah tangga dan lokasi kantor PwC tempat mereka bekerja. Jika Anda merupakan mantan 
mitra atau anggota staf PwC, sampaikan juga apakah Anda memiliki sisa saldo modal atau 
pengaturan finansial berkelanjutan dengan PwC, yang tidak diizinkan sesuai kebijakan IPG.
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9. Silakan mengungkapkan aktivitas lainnya.

 •  Apakah ada aktivitas lain yang Anda atau anggota keluarga atau rumah tangga 
Anda lakukan yang berpotensi menimbulkan konflik dengan kepentingan bisnis 
Perusahaan, atau dapat melanggar Kode Etik?

  Ya 

  Tidak

Gunakan ruang berikut ini untuk mengungkapkan aktivitas tersebut.


	Text Field 13: 
	Text Field 15: 
	Text Field 16: 
	Text Field 17: 
	R1: Off
	Text Field 18: 
	Text Field 19: 
	Text Field 20: 
	Text Field 21: 
	Text Field 22: 
	Text Field 23: 
	Text Field 24: 
	Text Field 25: 
	Text Field 26: 
	R2: Off
	R3: Off
	R4: Off
	R5: Off
	R6: Off
	R7: Off
	R8: Off
	R9: Off


