
Kode Etik Kita
Tanggung jawab kita

Code of 
Conduct



Membantu Anda untuk membuat 
keputusan yang benar



Nilai dan perilaku kita menjadi 
dasar dari Kode Etik kita 

• Values and Behaviours Intranet/ Intranet Nilai dan Prilaku

Persyaratan BP dan sumber daya yang membantu

Keselamatan
Keselamatan itu penting. Segala hal yang kita lakukan tergantung pada keselamatan tenaga 
kerja kita dan masyarakat di sekitar kita. Kita peduli dengan manajemen lingkungan yang 
aman. Kita berkomitmen untuk menghadirkan energi ke dunia secara aman.

Saling Menghargai
Kita menghargai dunia tempat kita beroperasi. Hal ini dimulai dari kepatuhan terhadap 
hukum dan peraturan. Kita menjunjung standar etika tertinggi dan berperilaku sedemikian 
rupa sehingga kita mendapatkan kepercayaan orang lain. Kita bergantung pada hubungan 
yang kita miliki dan kita saling menghargai sesama rekan kerja, serta mereka yang bekerja 
bersama kita. Kita menghargai keberagaman karyawan dan pendapat. Kita peduli dengan 
konsekuensi atas segala keputusan kita, baik besar maupun kecil, terhadap mereka yang 
berada di sekitar kita.

Keunggulan
Kita bekerja dalam industri yang berisiko tinggi dan berkomitmen terhadap keunggulan 
melalui manajemen operasi yang sistematis dan disiplin. Kita mematuhi dan menjunjung 
tinggi aturan dan standar yang telah kita tetapkan untuk perusahaan kita. Kita berkomitmen 
terhadap hasil yang berkualitas, selalu ingin belajar dan meningkatkan diri. Jika ada sesuatu 
yang salah, kita memperbaikinya.

Keberanian
Apa yang kita lakukan seringkali tidak mudah. Mencapai hasil terbaik sering kali memerlukan 
keberanian untuk menghadapi kesulitan, untuk angkat bicara dan untuk mempertahankan 
apa yang kita yakini benar. Kita selalu berusaha untuk melakukan hal yang benar. Kita 
menjajaki pemikiran-pemikiran baru dan tidak takut untuk meminta bantuan. Kita jujur 
terhadap diri sendiri dan aktif mencari masukan dari orang lain. Tujuan kita adalah untuk 
memberikan warisan abadi, terlepas dari tuntutan jangka pendek dunia kita.

Satu Tim
Sebesar apa pun kekuatan individu, kita akan mencapai lebih banyak jika kita melakukannya 
bersama-sama. Kita mengutamakan kesuksesan tim di atas kesuksesan pribadi dan 
berkomitmen untuk membangun kemampuan tim. Kita saling percaya untuk memenuhi 
kewajiban kita masing-masing.

Apa yang kita hargai
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Rekan Kerja yang Terhormat,

Selamat datang di Kode Etik BP yang baru. Kode Etik ini 
merupakan panduan kita untuk melakukan hal yang benar 
dalam bisnis. Kode Etik ini harus dibaca dan harus diikuti oleh 
kita semua. 

Tidak ada yang lebih penting bagi BP selain memastikan 
bahwa kita melakukan hal yang benar – dan tidak ada hal 
yang menempatkan kita pada risiko lebih tinggi selain 
daripada kegagalan untuk melakukan hal yang benar tersebut. 

Anda akan menyadari Kode Etik ini lebih singkat dan 
sederhana, tetapi bukan berarti kurang penting. Hal ini 
dikarenakan bahwa kita fokus pada prinsip dan harapan 
yang paling penting daripada menetapkan aturan yang rinci. 
Saya percaya bahwa karyawan BP sangat mampu membuat 
keputusan yang tepat ketika dihadapkan pada pilihan sulit dan 
bahwa mereka akan dibimbing oleh penilaian mereka yang 
baik. Namun kita seharusnya tidak pernah merasa bahwa kita 
harus ‘melakukannya sendiri‘ jika kita tidak yakin dengan apa 
yang benar untuk dilakukan. Salah satu tanggung jawab yang 
kami sarankan adalah mencari panduan dari para manajer kita 
atau sumber internal lainnya ketika kita membutuhkannya. 

Beranilah untuk berbicara jika Anda melihat sesuatu yang 
tampaknya melanggar Kode Etik ini. Kekhawatiran Anda 
akan dipertimbangkan dengan serius – dan BP tidak akan 
mentoleransi pembalasan terhadap siapa saja. 

Nilai dan perilaku kita merupakan landasan untuk Kode Etik 
kita. Nilai dan perilaku kita menentukan bagaimana kita harus 
bertindak untuk memastikan bahwa BP mempertahankan 
reputasinya dan terus mendapatkan kepercayaan yang 
dapat menjadikan kita perusahaan yang sejahtera. Setelah 
Anda membaca Kode Etik ini, berpeganglah pada harapan-
harapannya dan hidupkan terus nilai-nilai kita dalam pekerjaan 
Anda setiap hari. 

 
 

Bob Dudley
Group Chief Executive
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Kode Etik Kita – Tanggung jawab kita

Kode Etik kita adalah sebuah pernyataan 
publik bahwa BP berkomitmen untuk 
melakukan hal yang benar. Kode Etik kita 
berfungsi sebagai suatu sumber daya yang 
berharga untuk membantu karyawan dan 
pihak lainnya mengetahui tentang keputusan-
keputusan yang beretika. 

Kode Etik kita mencakup rujukan kepada 
Persyaratan-persyaratan BP yang terkait 
(Kebijakan BP, Prosedur BP dan Praktik BP) 
serta alat dan sumber daya lainnya yang 
berguna. Karena tidak ada Kode Etik yang 
dapat mencakup setiap situasi yang mungkin 
terjadi maka BP mengandalkan Anda untuk 
menggunakan penilaian yang baik dan angkat 
bicara ketika Anda mempunyai pertanyaan 
atau kekhawatiran. 

Beroperasi di lebih dari 80 negara, 
sebagaimana kita lakukan, berarti ada saat-
saat ketika undang-undang, peraturan atau 
adat istiadat lokal bertentangan dengan 
Kode Etika kita. Setiap kali ada pertentangan 
atau perbedaan antara persyaratan hukum 
yang berlaku dan Kode Etik kita, Anda 
harus menerapkan standar yang paling 
ketat. Jangan mengikuti adat istiadat yang 
melanggar Kode Etik Kita.

Siapa yang harus mengikuti Kode 
Etik kita

Kode Etik kita berlaku terhadap semua 
karyawan, pejabat, dan anggota Dewan BP. 

Mitra bisnis, termasuk usaha bersama 
yang dioperasikan dan pihak ketiga, dapat 
mempunyai dampak langsung terhadap 
reputasi kita melalui perilaku mereka. Karena 
alasan ini, kita ingin bekerja dengan mitra 
bisnis yang berbagi komitmen dengan kita 
dalam hal keselamatan dan etika serta 
kepatuhan. 

Kita berharap dan mendorong para kontraktor 
kita dan karyawan mereka untuk bertindak 
dengan cara yang konsisten dengan Kode 
Etik kita. Kita akan mengambil langkah yang 
tepat apabila kita percaya mereka belum 
memenuhi harapan kita atau kewajiban 
kontraktual mereka. 
 

Untuk menjadi perusahaan yang dipercaya, tahun demi 
tahun, kita harus bekerja sesuai dengan serangkaian 
standar yang tinggi dan konsisten dan mematuhi standar 
tersebut dalam semua hal yang kita lakukan dan ucapkan.



Tanggung jawab karyawan

• Baca dan pahami informasi di dalam Kode 
Etik kita.

• Membuat pernyataan setiap tahun bahwa 
Anda telah bertindak sesuai dengan Kode 
Etik kita. 

• Bertindak dengan cara yang aman, etis 
dan konsisten dengan undang-undang dan 
peraturan yang berlaku, Persyaratan BP, 
nilai dan perilaku BP dan tujuan K3L kita.

• Mengajukan pertanyaan dan kekhawatiran 
jika Anda mengetahui kemungkinan 
terjadinya pelanggaran undang-undang, 
peraturan, Kode Etik kita atau  
Persyaratan BP.

• Bekerjasama sepenuhnya ketika 
menanggapi penyelidikan atau audit.

Tanggung jawab tambahan bagi 
manajer

• Menjadi teladan yang baik dan mendukung 
anggota tim Anda dengan: 

 –  Menciptakan lingkungan yang saling 
menghormati dan menyertakan 
keseluruhan anggota tim.

 –  Mendorong mereka untuk angkat bicara.

 –  Mendengarkan dan menanggapi 
kekhawatiran ketika disampaikan.

 –  Menjalankan peran Anda untuk 
memastikan bahwa tidak seorang 
pun mengalami pembalasan karena 
angkat bicara atau bekerjasama dalam 
penyelidikan.

• Membantu anggota tim Anda memahami 
prinsip dan harapan Kode Etik kita, 
Persyaratan BP dan undang-undang  
yang berlaku.

• Konsisten ketika menegakkan 
persyaratan-persyaratan kita dan meminta 
pertanggungjawaban orang-orang atas 
perilaku mereka di tempat kerja. 

Bagaimana kita menyampaikan sama pentingnya dengan 
apa yang kita sampaikan.
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Kapan seharusnya Anda angkat 
bicara?

Masing-masing dari kita mempunyai 
tanggung jawab untuk berbicara jika kita 
melihat sesuatu yang tidak aman, tidak 
etis atau berpotensi berbahaya. Jika Anda 
mempunyai pertanyaan, membutuhkan 
bantuan atau ingin menyampaikan 
kekhawatiran, Anda mempunyai  
beberapa pilihan.

Silakan merujuk ke diagram pohon keputusan 
‘Bagaimana Anda dapat angkat bicara’ di 
halaman sebaliknya untuk menemukan 
pilihan-pilihan ini.

Tidak ada toleransi terhadap 
pembalasan 

BP tidak mentoleransi pembalasan. Kita 
mengganggap tindakan pembalasan sebagai 
perbuatan tercela. Pembalasan dapat 
mempunyai banyak bentuk, contohnya: 
ancaman, intimidasi, pengecualian, 
penghinaan, dan mengangkat isu-isu dengan 
niat jahat atau itikad buruk. 

Jika Anda berpikir bahwa Anda atau 
seseorang yang Anda kenal mengalami 
pembalasan, hubungi salah satu sumber 
Angkat Bicara/Speak Up yang tercantum  
di dalam Kode Etik.
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Apakah Anda 
dapat berbicara 

kepada lini 
manajer Anda 

mengenai 
pertanyaan atau 

kekhawatiran 
Anda?

Hubungi lini 
manajer Anda

tidak

ya

Apakah Anda 
dapat berbicara 
kepada manajer 

lain di tim 
Anda?

Bicaralah kepada 
manajemen lain 

di tim Anda

Apakah Anda 
dapat 

menghubungi 
fungsi/ 

departemen 
pendukung 

lainnya?

Hubungi fungsi/ 
departemen 
pendukung 

(S&OR, E&C, HR, 
Legal)

Jika tidak ada 
satu pun pilihan 
Angkat Bicara 
yang sesuai, 

hubungi 
OpenTalk

Hubungi 
OpenTalk

(lihat halaman 25)

Bagaimana Anda dapat angkat bicara  

• Speak Up intranet
• Opentalk.bpweb.bp.com

Persyaratan BP dan sumber  
daya yang dapat membantu
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tidak tidak

ya ya ya
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Beroperasi dengan aman,  
bertanggung jawab dan terpercaya
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Prinsip kita

Kita berkomitmen terhadap 
keselamatan, melindungi lingkungan 
dan menghormati masyarakat di 
tempat kita beroperasi.

Kita berkomitmen untuk 
menghindari kerusakan terhadap 
lingkungan dan dampak-dampak 
terkait pada masyarakat.

Tujuan kesehatan, keselamatan, 
keamanan dan lingkungan (K3L) kita 
adalah: tidak ada kecelakaan, tidak 
membahayakan orang lain dan tidak 
merusak lingkungan.

Harapan-harapan kita

Selalu beroperasi dengan selamat 
dan aman

Tidak ada yang lebih penting bagi kita selain 
kesehatan, keselamatan dan keamanan 
tenaga kerja kita dan masyarakat di tempat 
kita beroperasi, dan berperilaku secara 
bertanggung jawab terhadap lingkungan 
kita bersama. Kita harus waspada, disiplin, 
dan selalu memperhatikan satu sama lain. 
Ancaman, intimidasi dan kekerasan tidak 
akan ditoleransi. Masing-masing dari kita 
adalah teladan untuk keselamatan. 

•  Jangan melakukan pekerjaan apabila 
Anda tidak memenuhi kualifikasi untuk 
melakukan pekerjaan tersebut.

• Hentikan pekerjaan, baik pekerjaan 
Anda sendiri atau orang lain, jika Anda 
menganggapnya tidak aman.

• Lakukan peran Anda dalam melindungi 
lingkungan – jadikan hal itu sebagai 
prioritas pribadi.

• Pastikan bahwa kinerja Anda tidak 
terganggu, misalnya karena kurang tidur, 
alkohol, atau obat-obatan – termasuk obat 
yang diresepkan atau yang dijual bebas. 

• Angkat bicara jika Anda melihat lingkungan 
kerja tidak aman atau tidak sehat. 
Dengarkan orang lain yang angkat bicara.

• Mengharapkan dan mendukung kontraktor 
dan orang lain yang bekerja dengan kita untuk 
mematuhi persyaratan K3L yang berlaku.

• Segera laporkan kecelakaan, cedera, sakit, 
atau kondisi yang tidak aman. Jangan 
pernah beranggapan bahwa orang lain 
telah melaporkan atau akan melaporkan 
risiko atau kekhawatiran. 

• Ketahui prosedur darurat yang diberlakukan 
di tempat kerja Anda.

•  Safety and Operation Risk intranet/ 
Intranet Keselamatan dan Resiko  
Operasional

•  Operating Management System (OMS)/ 
Sistem Manajemen Pengoperasian 

•  Office Safety Framework (OSF)/ Kerangka 
Kerja Keselamatan Kantor 

Persyaratan-persyaratan BP dan sumber daya yang dapat membantu
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Karyawan kita 
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Prinsip kita

Karyawan kita adalah kunci 
kesuksesan BP.

Jika kita menghormati dan 
menghargai satu sama lain maka 
kita berhasil secara individu dan 
sebagai sebuah perusahaan. 
Kita semua memiliki peran 
dalam mempertahankan budaya 
perusahaan yang didasarkan pada 
rasa hormat dan keadilan. 

 

 

Harapan-harapan kita

Keanekaragaman dan penyertaan 
membangun kerja tim dan 
keberhasilan

Kita menghargai keunikan kontribusi yang 
dibawa setiap orang ke BP. Kita dapat 
mencapai lebih banyak ketika orang-orang 
dari latar belakang yang beragam dan dengan 
bakat dan ide yang berbeda bekerja bersama-
sama di dalam sebuah lingkungan dimana 
setiap orang dapat berkontribusi dan secara 
menyeluruh memanfaatkan bakat mereka.

• Memperlakukan setiap orang dengan 
hormat.

• Mendorong dan mendengarkan orang-
orang yang angkat bicara.

• Menghormati perbedaan budaya.
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Kesempatan yang sama adalah 
masalah keadilan, rasa hormat dan 
martabat 

Kita memperlakukan setiap orang dengan 
adil, penuh rasa hormat dan bermartabat. 
Kita mengharapkan orang-orang yang 
bekerja dengan kita bertindak dengan cara 
yang konsisten dengan rasa keadilan dan 
mendapat kesempatan yang sama. 

• Dasarkan keputusan Anda yang terkait 
dengan pekerjaan pada hakikatnya – bukan 
pada ras, warna, asal-usul kebangsaan, 
agama, jenis kelamin, usia, orientasi 
seksual, identitas jenis kelamin, status 
pernikahan, ketidakmampuan, atau 
karakteristik lainnya yang dilindungi oleh 
undang-undang yang berlaku.

• Pesan yang bersifat menyerang, komentar 
menghina dan lelucon yang tidak pantas 
tidak pernah dapat diterima. 

Menyediakan tempat kerja yang 
bebas dari pelecehan dan intimidasi

Kita tidak mentoleransi segala bentuk 
penghinaan atau pelecehan. Termasuk di 
dalamnya tindakan yang secara wajar dapat 
dianggap sebagai serangan, intimidasi atau 
diskriminasi, serta segala bentuk pelecehan 
seksual. 

Ingat bahwa pelanggaran Kode Etik kita 
atau undang-undang tidak hanya pelecehan 
yang terjadi di tempat kerja atau melibatkan 
karyawan BP.

• Membantu menciptakan lingkungan kerja 
yang bebas dari segala bentuk pelecehan.

• Komentar yang bersifat seksual yang 
tidak pantas atau perilaku serangan 
seksual lainnya tidak akan ditoleransi. 
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Melindungi informasi pribadi

BP menghormati privasi para karyawannya 
dan hanya akan peduli dengan apa yang 
dilakukan karyawan di luar tempat kerja jika 
mempengaruhi reputasi atau kepentingan 
bisnis BP yang sah. Kita hanya menggunakan 
informasi pribadi apabila diperlukan agar dapat 
beroperasi secara efektif atau dalam rangka 
mematuhi undang-undang

• Beri label dan perlakukan informasi pribadi 
sebagai ‘rahasia’.

• Jika ragu, hubungi koordinator privasi 
setempat Anda.

• OneHR Global Information Intranet
• Diversity & Inclusion Intranet
• Legal Data Privacy Intranet
•  Security of Information Requirements/ 

Persyaratan-persyaratan Keamanan  
Informasi

Persyaratan BP dan sumber  
daya yang dapat membantu
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Mitra bisnis kita
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Prinsip kita

Kita bekerja dengan mitra bisnis kita 
dengan cara yang jujur, penuh rasa 
hormat dan bertanggung jawab. 
Kita adalah sebuah perusahaan yang 
dapat diandalkan oleh pihak lain.

BP mendapatkan keunggulan 
kompetitifnya melalui kinerja yang 
kuat dan bukan melalui praktik bisnis 
yang tidak etis atau ilegal.

Harapan-harapan kita

Membangun dan memelihara 
hubungan yang kuat dengan 
pemasok dan mitra bisnis  

Pemasok dan mitra bisnis kita adalah 
sangat penting bagi kemampuan kita untuk 
menjalankan bisnis dan memenuhi harapan 
para pemangku kepentingan kita. Itulah 
sebabnya kita memilih dengan hati-hati dan 
menggunakan proses seleksi yang obyektif. 

Kita berupaya bekerja dengan pihak lain yang 
berbagi komitmen dengan kita dalam hal 
keselamatan dan etika serta kepatuhan. 
  
• Sampaikan dengan jelas harapan-harapan 

kita yang relevan kepada pemasok dan 
mitra bisnis kita, menyepakati kewajiban-
kewajiban kontraktual sebagaimana berlaku. 
Mengambil langkah-langkah yang tepat jika 
mereka tidak memenuhi harapan-harapan 
atau kewajiban-kewajiban tersebut.

• Laporkan indikasi pemasok atau mitra 
bisnis yang tidak mematuhi undang-
undang yang berlaku atau kewajiban-
kewajiban kontraktual mereka. 

• Pastikan Anda mengetahui dan mengikuti 
persyaratan-persyaratan terkait pemasok 
BP yang berlaku dalam bisnis Anda. 
Termasuk di dalamnya persyaratan-
persyaratan kontrak dengan pemerintah dan 
persyaratan-persyaratan usaha bersama. 
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Bertukar hadiah dan hiburan  
secara wajar

Kita tidak menerima atau memberikan 
hadiah atau hiburan sebagai imbalan atas 
bisnis, jasa atau informasi rahasia, atau jika 
niatnya adalah untuk mempengaruhi suatu 
keputusan.

• Jika ada pertentangan antara persyaratan-
persyaratan hadian dan hiburan BP dan 
persyaratan-persyaratan eksternal atas 
hadiah dan hiburan yang berlaku, ikuti 
persyaratan yang paling ketat.

• Beberapa hadiah dan hiburan tidak pernah 
dapat diterima karena mungkin saja 
ilegal atau dapat merusak reputasi kita; 
contohnya, apa saja yang dapat dilihat 
sebagai suap atau yang merendahkan atau 
tidak sepatutnya.

• Dapatkan persetujuan dari fungsi hukum/ 
Legal sebelum membayar biaya perjalanan 
untuk pejabat pemerintah atau setuju 
untuk membayar uang harian terkait 
dengan perjalanan mereka.

  

Bersikaplah proaktif dan selesaikan 
konflik kepentingan 

Konflik kepentingan dapat terjadi 
jika kepentingan atau aktivitas Anda 
mempengaruhi kemampuan Anda untuk 
membuat keputusan yang obyektif untuk BP. 

• Pahami ada banyak cara berbeda di 
mana konflik kepentingan dapat terjadi. 
Contohnya:

 –  Pekerjaan sampingan dan afiliasi dengan 
kompetitor, pelanggan atau pemasok.

 –  Bekerja dengan saudara dekat, terutama 
yang bekerja sebagai pejabat pemerintah.

 –  Mempunyai hubungan khusus dengan 
karyawan lain yang dapat memengaruhi 
keputusan seperti upah, penilaian kinerja 
atau promosi.

 –  Bekerja sebagai anggota dewan  
di organisasi lain.

 –  Investasi, termasuk terhadap saudara 
dekat yang kemungkinan mempengaruhi 
atau terlihat mempengaruhi penilaian 
Anda.

• Mengungkapkan kepada lini manajer Anda 
situasi yang kemungkinan menciptakan 
konflik, atau terlihat sebagai konflik. 
Setelah diungkapkan, selanjutnya kita 
mempunyai kesempatan untuk dapat 
mengatasi situasi dengan lebih baik. 
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Hindari Perilaku Anti-kompetisi

Undang-undang kompetisi dan anti monopoli 
bersifat kompleks dan seringkali memiliki 
fakta khusus. Karena alasan ini, jika Anda 
mempunyai pertanyaan konsultasikan 
dengan fungsi Hukum/ Legal.  

• Jangan terlibat dalam aktivitas-aktivitas 
berikut: segala bentuk kesepakatan atau 
kesepahaman dengan kompetitor untuk 
menetapkan harga, melakukan kecurangan 
dalam lelang, mengalokasikan pelanggan 
dan/atau membatasi pasokan.

Menghormati undang-undang 
perdagangan internasional 

Kita mematuhi undang-undang perdagangan di 
semua negara tempat kita beroperasi termasuk 
embargo ekonomi, undang-undang impor dan 
ekspor. Sebagian besar negara tempat BP 
beroperasi menerapkan pembatasan pada 
pergerakan produk lintas batas

• Sanksi perdagangan, termasuk sanksi 
keuangan adalah kompleks. Jika Anda 
terlibat di dalam transaksi seperti transaksi 
bisnis dengan negara, badan usaha, atau 
orang yang sedang diberikan sanksi, Anda 
harus memastikan kepatuhan terhadap 
undang-undang perdagangan yang berlaku.

• Produk-produk yang ditujukan untuk 
impor atau ekspor, termasuk peralatan, 
perangkat lunak, dan teknologi, harus 
diklasifikasikan terlebih dahulu di muka, 
dan semua pelabelan, dokumentasi, lisensi 
dan persetujuan yang disyaratkan telah 
dilengkapi. 

Jika Anda mempunyai pertanyaan sampaikan 
ke lini manajer Anda yang akan menghubungi 
fungsi Hukum/ Legal. 

Pencegahan pencucian uang 

Pencucian uang adalah proses 
menyembunyikan dana ilegal atau membuat 
dana tersebut seolah-olah terlihat sah. Di 
dalamnya juga termasuk penggunaan dana 
untuk mendukung kejahatan atau terorisme. 

• Jangan pernah terlibat dalam pencucian 
uang.

• Ketahui dengan siapa Anda menjalankan 
bisnis dengan mengikuti prosedur uji 
tuntas rekanan kita. 

• Sampaikan kekhawatiran Anda ketika Anda 
mengetahuinya.

•  Ethics & Compliance Registers (including Gifts 
and Entertainment & Conflict of Interest)/
Pendaftaran Etika & Kepatuhan (termasuk Hadiah 
dan Hiburan & Konflik Kepentingan)

•  Non-executive Director Roles Guidance/ Panduan 
Peran Direktur Non-eksekutif 

•  Global Guidelines on Handling Relationships 
in the Workplace/ Pedoman Global tentang 
Penanganan Hubungan di Tempat Kerja

•  Anti-Bribery and Corruption Requirements/ 
Persyaratan Anti-Suap dan Korupsi

•  Anti-Money Laundering Requirements/ 
Persyaratan Anti-Pencucian Uang

•  Competition and Antitrust Requirements/ 
Persyaratan Kompetisi dan Anti monopoli 

•  International Trade Regulation Requirements/ 
Persyaratan Peraturan Perdagangan Internasional

•  Procurement Authority Requirements/ 
Persyaratan Kewenangan Pengadaan

Persyaratan BP dan sumber daya yang membantu
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Pemerintah dan masyarakat  
yang bekerja dengan kita
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Prinsip kita

Kita bekerja bersama-sama dengan 
pemerintah dan masyarakat untuk 
memberikan kontribusi terhadap 
pertumbuhan yang berkelanjutan, 
menciptakan lapangan pekerjaan 
dan berinvestasi pada orang. 

Harapan-harapan kita

Melibatkan masyarakat dan 
menghormati hak-hak serta  
martabat mereka

Kita ingin menjadi bagian dari warga yang 
dapat dipercaya di dalam masyarakat dimana 
kita beroperasi dan hidup. Menjaga sikap 
yang terbuka, beretika dan menghormati 
keanekaragaman, budaya lokal dan adat 
istiadat akan membuat perbedaan yang 
positif. Kita mendukung partisipasi dalam 
masyarakat setempat.

• Beritahu lini manajer Anda atau tim 
Komunikasi dan Urusan Eksternal 
setempat Anda sebelum berbicara dengan 
perwakilan organisasi kemasyarakatan 
atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). 
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Komitmen pada hak asasi manusia 
 
Kita berusaha untuk menjalankan bisnis kita 
dengan cara menghormati hak asasi manusia 
dan martabat setiap orang. Masing-masing 
dari kita dapat memainkan peran dalam 
penghapusan penyalahgunaan hak asasi 
manusia seperti pekerja anak, perdagangan 
manusia dan kerja paksa. 

• Laporkan penyalahgunaan hak asasi 
manusia dalam operasi kita atau operasi 
oleh mitra bisnis kita.

Berdiri tegak melawan penyuapan 
dan korupsi 

Kita tidak mentoleransi penyuapan dan 
korupsi dalam segala bentuknya di dalam 
bisnis kita.

Kita mematuhi undang-undang dan peraturan 
anti-suap dan korupsi dan mendukung 
upaya-upaya untuk menghilangkan suap dan 
korupsi di seluruh dunia. Kita bekerja untuk 
memastikan bahwa mitra bisnis kita berbagi 
komitmen yang sama dengan kita.

• Jangan menawarkan atau menerima suap, 
pelicin atau jenis pembayaran yang tidak 
patut lainnya termasuk pembayaran uang 
pelicin.

• Menyimpan pembukuan dan pencatatan 
yang akurat sehingga pembayaran 
dijelaskan secara jujur dan dana 
perusahaan tidak digunakan untuk tujuan 
yang melanggar hukum. 

• Ketahui dengan siapa Anda menjalankan 
bisnis dengan mengikuti prosedur uji 
tuntas rekanan kita. 
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Komunikasi publik dan  
melindungi reputasi BP

Merupakan hal yang penting bahwa 
komunikasi publik kita harus jelas, akurat, 
konsisten dan bertanggung jawab.  

• Ingat bahwa pesan pada jaringan sosial 
dan komentar Anda tidaklah berarti bahwa 
pesan dan komentar tersebut bersifat 
tanpa nama dan hal tersebut dapat 
berdampak negatif pada reputasi BP. 

• Hanya orang-orang berwenang yang boleh 
berbicara ke media atau anggota dari 
investasi masyarakat; hubungi Kantor Pers 
atau Hubungan Investor untuk meminta 
nasihat.

• Presentasi eksternal bisa jadi merupakan 
cara yang sangat bagus untuk berbagi 
keahlian yang kita miliki dengan orang 
lain, tapi pastikan Anda telah memperoleh 
persetujuan yang diperlukan sebelum 
menerima undangan dan memperoleh 
persetujuan yang diperlukan terkait  
dengan isinya.

Sikap kita terhadap kegiatan politik 

Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, 
BP menggunakan hak dan tanggung jawabnya 
untuk membuat posisinya dikenal terkait 
dengan isu-isu yang relevan. Sebagai individu 
Anda mempunyai hak untuk berpartisipasi 
secara pribadi dalam proses politik, termasuk 
memberikan kontribusi politik pribadi. 
Namun, Anda perlu untuk memperjelas 
bahwa hal tersebut adalah pandangan dan 
tindakan pribadi Anda dan bukan merupakan 
pandangan dan tindakan BP.

• Jangan menggunakan dana atau sumber 
daya perusahaan untuk mendukung 
kandidat politik atau partai manapun.

• Memperoleh persetujuan sebelum terlibat 
di dalam kegiatan pelobian.

• Kegiatan politik pribadi terkadang dapat 
menciptakan konflik dengan BP. Bicaralah 
dengan lini manajer Anda jika Anda atau 
kerabat dekat berencana untuk menerima 
atau mencari posisi di pemerintahan, atau  
jika aktivitas politik lainnya mungkin 
memiliki dampak terhadap BP atau pada 
pekerjaan Anda.

•  Business and Human Rights policy/ 
Kebijakan Bisnis dan Hak Asasi Manusia 

•  Anti-Bribery and Corruption 
Requirements/ Persyaratan Anti-Suap  
dan Korupsi

•  Group Communications intranet/ Intranet 
Grup Komunikasi

•  Social Media Requirements/ Persyaratan-
persyaratan Media Sosial 

Persyaratan BP dan sumber daya yang membantu
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Integritas aset dan keuangan kita
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Prinsip kita

Kita mempunyai tanggung jawab 
untuk melindungi nilai pemegang 
saham, menjaga aset dan sumber 
daya kita dan bersikap jujur dan 
transparan mengenai operasi dan 
kinerja kita. 

Harapan-harapan kita

Memelihara keakuratan dan 
kelengkapan informasi dan catatan

Kita semua berkontribusi terhadap proses 
pencatatan informasi keuangan dan non-
keuangan. Meskipun diperlukan untuk 
melindungi kepentingan kita, kita harus 
terbuka dan jujur mengenai bisnis dan kinerja 
kita – yang baik dan yang buruk.

Mitra bisnis, pejabat pemerintah dan 
publik mengandalkan pengungkapan dan 
pencatatan bisnis kita yang akurat dan 
lengkap. Informasi tersebut juga sangat 
penting di BP sehingga kita dapat membuat 
keputusan yang baik. 
 
• Pastikan semua transaksi dilengkapi 

dengan izin yang sesuai, tercatat dan 
dilaporkan sebagaimana disyaratkan.

• Ikuti undang-undang yang berlaku dan 
persyaratan-persyaratan BP ketika 
menyiapkan, memelihara, menyimpan atau 
menghancurkan dokumen, termasuk yang 
ada dalam format elektronik.

• Pastikan Anda memperoleh persetujuan 
yang diperlukan ketika Anda menjawab 
permintaan informasi dari badan 
pemerintah atau regulator. 
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 Melindungi aset BP
 
Kita semua bertanggung jawab untuk 
melindungi aset BP. Aset perusahaan 
mencakup fasilitas, properti dan peralatan, 
sistem komputer dan IT, informasi, 
kesempatan dan dana perusahaan.

• Bersikap cermat dan bertindak secara 
tepat untuk memastikan aset perusahaan 
tidak rusak, disalahgunakan, atau hilang.

• Pastikan identitas pengguna dan kata  
sandi Anda aman.

• Peralatan komputer, telepon, email dan 
akses internet disediakan untuk tujuan 
bisnis dan dipantau secara rutin untuk 
membantu BP mempertahankan diri 
dari serangan cyber dan aktivitas jahat. 
Penggunaan pribadi yang terbatas biasanya 
dapat diterima. 

• Melindungi informasi BP. Berhati-hatilah 
ketika menangani informasi rahasia dan 
konfidensial dengan membuat kata 
sandi (encryption) untuk membuka 
informasi tersebut ketika diperlukan dan 
memberikannya hanya kepada pihak-pihak 
yang berwenang. Jangan berbagi informasi 
BP di forum-forum publik atau di  
media sosial.

• Waspadalah terhadap serangan cyber dan 
scam seperti phishing dan segera laporkan 
setiap insiden, termasuk kehilangan 
potensial atau aktual dari informasi atau 
aset BP. 

• Lindungi kekayaan intelektual kita dan 
hormati hak kekayaan intelektual orang lain.

Jangan terlibat dalam transaksi 
dengan orang dalam

Anda mungkin mengetahui informasi tentang 
BP yang tidak tersedia secara umum dan yang 
mungkin akan dianggap relevan bagi investor 
ketika memutuskan apakah akan melakukan 
investasi atau tidak atas saham BP (‘informasi 
orang dalam’). Memperdagangkan saham 
BP ketika Anda mempunyai informasi orang 
dalam, atau berbagi informasi tersebut dengan 
orang lain, adalah ilegal dan dapat dikenai 
hukuman berat.

•  Jangan membeli atau menjual saham  
BP jika Anda mempunyai informasi  
orang dalam. 

•  Jangan menyebarkan informasi palsu 
untuk memanipulasi harga saham tercatat.

•  Melakukan perdagangan secara tidak 
langsung ketika memiliki informasi 
orang dalam, contohnya melalui anggota 
keluarga atau orang lain, atau memberikan 
‘saran’ juga dilarang.

•  Ikuti prinsip-prinsip yang sama terkait 
dengan informasi orang dalam mengenai 
perusahaan-perusahaan terdaftar lainnya. 

•  Ingatlah aturan-aturan ini terus berlaku 
meskipun Anda tidak lagi menjadi 
karyawan BP.

Jika ragu, hubungi fungsi Hukum/ Legal atau 
kantor Sekretaris Perusahaan.

•   Accounting and Reporting Requirements/ 
Persyaratan-persyaratan Grup Akunting 
dan Pelaporan 

•  Group Reporting Manual (GRM)/ 
Pedoman Pelaporan Grup

•  Dealing in BP Securities/ Transaksi atas 
Saham BP

•  Security at BP intranet/ Keamanan  
di Intranet BP

•  Protecting our Information Requirements/ 
Persyaratan-persyaratan Perlindungan 
Informasi kita

•  System of Internal Control/ Sistem  
Kontrol Internal

Persyaratan BP dan sumber daya yang membantu
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Tidak ada bagian dari Kode Etik kita yang dapat diabaikan tanpa persetujuan sebelumnya. Pengabaian 
hanya diperbolehkan pada situasi-situasi yang luar biasa. Pengabaian harus diajukan kepada Group 
Ethics & Compliance Officer. 

Kode Etik kita tidak mengubah syarat dan ketentuan dari hubungan kerja Anda. Kode Etik kita merinci 
apa yang diharapkan dari setiap orang yang bekerja di BP dan mendukung kami dengan bersikap 
penuh rasa tanggung jawab dan hormat. Kegagalan mematuhi Kode Etik kita dapat berakibat dikenai 
tindakan disipliner hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja.

Salah satu opsi Anda untuk angkat bicara 
adalah melalui jalur OpenTalk. OpenTalk, 
telepon bantuan global BP, adalah cara rahasia 
untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan 
Anda dan untuk menyampaikan kekhawatiran. 
Dikelola oleh sebuah perusahaan independen, 
tersedia setiap hari dalam seminggu setiap 
saat, siang atau malam, dan dapat menerima 
panggilan telepon dalam lebih dari 75 bahasa. 
Anda dapat menghubungi OpenTalk tanpa 
menyebutkan jati diri Anda dari banyak lokasi.

Laporan yang Anda sampaikan akan dijaga 
kerahasiaannya secara penuh sesuai dengan 
hukum dan praktik bisnis yang baik. 

Anda dapat menghubungi OpenTalk 
melalui nomor telepon berikut:

+44 (0) 800 917 3604 di Inggris

+1 800 225 6141 di AS

+1 704 540 2242 – nomor telepon  
‘collect call’ yang akan menerima panggilan 
telepon Anda secara gratis.

Anda dapat menemukan daftar lengkap 
nomor telepon lokal di:  
opentalk.bpweb.bp.com

Anda juga dapat mengirimkan laporan 
melalui situs web di:  
www.opentalkweb.com

OpenTalk
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