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1. Pendahuluan 
 

Kebijakan Consolis mengenai pemasok adalah untuk 
menghormati kepentingan setiap pihak dengan persyaratan 
kontrak yang transparan dan dinegosiasikan secara adil. Hal ini 
dibangun pada tiga pilar: dialog, profesionalisme, dan rasa 
hormat terhadap komitmen. Kita berupaya untuk membangun 
hubungan jangka panjang dengan para pemasok kita untuk 
membentuk kemitraan yang sesuai hukum, beretika dan saling 
menguntungkan. Proses kontrak kita bersifat objektif, dan kita 
hanya menggunakan kriteria yang sah dan terkait bisnis ketika memilih pemasok.  

Di Consolis kita bertindak dengan integritas, objektivitas dan menghormati satu sama lain, para 
pelanggan, mitra dan lingkungan kita, serta berkomitmen untuk memenuhi tugas kita sebagai warga 
negara yang bertanggung jawab. Kita mengharapkan hal yang sama dari semua Pemasok kita.  
 

Kita mengharapkan Pemasok kita mematuhi prinsip-prinsip Aturan Berperilaku Pemasok ini dan 
memastikan bahwa pemasok dan subkontraktor mereka sendiri menghormati prinsip-prinsip 
yang setara dengan Aturan Berperilaku Pemasok ini. 

1.1. Untuk siapa Aturan Berperilaku Pemasok ini?  
Tujuan Aturan Berperilaku Pemasok ini adalah menetapkan ekspektasi minimum kita terhadap 
pemasok kita, karyawan dan afiliasi mereka, subkontraktor, distributor, penyalur, perwakilan, 
perantara, konsultan, mitra usaha patungan dan mitra bisnis lainnya (secara umum disebut sebagai 
“Pemasok” kita).  

Selain kepatuhan umum mereka terhadap undang-undang dan kewajiban kontrak, Pemasok wajib 
menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar kita dan mematuhi Aturan Berperilaku Pemasok ini. Setiap 
kegagalan mematuhi Aturan Berperilaku Pemasok ini dapat mengakibatkan pengakhiran semua 
hubungan bisnis dan/atau kontrak dengan Consolis, tanpa mengurangi hak-hak lain yang mungkin 
dimiliki Consolis.  

Pemasok, jika diminta, diharapkan mengizinkan Consolis untuk mengaudit kepatuhan mereka 
terhadap Aturan Berperilaku Pemasok ini, sebagaimana ditetapkan di bagian 1.5 di bawah ini. 

1.2. Dasar Aturan Berperilaku Pemasok kita 
Aturan Berperilaku Pemasok ini disusun berdasarkan nilai-nilai inti dan komitmen keberlanjutan 
kita, undang-undang internasional dan nasional, serta mendukung dan selaras dengan Global 
Compact PBB dan panduan etika internasional lainnya.  
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Nilai-nilai kita mengharuskan kita untuk berkomitmen untuk bertindak dengan standar etika 
tertinggi, dan melakukan bisnis secara bertanggung jawab dan berkelanjutan dan kita 
mengharapkan yang sama dari Pemasok kita.  

1.3. Melaporkan kesalahan 
Jika Anda mengetahui situasi yang mungkin melanggar Aturan Berperilaku Pemasok ini atau 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hubungan Anda dengan Consolis, Anda dapat 
melaporkannya melalui Saluran Siaga Grup Consolis. 

 

Sistem Saluran Siaga 

Pemasok didorong untuk melaporkan perilaku yang 
mereka yakini merupakan pelanggaran terhadap Aturan 
Berperilaku Pemasok, kebijakan Consolis atau peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Semua potensi 
masalah harus dilaporkan melalui Saluran Siaga Consolis, 
suatu layanan yang disediakan oleh pihak ketiga dan 
tersedia bagi semua pemasok dalam semua bahasa. 

Silakan lihat halaman 14 untuk menemukan detail kontak. 

 

Consolis akan menangani semua laporan secara rahasia sejauh memungkinkan, sesuai dengan 
undang-undang setempat, kebijakan Consolis dan kebutuhan untuk melakukan penyelidikan yang 
menyeluruh. Semua laporan akan diselidiki dengan segera dan menyeluruh, sesuai dengan undang-
undang yang berlaku.  

Sebagai Pemasok Consolis, Anda diharapkan memiliki sistem pelaporan serupa dalam organisasi 
Anda sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

1.4. Tidak ada pembalasan 
Consolis tidak melakukan pembalasan terhadap siapa pun yang mengajukan kekhawatiran dengan 
itikad baik mengenai kemungkinan suatu kemungkinan pelanggaran terhadap Aturan Berperilaku 
Pemasok ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Demikian pula, Anda tidak boleh membalas atau menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang 
dengan itikad baik melaporkan dugaan kesalahan atau kesalahan yang diketahui.  

1.5. Audit 
Pemasok harus mengizinkan Consolis (atau pihak ketiga mana pun yang diberi wewenang oleh 
Consolis) untuk memverifikasi kepatuhan terhadap persyaratan Aturan Berperilaku Pemasok ini 
melalui dialog, pengungkapan informasi atau, jika dianggap perlu oleh Consolis, audit atas operasi 
Pemasok. Audit tersebut harus mempertimbangkan kepentingan Pemasok dalam operasi yang tidak 
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terganggu dan tidak bertentangan dengan kewajiban Pemasok berdasarkan undang-undang dan 
kontrak. 

Jika Consolis menemukan bahwa Pemasok tidak bertindak sesuai dengan Aturan Berperilaku 
Pemasok ini, Consolis akan menjelaskan hal-hal apa yang perlu dikoreksi atau diperbaiki. Kemudian 
Pemasok harus segera mengambil tindakan korektif dan memberikan bukti perbaikan yang 
memadai. Meski demikian, Consolis berhak untuk membatalkan pesanan yang belum diselesaikan, 
menangguhkan pesanan di masa mendatang, dan/atau mengakhiri kontrak utama dengan Pemasok 
jika terjadi pelanggaran material terhadap Aturan Berperilaku Pemasok ini atau Pemasok menolak 
untuk mengambil tindakan korektif. Jika kontrak utama antara Consolis dan Pemasok mengandung 
aturan pengakhiran yang terpisah dan Aturan Berperilaku Pemasok ini menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari kontrak utama tersebut (sebagai Lampiran atau melalui penyebutannya), kedua 
pihak memahami bahwa pelanggaran terhadap Aturan Berperilaku Pemasok ini dapat dianggap 
sebagai pelanggaran material terhadap kontrak utama, sehingga memberikan hak kepada Consolis 
untuk mengakhiri kontrak utama. 

Demikian pula, Anda wajib mengevaluasi rantai pasokan Anda untuk memastikan kepatuhan 
terhadap prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Aturan Berperilaku Pemasok ini, dan melakukan 
audit terhadap rantai pasokan Anda sebagai bagian dari rutinitas bisnis Anda atau sebagaimana dan 
jika diminta oleh Consolis.  

2. Kepatuhan terhadap undang-undang 
 

Pemasok kita harus selalu mengikuti perkembangan dan mematuhi undang-undang nasional serta 
peraturan dan konvensi internasional yang relevan dan berlaku terkait hal-hal yang disebutkan 
dalam Aturan Berperilaku Pemasok ini dan berlaku untuk operasi Pemasok. Jika persyaratan dalam 
Aturan Berperilaku Pemasok ini lebih ketat dari undang-undang setempat, persyaratan Aturan 
Berperilaku Pemasok ini harus diterapkan. Jika terdapat pertentangan yang sebenarnya atau 
kemungkinan pertentangan antara Aturan Berperilaku Pemasok ini dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, pemasok harus memberi tahu Consolis. 
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3. Kesehatan, Keselamatan & kesejahteraan 
 

Ketika melaksanakan bisnis, kita berkomitmen pada visi 
kecelakaan kerja nihil bagi karyawan, kontraktor, pemasok dan 
pelanggan kita. Dengan mengintegrasikan pertimbangan 
kesehatan dan keselamatan pada semua aspek bisnis kita, kita 
melindungi para karyawan, mewujudkan pertumbuhan 
berkelanjutan dan mempercepat produktivitas, mendorong 
kepatuhan terhadap semua peraturan yang berlaku, dan 
mengembangkan teknologi yang meningkatkan kapasitas 
berkelanjutan dunia kita.  

Pemasok kita harus mematuhi semua undang-undang 
kesehatan dan keselamatan dan membatasi paparan pekerja 
terhadap kemungkinan bahaya kesehatan dan keselamatan 
dengan menerapkan sistem dan kontrol yang sesuai, termasuk desain yang tepat, kontrol rekayasa 
dan administratif, perawatan pencegahan, prosedur kerja yang aman, pelaporan yang mudah dan 
gampang diakses, saluran komunikasi dan dukungan, serta pemantauan aktif terhadap sistem dan 
kontrol tersebut. Mereka harus menetapkan tanggung jawab untuk masalah kesehatan dan 
keselamatan dalam organisasi mereka. 

Pemasok kita diharapkan bekerja sama dengan kita untuk menjamin lingkungan kerja yang sehat 
dan aman dan melatih semua tenaga kerja mereka dan pihak ketiga terkait lainnya secara memadai 
sehingga mereka dapat bekerja dengan aman. Pemasok harus memastikan mereka benar-benar 
memahami persyaratan lokasi saat melakukan kunjungan. Karyawan Pemasok kita harus memiliki 
hak untuk menolak situasi kerja jika mereka meyakini hal itu menimbulkan risiko yang serius dan 
segera terhadap kesehatan dan keselamatan mereka.  

Pemasok kita harus segera memberi tahu kita jika terjadi pelanggaran atau dugaan pelanggaran 
terhadap undang-undang kesehatan dan keselamatan yang berdampak atau kemungkinan 
berdampak pada operasinya dengan Consolis atau Aturan Berperilaku Pemasok ini. Semua insiden 
kesehatan dan keselamatan yang berkaitan dengan lokasi proyek kita dan di tempat kerja kita harus 
segera diberitahukan kepada kita.  
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4. Kondisi kerja yang adil 
 

Consolis mengupayakan terwujudnya karyawan yang 
bersemangat dan termotivasi serta memiliki peluang yang 
setara dan kondisi kerja yang adil. Keberagaman dan 
kesetaraan merupakan prioritas di seluruh organisasi dan 
mencakup segala hal mulai dari proses rekrutmen hingga 
dialog dan pengembangan karier karyawan.  

Kita berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang sama 
tanpa memandang ras, etnis, kewarganegaraan, agama atau kepercayaan, gender, orientasi seks, 
identitas atau ekspresi gender, usia, kecacatan, status pernikahan atau keluarga maupun 
karakteristik lainnya. Pemasok kita harus berkomitmen untuk melakukan hal yang sama. 

Pemasok kita harus menyadari dan mengatasi dampak hak asasi manusia yang mereka sebabkan 
atau ikut berikan atau yang berkaitan langsung dengan operasi, produk, atau layanan mereka. 
Consolis sama sekali tidak menoleransi adanya pekerja anak atau pekerja di bawah usia minimum 
yang sah. Demikian pula, Pemasok harus bekerja untuk mencegah adanya pekerja anak atau pekerja 
di bawah usia minimum dalam operasi dan rantai pasokan mereka serta memastikan kondisi kerja 
yang legal bagi pekerja muda. 

Sebagai Pemasok Consolis, Anda harus: 

• memastikan tidak ada kerja paksa, terikat atau tidak sukarela dalam operasi Anda. 

• mengakui dan menghormati hak karyawan atas kebebasan berserikat, menjadi anggota 
serikat dan perundingan bersama. 

• membayar upah yang layak, yaitu upah minimum yang sah atau standar industri (mana 
yang lebih tinggi) dan, dalam keadaan apa pun, dihitung dengan merujuk pada penghasilan 
yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi standar kehidupan dasar dan berpartisipasi 
penuh dalam masyarakat.  

• memastikan bahwa jam kerja tidak berlebihan, sesuai dengan undang-undang yang 
berlaku dan kesepakatan bersama serta bahwa kompensasi lembur telah dibayarkan 
sebagaimana mestinya. 

• memastikan bahwa semua aturan berperilaku dan kebijakan lainnya ditetapkan secara 
tertulis, dan setiap tindakan atau langkah pendisiplinan yang diambil sesuai dengan aturan 
dan bahwa kebijakan tersebut dicatat secara tertulis. 

• menghormati semua hak asasi manusia dan melakukan uji tuntas hak asasi manusia guna 
menghindari dan mengatasi kemungkinan dampak negatif. 
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5. Tidak ada diskriminasi atau pelecehan  
 

Pemasok Kita harus menghormati martabat pribadi, privasi dan hak setiap karyawan, dan tidak 
boleh menoleransi pelecehan atau penganiayaan fisik atau mental apa pun, baik yang diungkapkan 
secara verbal maupun nonverbal. Pemasok kita harus melarang perilaku, bahasa, dan kontak fisik 
yang bersifat seksual, memaksa, mengancam, kasar atau eksploitatif.  

Pemasok kita tidak boleh melakukan diskriminasi secara tidak adil dalam merekrut atau selama 
siklus kerja, baik secara aktif maupun melalui dukungan pasif berdasarkan usia, kewarganegaraan 
atau etnis, agama, keyakinan politik, orientasi seksual, identitas atau ekspresi gender, kemampuan 
fisik atau karakteristik lain apa pun yang dilindungi oleh hukum atau Konvensi Organisasi 
Perburuhan Internasional.  

6. Iklim dan Lingkungan 
 

Bagi Consolis, pembangunan yang berkelanjutan adalah 
komitmen yang telah berlangsung sejak lama. Kita yakin bahwa 
pertumbuhan dan daya saing kita sangat erat kaitannya dengan 
kualitas hidup di tempat kita beroperasi dan bahwa tidak akan 
ada perkembangan ekonomi yang berkelanjutan tanpa 
memperhatikan lingkungan. 

Pemasok kita harus mematuhi semua undang-undang 
lingkungan dan harus menetapkan, menerapkan dan menegakkan pendekatan berbasis risiko untuk 
mengurangi atau meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dari aktivitas, produk dan 
layanan mereka.  

Pemasok kita harus menggunakan sumber daya secara efisien dan memastikan kendali operasional 
yang memadai untuk meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan.  

Pemasok kita harus segera mengambil langkah-langkah pencegahan saat ada tindakan yang diyakini 
dapat merusak lingkungan atau kesehatan masyarakat dan berupaya untuk mengembangkan dan 
mendukung teknik yang ramah lingkungan dalam produk, proses, desain dan pemilihan bahan 
mereka.  

Sebagai Pemasok Consolis, Anda harus: 

• menetapkan tanggung jawab dalam organisasi Anda untuk mengawasi kepatuhan dan 
mengatasi masalah lingkungan lainnya serta memastikan bahwa karyawan Anda memiliki 
pengetahuan dan sumber daya yang sesuai terkait pengendalian masalah lingkungan.  
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• berupaya untuk menggalakkan dan meningkatkan sirkularitas dalam model bisnis, desain 
produk, dan operasi Anda. 

• menangani pelanggaran dan keluhan terkait lingkungan secara sistematis dan 
menyampaikannya kepada badan yang bersangkutan serta mencatat secara tertulis setiap 
tindakan atau langkah pendisiplinan yang diambil sesuai dengan undang-undang dan 
kebijakan yang berlaku.  

 

7. Perlindungan aset, properti dan peralatan 
 

Aset Consolis terdapat dalam berbagai bentuk – fisik, elektronik, finansial, dan bahkan tidak 
berwujud. Apakah itu berupa laptop, merek, atau bahkan fasilitas maupun bangunan Consolis, kita 
berharap semua orang dapat merawat aset-aset kita, termasuk Pemasok kita. 

Pemasok kita diharapkan menghormati aset Consolis dan pemangku kepentingannya. Pemasok 
hanya boleh menggunakan aset milik Consolis dan pihak lainnya sebagaimana dan jika diizinkan dan 
tidak boleh menoleransi pencurian aset. 

8. Kerahasiaan 
 

Seperti organisasi lainnya, kita bergantung pada penggunaan 
dan pertukaran informasi untuk membuat keputusan bisnis dan 
aktivitas harian kita dan kita akan bertukar informasi dengan 
Pemasok kita. Kita perlu memastikan bahwa kita menciptakan, 
menggunakan secara bertanggung jawab dan melindungi 
informasi ini, khususnya terkait data seperti informasi pribadi 
(sesuai bagian 9.5 di bawah ini), informasi yang sensitif secara 
komersial, dan kekayaan intelektual – baik milik kita sendiri 
atau milik pihak lain.  

Kita mengharapkan Pemasok kita menghormati informasi rahasia terkait Consolis dan pemangku 
kepentingannya, dan mengambil semua langkah yang wajar untuk mencegah diungkapkannya 
informasi rahasia kepada siapa pun yang tidak memerlukan dan tidak memiliki hak atas informasi 
tersebut dalam pekerjaan mereka. 

9. Etika bisnis 
 

9.1. Antikorupsi dan suap 



   

Halaman 10 Aturan Berperilaku Pemasok Consolis © 2022 Consolis - Bahasa Inggris  

 

 

Kita berkomitmen untuk melakukan bisnis kita dengan standar integritas tertinggi. Setiap dan segala 
bentuk korupsi dan suap sama sekali dilarang. Pemasok kita harus melakukan bisnis dan harus 
memastikan bahwa semua yang berada di dalam rantai pasokan mereka melakukan bisnis dengan 
integritas, dan juga tidak menoleransi segala bentuk suap atau korupsi. 

Sebagai Pemasok Consolis, Anda harus: 

• tidak pernah meminta, menerima, membayar, menawarkan atau mengizinkan suap, baik 
secara langsung maupun tidak langsung, dalam keadaan apa pun. Ini termasuk tidak 
pernah berusaha memengaruhi secara tidak patut atau menyuap karyawan Consolis, 
pelanggan, atau pejabat publik (termasuk pejabat publik asing) atau individu dan entitas 
lain apa pun.  

• tidak menawarkan atau memberikan uang pelicin, atau mengizinkan orang lain untuk 
menawarkan atau memberikan uang pelicin atas nama Anda.  

• menetapkan sistem, kontrol dan prosedur yang jelas untuk mengidentifikasi risiko korupsi 
dan suap dalam bisnis dan rantai pasokan Anda serta mengambil semua tindakan yang 
diperlukan untuk mencegah terjadinya korupsi atau suap. Langkah-langkah pencegahan 
akan termasuk (antara lain) pelatihan yang memadai, saluran komunikasi dan pelaporan 
yang jelas dan pemantauan aktif terhadap sistem dan kontrol. 

9.2. Keramahtamahan dan hadiah 
Kita tidak meminta, menerima, menawarkan, mengizinkan atau memberikan keramahtamahan atau 
hadiah yang dapat memengaruhi secara tidak patut – atau menciptakan kesan adanya upaya 
memengaruhi secara tidak patut – keputusan bisnis kita, atau keputusan oleh pelanggan kita atau 
pihak lain yang bekerja dengan kita.  

Sebagai Pemasok Consolis, Anda harus: 

• tidak menawarkan atau menerima keramahtamahan atau hadiah yang dapat 
memengaruhi secara tidak patut – atau menciptakan kesan adanya upaya memengaruhi 
keputusan bisnis Anda atau keputusan bisnis Consolis secara tidak patut.  

• tidak membayar biaya perjalanan atau akomodasi perwakilan Consolis saat mereka 
mengunjungi Anda atau menawarkan hadiah, keramahtamahan, atau hiburan yang 
berlebihan kepada mereka, kecuali makanan dan minuman yang wajar dan secukupnya 
sehubungan dengan acara bisnis. 

9.3. Persaingan yang sehat 
Persaingan yang sehat menciptakan pasar yang sehat. Hal ini memastikan bahwa produk dan 
layanan yang terbaik dan paling inovatif tersedia di pasar dengan harga terendah. Agar Consolis 
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dapat bersaing secara sah dan berintegritas, kita memantau operasi kita secara terus-menerus dan 
kita tidak menoleransi perilaku antipersaingan.  

Sebagai Pemasok Consolis, Anda harus: 

• menghormati undang-undang persaingan yang adil dan antimonopoli, memastikan 
kepatuhan dalam rantai pasokan Anda dan tidak mengadakan perjanjian tentang 
pengaturan harga atau pembagian pasar. 

• tidak berpartisipasi dalam persekongkolan tender dengan cara melakukan pengaturan 
penawaran, penawaran palsu, rotasi penawaran, atau mekanisme lainnya yang membatasi 
persaingan yang adil dalam tender. 

9.4. Konflik kepentingan 
Sebagai bagian dari tugas kita untuk menjunjung tinggi reputasi kita, kita harus menghindari konflik 
kepentingan yang tidak pantas dan selalu bertindak serta mengambil keputusan demi kepentingan 
terbaik perusahaan tempat kita bekerja. Suatu “konflik kepentingan” terjadi ketika kepentingan 
pribadi kita menghalangi, atau tampaknya menghalangi, kemampuan kita untuk melaksanakan 
pekerjaan kita tanpa bias. Hal itu dapat berasal dari keramahtamahan dan hadiah, kontribusi amal, 
kontribusi politik, sponsor atau hubungan pribadi.  

Kita mewajibkan Pemasok kita untuk bertindak dengan cara yang sama seperti Consolis dan 
menghindari konflik kepentingan dalam urusan bisnis mereka.  

Kita meminta Pemasok kita untuk melaporkan kepada Consolis tentang situasi yang menurut Anda 
merupakan atau dapat merupakan suatu konflik kepentingan dalam urusan Anda dengan Consolis.  

9.5. GDPR 
Pemasok kita harus mematuhi semua undang-undang perlindungan data dan hanya menggunakan 
data pribadi jika hal tersebut legal dan diperlukan untuk memenuhi tujuan bisnis yang sah. 

Sebagai Pemasok Consolis, Anda harus: 

• memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan arahan yang diberikan untuk 
perlindungan, pengalihan, akses dan penyimpanan informasi pribadi. Secara khusus, ini 
termasuk standar yang berlaku yang ditetapkan dalam Peraturan Perlindungan Data 
Umum (GDPR) (Peraturan UE 2016/679).  

• selalu memastikan kontrol elektronik, administratif, fisik, dan teknis yang sesuai seputar 
privasi dan keamanan data saat menangani segala bentuk data pribadi dan juga mematuhi 
semua peraturan perundang-undangan yang berlaku saat menggunakan data pribadi 
dengan cara apa pun (termasuk tetapi tidak terbatas pada pengolahan, pengalihan, 
pengarsipan, penyimpanan, pendaftaran dan penghapusan data pribadi). 
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Pemasok kita harus melaporkan kepada kita setiap pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap 
salah satu undang-undang tersebut terkait data Consolis atau karyawannya. 

9.6. Kepatuhan perdagangan – Sanksi 
Kepatuhan perdagangan termasuk peraturan yang mengatur impor, ekspor, dan perdagangan 
barang dan jasa domestik serta sanksi internasional dan praktik pembatasan perdagangan. 

Grup Consolis berkomitmen penuh untuk melakukan bisnisnya sesuai dengan semua peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, termasuk pembatasan perdagangan, sanksi ekonomi atau 
keuangan atau embargo perdagangan yang dikenakan, diberikan atau diberlakukan dari waktu ke 
waktu oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa dan/atau otoritas nasional dan 
supranasional lain mana pun yang memiliki yurisdiksi di negara tempat Consolis beroperasi. 
 
Kita mengharapkan Pemasok kita juga mematuhi (dan memastikan rantai pasokan mereka 
mematuhi) semua peraturan perundang-undangan tersebut. 

Selain itu, sebagai Pemasok Consolis, Anda  

• memahami bahwa Consolis perlu mengetahui pihak luarnya dan Anda transparan tentang 
pemilik manfaat yang sebenarnya yang melakukan bisnis dengan Consolis. 

• memahami dan mengerti bahwa Consolis waspada dalam memperhatikan negara 
dan/atau pihak luar yang mungkin masuk dalam daftar sanksi atau mungkin memiliki 
perusahaan terkait di negara yang dikenai sanksi. 

Pemasok kita harus melaporkan kepada kita setiap pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap 
salah satu peraturan perundang-undangan tersebut atau Aturan Berperilaku Pemasok ini. 

9.7. Antipencucian uang 
Pencucian uang terjadi ketika hasil kejahatan disembunyikan dalam transaksi bisnis yang sah, atau 
ketika dana yang sah digunakan untuk mendukung kegiatan kriminal, termasuk terorisme.  

Pemasok kita tidak boleh terlibat dalam segala bentuk aktivitas pencucian uang dan harus selalu 
mematuhi semua undang-undang antipencucian uang yang berlaku.  
 
Sebagai Pemasok Consolis, Anda harus: 

• mengikuti persyaratan uji tuntas apa pun yang diwajibkan oleh hukum terkait mitra bisnis 
Anda. 

• memastikan bahwa transaksi bisnis Anda tidak melibatkan mendapatkan, menggunakan 
atau menahan hasil uang atau properti yang diperoleh dari hasil kejahatan. 
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• segera melaporkannya jika Anda mengetahui atau mencurigai bahwa rekanan terlibat 
dalam pencucian uang terkait transaksi dengan Consolis. 

• secara transparan dan akurat mencatat dan mengungkapkan rincian aktivitas bisnis, 
struktur perusahaan, situasi keuangan dan kinerja sesuai dengan undang-undang yang 
berlaku. 
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10. Kontak untuk Pelaporan 
 

 

 General Counsel Grup:  
Emmanuelle Cochard 
emmanuelle.cochard@consolis.com 

 

Situs Web Saluran Siaga Consolis: 

• https://consolis.ethicspoint.com (situs web desktop) 

• https://consolismobile.ethicspoint.com (situs web ramah seluler) 

Nomor Telepon Saluran Siaga Consolis: 

Denmark: 80 83 06 56 Mesir: lihat catatan 1 Estonia: 8000 044 629 

Finlandia : 0800 416154 Prancis: 0 805 98 55 36 Jerman: 0800 1803960 

Hongaria: 80088550 Indonesia: 0800 1401897 Latvia: 80205327 

Lituania: 8 800 30 435 Belanda: 0800 0232878 Norwegia: 80062435 

Polandia: 800005047 Rumania: 0800 890 421 Spanyol: 900876288 

Swedia: 020-088 00 15 Tunisia: lihat catatan 2  

 

Catatan 1: Untuk nomor telepon Mesir: 2510-0200 (Kairo), 02-2510-0200 (Di luar Kairo), 02-2510-
0200 (Seluler di seluruh Mesir). Panggilan cepat Bahasa Inggris: 844 979-4904 

Catatan 2: Untuk Tunisia: Dari saluran luar hubungi operator lokal Anda. Mintalah telepon dengan 
panggilan biaya balik atau bayar di tujuan ke Amerika Serikat, ke nomor di bawah ini. Semua 
panggilan biaya balik atau bayar di tujuan akan diterima oleh Pusat Kontak yang menggunakan 
pesan bahasa Inggris otomatis. Panggilan cepat: +1 704-526-1125 

mailto:emmanuelle.cochard@consolis.com
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