Kode Etik Global
Gambaran Umum

Ikhtisar Kode Etik Global
Di PPG, kita berpegangan pada standar bisnis yang sangat
tinggi dan perilaku profesional.
Reputasi kita sebagai perusahaan yang beretika dan saling
menghargai yang dapat digunakan untuk berbisnis merupakan
keunggulan bersaing yang sangat penting. Merupakan
tanggung jawab dan komitmen kita untuk memastikan
keberhasilan jangka panjang perusahaan kita — demi
kepentingan para pelanggan, pemegang saham, karyawan,
pemasok, dan lingkungan terdekat kita.
Keberhasilan kita bergantung pada kemampuan Anda
membuat keputusan yang selaras dengan nilai-nilai kita.
Kode Etik Global mengejawantahkan nilai-nilai inti dan
harapan kita sebagai perusahaan yang beretika. Gunakan
kode itu sebagai alat untuk membantu membuat keputusan
yang tepat dan menyelesaikan masalah etika yang mungkin
Anda hadapi.

Yang Diharapkan untuk Anda Lakukan
Berpengetahuan Luas

Baca, pahami, dan patuhi Kode Etik kita dan
hukum.

Bersikap Bertanggung
Jawab

Gunakan penilaian yang baik.
Jangan korbankan standar kita.
Jangan balas dendam.

Bersikap yang Dihormati

Berikan teladan lewat tindakan.
Bertindak dengan integritas total dalam segala
yang Anda lakukan.

Bersikap Penuh Hormat

Dorong lingkungan yang terbuka.
Berkomunikasi dengan ketulusan dan keyakinan.

Bersikap Berani

Kemukakan kerisauan dengan segera.
Angkat kerisauan dengan selayaknya.
Ambil tindakan korektif yang layak.

Standar Etis Kita

Tidak ada suap
atau komisi
Menyimpan
catatan yang
akurat

Mematuhi hukum

Menaati
kebijakan ekspor

Mengungkapkan
konflik
kepentingan

Bersikap inklusif
dan penuh hormat

Bersaing
dengan sehat dan
terbuka

Bekerja dengan
selamat

Melindungi aset
perusahaan
Melindungi
lingkungan

Untuk informasi lebih lanjut tentang semua standar ini, akseslah Kode
Etik lengkap di corporate.ppg.com/Our-Company/Ethics.aspx

Pengambilan Keputusan yang Etis
Bisakah Anda menjawab “ya” atas pertanyaan-pertanyaan ini?
✔✔ Legalkah hal itu?
✔✔ Selaraskah hal itu dengan Kode Etik?
✔✔ Apakah hal itu mencerminkan nilai-nilai PPG?
✔✔ Akankah hal itu tercermin dengan baik pada diri saya dan PPG?
✔✔ Akan baikkah hal itu jika menjadi judul berita?

Jika Anda menjawab “tidak” atas yang mana pun dari
pertanyaan-pertanyaan ini, hubungi:
• Penyelia/supervisor Anda atau manajemen pada jenjang berikutnya
• Pemimpin bagian sumber daya manusia
• Penasihat hukum regional atau unit bisnis
• Kantor Etika dan Kepatuhan kita:
•

Nomor Bantuan Etika PPG – Untuk mengajukan pertanyaan atau laporan
yang rahasia dan anonim dalam bahasa Anda, gunakan Nomor Bantuan
Etika di ppgethics.com guna menemukan nomor telepon bagi negara
Anda atau menyerahkan laporan secara daring/online.
Hubungi +1.720.514.4400 untuk panggilan dibayar penerima atau
membalik tagihan
Hubungi +1.800.461.9330 di AS dan Kanada (bahasa Inggris).

•

Email: chiefcomplianceofficer@ppg.com

Mengemukakan kerisauan etika atau hukum dengan
iktikad baik adalah hal yang benar untuk dilakukan.
Situs web Etika dan Kepatuhan Global
na.web.ppg.com/sites/ethics/en/Pages/default.aspx
Nomor Bantuan Etika PPG diselenggarakan oleh

Logo PPG adalah merek dagang terdaftar dan We protect and beautify
the world adalah merek dagang PPG Industries Ohio, Inc. ©2016 PPG
Industries, Inc. Semua hak dilindungi. 12/16

PPG • One PPG Place, Pittsburgh PA 15272 • 412.434.3131 • ppg.com

