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KODE ETIK
Pedoman Grup voestalpine AG

voestalpine adalah sebuah grup teknologi yang aktif secara global di bidangnya dengan  kombinasi 
keahlian dalam bidang material dan pengolahan, serta berfokus pada solusi produk dan sistem 
dari baja dan logam lain berkualitas tinggi untuk sektor-sektor dan bidang-bidang spesifik yang 
padat teknologi. Sebagai mitra industri yang andal, voestalpine menganggap tantangan yang 
 dimiliki pelanggannya sebagai tantangannya sendiri.

Sebagai mitra yang andal, kami juga merasa bertanggung jawab atas hubungan kami dengan 
pelanggan, pemasok, karyawan dan mitra bisnis lainnya. Kode Etik kami mendukung pelaksanaan 
tanggung jawab independen karyawan Grup voestalpine dalam kegiatan bisnis. Itu menjadi dasar 
untuk perilaku yang benar secara moral, etika dan hukum bagi semua karyawan Grup.

Karyawan kami adalah bagian penting keberhasilan perusahaan kami dan berperan penting  dalam 
memajukan reputasi kami dan kepercayaan yang diberikan kepada kami. Karena alasan inilah 
penting bagi kami untuk menetapkan pedoman dan prinsip yang jelas untuk etika bisnis dan moral. 
Kode Etik ini berperan sebagai dasar yang penting untuk hal tersebut. Setiap orang  perorangan 
harus menjadi teladan dan menjadikan Kode Etik ini sebagai bagian yang tidak  terpisahkan dari 
budaya perusahaan kita.

Linz, Oktober 2022

Dewan Manajemen

K O D E  E T I K 3
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1 PENDAHULUAN DAN TUJUAN
 Karena operasi internasionalnya, Grup voestalpine tunduk pada berbagai kerangka kerja 

sosial, politik dan hukum yang harus dipatuhi. Pelanggaran atas kerangka kerja tersebut, 
khususnya pelanggaran terhadap peraturan hukum suatu negara, dapat menyebabkan 
 kerugian keuangan yang besar bagi perusahaan dan rusaknya reputasi Grup.

 Kode Etik ini adalah dasar bagi setiap dan semua kegiatan dan keputusan komersial  dalam 
Grup voestalpine. Itu menjadi dasar untuk perilaku yang benar secara moral, etika dan  hukum 
bagi semua karyawan Grup.

 Setiap karyawan yang melanggar peraturan hukum, pedoman internal, regulasi,  perintah, 
atau ketentuan dalam Kode Etik ini akan dikenai tindakan pendisiplinan. Lebih lanjut, 
 pelanggaran juga dapat mengakibatkan tuntutan pidana dan/atau tanggung jawab 
 perdata (seperti ganti rugi atau klaim kerugian) terhadap orang tersebut.

 Kode Etik ini akan diubah sesuai kebutuhan melalui keputusan Dewan Manajemen  voestalpine 
AG dan dapat dilengkapi dengan pedoman khusus yang mungkin hanya berlaku untuk 
 negara dan kawasan tertentu.

2  RUANG LINGKUP APLIKASI
 Kode Etik ini berlaku bagi semua karyawan Grup voestalpine termasuk Dewan Manajemen, 

pimpinan perusahaan, serta jajaran eksekutif lainnya (selanjutnya disebut “karyawan”). 
 Karyawan baru diwajibkan untuk mematuhi Kode Etik ini berdasarkan perjanjian kerja.

 Grup voestalpine terdiri dari setiap dan semua perusahaan di mana voestalpine AG  secara 
langsung atau tidak langsung memiliki setidaknya 50% modal saham atau memegang 
 kendali atasnya dengan cara lain.

 Kode Etik ini juga harus diperhatikan oleh semua perusahaan lain di mana voestalpine AG 
secara langsung atau tidak langsung memiliki setidaknya 25% modal saham tetapi tidak 
memegang kendali atasnya. Perusahaan lain tersebut diminta untuk memberlakukan Kode 
Etik ini melalui pengakuan secara independen dalam struktur pengambilan keputusan 
 berdasarkan peraturan perusahaan yang dimilikinya.

 Selain itu, merupakan kepentingan Grup bahwa perusahaan Grup  menyampaikan Kode 
Etik ini untuk diperhatikan oleh mitra bisnis utama mereka (pelanggan, pemasok, konsultan, 
dsb.) dan bahwa karyawan memperhatikan pedoman kepatuhan voestalpine atau regulasi 
 kepatuhan yang setara sebagai bagian dari pengambilan keputusan dalam memilih mitra 
bisnis.
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3  TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN
 Setiap karyawan  bertanggung jawab  mematuhi  dan melaksanakan Kode Etik ini.
 Staf eksekutif Grup harus menjadi teladan bagi semua karyawan dalam pelaksanaan Kode 

Etik ini melalui praktik sehari-hari. Mereka harus memerintahkan dan mengawasi kepatuhan 
karyawan terhadap Kode Etik ini, serta mengadakan sesi pelatihan jika diperlukan dengan 
dukungan departemen terkait dalam Grup.

 Karyawan juga harus menggunakan akal sehat saat menafsirkan Kode Etik ini dan memper-
timbangkan apakah tindakan tertentu dapat menimbulkan kritik berdasarkan standar etika 
dan moral yang wajar. Standar dan kebiasaan khusus sebuah negara juga harus dipertim-
bangkan. Tidak ada keleluasaan dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang 
berlaku.

 Setiap karyawan dapat meminta saran dan bantuan pengambilan keputusan dari atasan 
langsungnya apabila ia memiliki pertanyaan atau menemukan ketidakjelasan mengenai 
Kode Etik.

 Setiap karyawan juga dapat menghubungi departemen hukum dan SDM terkait, departe-
men audit voestalpine AG, Pejabat Kepatuhan Grup atau Pejabat Kepatuhan Divisi. Pejabat 
Kepatuhan Grup juga merupakan otoritas tertinggi yang penafsirannya bersifat mengikat 
apabila terjadi sengketa tentang penafsiran Kode Etik ini. 

 PEJABAT-PEJABAT KEPATUHAN DAPAT DIHUBUNGI DI ALAMAT BERIKUT: 

 Grup: group-compliance@voestalpine.com
 Steel Division: steel-compliance@voestalpine.com
 High Performance Metals Division: highperformancemetals-compliance@voestalpine.com
 Metal Engineering Division: metalengineering-compliance@voestalpine.com
 Metal Forming Division: metalforming-compliance@voestalpine.com

 Pejabat Kepatuhan Grup dan Pejabat Kepatuhan Divisi serta informasi kontak mereka 
 tersedia di intranet Grup di https://voestalpine.net/compliance.

K O D E  E T I K 5
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K O D E  E T I K

4  KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN ATURAN EKSTERNAL  
DAN INTERNAL LAINNYA 

 Setiap dan semua hukum  dan peraturan yang berlaku serta aturan eksternal dan internal 
(Grup) lainnya harus benar-benar dipatuhi dalam semua perilaku dan keputusan bisnis.

 Semua karyawan diharuskan untuk mengetahui secara lengkap tentang semua hukum dan 
peraturan serta pedoman dan aturan internal yang berlaku bagi area tanggung jawab 
 mereka dan menghubungi departemen terkait jika memiliki keraguan (lihat Angka 3. di atas).

5  HAK ASASI MANUSIA, RASA HORMAT DAN INTEGRITAS
 Berdasarkan Piagam PBB dan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi  manusia 

dipandang oleh Grup sebagai nilai fundamental yang harus dihormati dan dipatuhi oleh 
 semua karyawan.

 Budaya perusahaan Grup voestalpine mengakui dan menyambut baik kenyataan bahwa 
setiap orang unik dan berharga dan harus dihormati untuk kemampuannya masing-masing. 
Karenanya Grup voestalpine melarang, di antaranya, setiap bentuk perdagangan manusia 
dan perbudakan modern, pekerja anak dan kerja paksa, serta tidak menoleransi jenis diskri-
minasi apa pun dalam bentuk apa pun. Tidak adanya toleransi terhadap diskriminasi juga 
berlaku untuk pelecehan seksual dalam bentuk apa pun, misalnya dengan tindakan merayu 
secara terang-terangan, komentar yang merendahkan, lelucon, ekspresi vulgar, gerak-gerik 
yang cabul atau memperlihatkan gambar-gambar terkait di fasilitas bisnis dan produksi 
Grup. Perilaku semacam itu dapat dianggap sebagai pelecehan bahkan jika tidak dimak-
sudkan seperti itu.

 Prinsip ini juga berlaku untuk perilaku terhadap mitra eksternal.

6  PERSAINGAN YANG SEHAT
6.1 HUKUM PERSAINGAN DAN ANTIMONOPOLI 
 Perilaku yang transparan yang adil dalam pasar menjamin kepentingan setiap  perusahaan 

Grup dan karyawannya, serta menjaga daya saing Grup voestalpine secara keseluruhan. 
Pembatasan persaingan bebas dan pelanggaran terhadap undang-undang persaingan 
dan antimonopoli tidak selaras dengan filosofi dan budaya perusahaan serta citra Grup 
voestalpine.
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 Pelanggaran terhadap peraturan antimonopoli nasional atau internasional dapat 
 menimbulkan dampak yang serius bagi Grup voestalpine dan karyawan yang terlibat. 
 Secara  khusus, pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan denda moneter yang tinggi, 
 pembayaran ganti rugi dan bahkan hukuman penjara bagi karyawan di beberapa negara. 
Kesepakatan lisan dan tindakan yang direncanakan terkait pelanggaran tersebut dilarang 
seperti halnya perjanjian tertulis.

 Secara khusus pedoman perilaku berikut harus dipatuhi oleh karyawan dalam semua 
 kegiatan bisnis:
» Dilarang melakukan pengaturan dengan pesaing tentang hal komersial yang dapat 

menentukan atau memengaruhi jalannya persaingan. Ini terutama berlaku untuk  
perjanjian dan pengaturan yang bertujuan untuk atau mengakibatkan penetapan 
harga, komponen harga atau kapasitas produksi, alokasi pasar atau pelanggan, atau 
boikot pelanggan atau pelaku pasar lainnya. 

» Dalam pembicaraan atau kontak lain dengan pesaing, dilarang mempertukarkan 
informasi tentang hal-hal rahasia seperti harga, komponen harga, ketentuan penjualan, 
biaya, kapasitas produksi, beban kerja, inventaris, atau informasi rahasia sejenis,  
termasuk dilarang memberikan informasi tersebut secara satu arah. 

 Keanggotaan dan partisipasi dalam perkumpulan, asosiasi profesional, atau  organisasi 
 sektoral lainnya dapat menjadi dasar yang penting untuk merepresentasikan  kepentingan 
 kelompok industri dan ekonomi dalam proses perundang-undangan nasional dan 
 internasional serta persiapan kegiatan normalisasi dan standarisasi. Akan tetapi, anggota 
 perkumpulan, asosiasi profesional, atau organisasi sektoral tersebut pada umumya merupa-
kan  pesaing. Atas dasar ini, di voestalpine berlaku peraturan yang ketat mengenai keang-
gotaan dan partisipasi dalam perkumpulan, asosiasi profesional, atau organisasi sektoral 
 lainnya, tanpa memandang apakah keanggotaan tersebut sukarela atau wajib. Peraturan ini 
di antaranya mengatur bahwa keanggotaan dalam organisasi semacam itu harus  disetujui 
oleh pimpinan dari masing-masing perusahaan divisi serta bahwa semua  karyawan di bidang 
distribusi atau pemasaran tanpa terkecuali dilarang berpartisipasi  dalam pertemuan atau 
acara dalam bentuk apa pun dari organisasi tersebut. Rincian peraturan ini dapat  dilihat 
dalam pedoman Grup voestalpine AG tentang hukum antimonopoli (https://voestalpine.net/
compliance).



6.2  KORUPSI / SUAP / PENERIMAAN HADIAH
 Semua karyawan dilarang keras menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak 

langsung, manfaat1 yang dimaksudkan untuk memengaruhi transaksi bisnis dengan cara 
yang dilarang atau bahkan yang dapat menimbulkan kesan tujuan semacam itu. Pengecu-
alian terhadap aturan ini hanyalah hadiah yang bernilai kecil dan keramahtamahan dalam 
batas praktik bisnis yang lazim. Semua hadiah lainnya harus ditolak atau dikembalikan dan 
dilaporkan kepada atasan langsung.

 Penawaran atau penerimaan uang atau manfaat yang bernilai uang dilarang dalam 
 keadaan apa pun. 

 Di sisi lain, hukum dan praktik setempat harus diperhatikan.  

7  DONASI DAN SPONSOR 
 Grup voestalpine berkomitmen dengan berbagai cara untuk mewujudkan tanggung  jawab 

sosial. Perusahaan Grup voestalpine diizinkan untuk mendonasikan uang dan barang 
 khususnya untuk mendukung proyek kemanusiaan dan sosial, lembaga kebudayaan dan 
 ilmiah, serta pendidikan.

 Selain itu, Grup voestalpine mensponsori proyek kebudayaan serta acara olahraga pilihan.
 Pengeluaran keuangan semacam itu tidak boleh dilakukan untuk menghindari ketentuan lain 

dalam Kode Etik atau pedoman yang berlaku dalam Grup voestalpine. Grup voestalpine  tidak 
memberikan donasi atau kontribusi keuangan lain dalam bentuk apa pun kepada  politikus, 
partai politik, organisasi yang dekat dengan partai, atau organisasi berafiliasi  politik, tidak 
terkecuali yang bergerak dalam bidang sosial. Ini mencakup sisipan dalam media partai 
atau media milik organisasi yang dekat dengan partai.  

1 Manfaat dapat berupa hadiah, undangan, peluang untuk membeli barang dengan ketentuan yang berbeda dari kondisi 
pasar yang berlaku, pinjaman bebas bunga, dsb. serta dapat mencakup pemberian kepada keluarga dekat.

K O D E  E T I K 9
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8  KONTROL PERDAGANGAN DAN MINERAL KONFLIK
 Perdagangan internasional merupakan bagian penting dari strategi bisnis perusahaan 

Grup voestalpine. Karena itu, penting bagi perusahaan Grup dan semua karyawan untuk 
 melakukan perdagangan dengan selaras dan patuh terhadap ketentuan tentang kontrol 
perdagangan dan sanksi yang relevan di semua negara tempat perusahaan Grup atau 
 karyawannya berkegiatan. Untuk memastikan ini, karyawan harus mengambil setiap tindak-
an preventif yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran terhadap regulasi dan pedoman 
tersebut. Selain regulasi yang berlaku untuk impor, ekspor, dan bea cukai, hal ini juga menca-
kup praktik pencegahan transaksi yang bertujuan menghindari hukum melalui pemasok atau 
konsumen. 

 Karyawan juga harus memperhatikan uji kelayakan yang wajib dilakukan dan mendukung 
usaha mitra bisnis untuk menghindari penggunaan bahan baku yang hasil penjualannya 
secara langsung atau tidak langsung mendanai kelompok bersenjata yang melanggar hak 
asasi manusia.

9  PENCUCIAN UANG
 Berbagai negara, termasuk Negara Anggota Uni Eropa dan AS, telah mengeluarkan 

 undang-undang yang melarang pencucian uang. Semua karyawan, baik sendiri atau 
 bekerja sama dengan pihak ketiga, dilarang mengambil tindakan yang melanggar  peraturan 
 pencucian uang. Pencucian uang terutama berarti penyelundupan (misalnya melalui  konversi 
atau transfer) uang atau aset lainnya yang secara langsung atau tidak langsung berasal dari 
tindak pidana ke dalam siklus keuangan dan ekonomi yang legal. 

10  KONFLIK KEPENTINGAN
 Selama jalannya bisnis, karyawan mungkin menjumpai situasi di mana kepentingan pribadi 

atau ekonomi mereka bertentangan atau mungkin bertentangan dengan kepentingan Grup 
voestalpine. Dalam situasi semacam itu, Grup voestalpine mengharapkan karyawan untuk 
bertindak  semata-mata untuk  kepentingan Grup. Akan tetapi, terkadang konflik semacam 
itu tidak dapat dihindari. Karenanya, Grup voestalpine mewajibkan karyawannya untuk ber-
sikap transparan dalam hal-hal semacam itu.

 Setiap karyawan diwajibkan untuk mengungkapkan setiap dan semua konflik kepentingan 
yang terjadi atau kemungkinan terjadi, bahkan jika konflik kepentingan tersebut baru keli-
hatannya dapat timbul, kepada atasan masing-masing tanpa diminta dan secara keselu-
ruhan, dan – jika diperlukan – meminta persetujuan khusus tentang tindakan yang diambil.

???????????
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 Konflik kepentingan dapat timbul khususnya sehubungan dengan hal-hal berikut:
» Pekerjaan sampingan dapat bertentangan dengan kewajiban karyawan kepada  

Grup voestalpine atau mengakibatkan konflik kepentingan. Karenanya, pekerjaan  
sampingan dilarang apabila dilakukan dengan pesaing atau mitra bisnis, terutama 
pelanggan atau pemasok, atau, dalam setiap kasus lain, membutuhkan persetujuan 
tertulis sebelumnya dari atasan dan disampaikan kepada departemen SDM yang  
bertanggung jawab.

» Keterlibatan komersial dengan pesaing atau mitra bisnis Grup voestalpine, khususnya 
dengan pelanggan atau pemasok (kecuali investasi kecil dalam perusahaan terdaftar 
sejauh kepemilikan tersebut berada dalam lingkup manajemen aset biasa), tidak  
diizinkan. Investasi semacam itu oleh kerabat dekat harus disampaikan kepada atasan 
yang bersangkutan melalui pemberitahuan yang didokumentasikan. Kerabat dekat 
termasuk suami/istri karyawan, orang tuanya, saudara kandung dan anak serta orang 
lain sejauh orang tersebut telah tinggal bersama karyawan dalam rumah tangga yang  
sama selama setidaknya satu tahun.

» Transaksi dengan mitra bisnis Grup voestalpine juga harus dilaporkan dengan baik 
sebelum negosiasi kontrak dimulai jika orang yang mengambil keputusan bisnis atau 
bernegosiasi atas nama mitra bisnis merupakan kerabat dekat karyawan voestalpine.

11  PERLINDUNGAN DATA 
 Dalam kegiatan bisnisnya, perusahaan Grup voestalpine menangani data terkait  individu 

sehubungan dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis lainnya. Grup 
 voestalpine sangat memperhatikan perlindungan data terkait individu.

 Penanganan data terkait individu (seperti pengambilan, penggunaan, transfer, publikasi, 
dan penyimpanan) hanya boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum serta  pedoman 
perlindungan data voestalpine. Semua karyawan harus bersikap cermat dan hati-hati 
 dalam menangani data terkait individu. Karyawan dapat memperoleh informasi lengkap 
 mengenai perlindungan data di intranet bidang perlindungan data voestalpine (lihat https:// 
voestalpine.net/dataprotection).

K O D E  E T I K 11
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12  PERLINDUNGAN INFORMASI DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL  
12.1  KERAHASIAAN INFORMASI
 Informasi rahasia apa pun yang diterima selama bekerja, termasuk informasi yang diterima 

di luar area kegiatan karyawan yang bersangkutan, tidak boleh digunakan untuk mengejar 
kepentingan pribadi karyawan atau disediakan untuk  kepentingan pihak ketiga.

 Karyawan harus memastikan bahwa informasi perusahaan apa pun (misalnya dokumen, 
 ekstrak, data, gambar, peta, bentuk pracetak dan sebagainya, termasuk salinannya di kertas 
atau bentuk elektronik dan perangkat penyimpanan data lainnya) tersimpan dengan aman 
setiap saat. Jika informasi tersebut dibawa ke luar lokasi untuk tujuan bisnis, karyawan harus 
memastikan bahwa pihak ketiga tidak memiliki akses ke informasi tersebut.

 Setiap dan semua rahasia dagang dan bisnis serta informasi yang berkaitan dengan Grup 
dan perusahaan, termasuk misalnya, antara lain, informasi tentang kegiatan penelitian dan 
pengembangan, strategi akuisisi, target akuisisi dan investasi utama, harus benar-benar 
 dijaga kerahasiaannya terlepas dari sumber informasi tersebut. Saat mitra eksternal terlibat 
(misalnya pemasok, konsultan), perjanjian kerahasiaan yang sesuai harus ditandatangani.

 Persyaratan kerahasiaan yang sama berlaku untuk informasi dari mana rahasia dagang dan 
bisnis mungkin berasal. Akses ke informasi tersebut hanya boleh diberikan kepada karyawan 
yang membutuhkan informasi tersebut untuk pekerjaan mereka. Karyawan harus  menyimpan 
informasi tersebut dengan aman. Ini juga berlaku untuk informasi di mana mitra kontrak 
Grup voestalpine mungkin memiliki kepentingan kerahasiaan, khususnya jika  perjanjian 
 kerahasiaan yang bersangkutan telah ditandatangani.

 Kewajiban kerahasiaan setiap karyawan tetap berlaku setelah pengakhiran hubungan 
 kerjanya dengan Grup.

 Kewajiban kerahasiaan yang disertakan dalam perjanjian kerja perorangan karyawan juga 
berlaku selain yang di atas.

12.2  KEKAYAAN INTELEKTUAL  
 Kekayaan intelektual (yaitu paten, merk, know-how) termasuk ke dalam sumber daya  penting 

Grup voestalpine. Untuk menjaga keunggulan dalam persaingan, semua karyawan wajib 
melindungi kekayaan intelektual dan mencegah pesaing atau pihak ketiga lain yang tidak 
berwenang memperoleh akses terhadap pengetahuan ini. Sebaliknya, voestalpine juga 
menghormati kekayaan intelektual dan know-how dari pesaing dan mitra bisnisnya. 
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13  PERLINDUNGAN ASET PERUSAHAAN DAN PENGGUNAAN TI
 Karyawan harus mempergunakan aset dan sumber daya Grup voestalpine secara efektif dan 

sesuai kebutuhan serta melindunginya dari kehilangan, pencurian, atau  penyalahgunaan. 
Sistem komunikasi Grup voestalpine, seperti internet, intranet dan e-mail ditujukan untuk 
 keperluan bisnis. Peraturan terpisah masing-masing perusahaan Grup mengatur  penggunaan 
untuk keperluan pribadi. 

 Untuk membatasi risiko umum penggunaan TI, pedoman dan aturan keamanan Grup harus 
diperhatikan sehubungan dengan penggunaan perangkat TI. Perangkat TI (PC, laptop, dan 
sebagainya) harus disimpan secara aman dengan cara yang sesuai dan dilengkapi dengan 
perlindungan akses (misalnya kata sandi) sejauh yang dimungkinkan secara teknis. Kata  sandi 
pribadi tidak boleh diberitahukan kepada karyawan lain atau pihak ketiga. Pengaturan yang 
jelas dan didokumentasikan dengan baik harus dibuat jika terjadi perwakilan karyawan.

 Data perusahaan yang dicuri atau tidak dapat ditemukan harus segera dilaporkan kepada 
atasan langsung. Apabila kasus tersebut melibatkan data elektronik, penangguhan otorisasi 
akses atau langkah lain yang memadai harus segera dilakukan sesuai persetujuan dengan 
departemen TI terkait. Jika menyangkut data terkait individu, proses pelaporan yang ditetap-
kan dalam pedoman organisasi perlindungan data harus dipatuhi.

14  KESELAMATAN DI TEMPAT KERJA
 Keselamatan dan kesehatan karyawan adalah nilai-nilai dasar yang utama dan  prioritas 

 tertinggi bagi voestalpine. Perbaikan lingkungan kerja secara berkesinambungan  serta 
 berbagai praktik pencegahan dan kesehatan adalah dasar untuk kesuksesan budaya 
 kesehatan dan keselamatan perusahaan Grup voestalpine. Semua karyawan harus mendu-
kung penggalakkan keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja masing-masing dan 
mematuhi standar keselamatan serta pedoman dan ketentuan tentang perlindungan kerja 
dan kesehatan. Ini juga berlaku untuk perusahaan dan karyawan yang bertindak atas nama 
voestalpine.
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15  PELESTARIAN LINGKUNGAN & IKLIM
 Proses produksi berkelanjutan, penanganan sumber daya secara bertanggung jawab, 

 serta penggunaan teknologi terbaik yang tersedia merupakan bagian penting dari  filosofi 
 perusahaan dan kegiatan operasional Grup voestalpine. Premis ini sekaligus mendasari 
 cita-cita keunggulan kualitas produk dan jasa dalam jangka panjang. Seluruh bagian dari 
rantai produksi diarahkan pada penggunaan sumber daya (terutama bahan baku dan  energi) 
seefisien mungkin serta minimalisasi dampak lingkungan dari proses dan produk. Penelitian 
intensif untuk pengembangan proses produksi dan produk baja yang ramah lingkungan, 
langkah-langkah peningkatan efisiensi, pengurangan emisi dan penghematan energi, serta 
pengelolaan lingkungan yang transparan dan efisien memungkinkan Grup voestalpine untuk 
meminimalisasi dampak lingkungan dari proses dan produknya secara berkelanjutan.  

16  LARANGAN PENYALAHGUNAAN INFORMASI ORANG DALAM
 Sebagai perusahaan dengan saham tercatat, voestalpine AG tunduk pada persyaratan 

 pasar modal yang ketat. Ini termasuk larangan menggunakan informasi orang dalam  untuk 
 keuntungan diri sendiri atau untuk keuntungan pihak ketiga. Perdagangan saham dan 
 pinjaman voestalpine AG atau turunannya seperti hak opsi atau sertifikat, dilarang keras 
jika orang yang melakukan perdagangan tersebut memiliki pengetahuan informasi orang 
dalam seperti yang didefinisikan oleh hukum yang berlaku. Informasi orang dalam adalah 
informasi terkait Grup voestalpine yang hanya tersedia bagi sekelompok orang terbatas 
dan jika  diungkapkan kepada publik, informasi tersebut dapat memengaruhi harga saham 
 voestalpine.  Penggunaan informasi orang dalam dapat dikenai sanksi pidana dan akan 
mengakibatkan konsekuensi pendisiplinan. Menyampaikan informasi orang dalam  kepada 
orang lain secara internal atau eksternal dilarang keras dan dapat memiliki  konsekuensi 
 hukum yang sama. Informasi lebih rinci dapat dilihat pada Pedoman Kepatuhan Pasar  Modal 
voestalpine AG (https://voestalpine.net/compliance).

17  KOMUNIKASI PERUSAHAAN
 Setiap dan semua siaran pers serta informasi publik lainnya terkait Grup voestalpine atau 

salah satu perusahaan Grup voestalpine harus dikeluarkan secara eksklusif oleh Dewan 
 Manajemen, pimpinan perusahaan, atau pejabat komunikasi yang bersangkutan. Ini  berlaku 
untuk komunikasi dalam bentuk tradisional dan digital. Karyawan dapat  memperoleh 
 informasi lengkap mengenai topik ini di intranet bidang komunikasi Grup voestalpine. 

18  LAPORAN KESALAHAN
 Karyawan Grup voestalpine mungkin mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap Kode 

Etik, pedoman dan peraturan internal lainnya, atau terhadap ketentuan hukum. Grup 
 voestalpine mendukung kebebasan semua karyawan untuk mengamati dan melaporkan 
 setiap indikasi pelanggaran tanpa keraguan. Pelaporan dapat dilakukan melalui:
» Pejabat Kepatuhan Grup atau salah satu Pejabat Divisi Kepatuhan.
» Departemen Audit dan Manajemen Risiko voestalpine AG.
» Atasan langsung.
» Departemen Hukum atau SDM terkait di masing - masing Grup voestalpine.
» Departemen SDM Grup voestalpine AG. 
» Pejabat Hak Asasi Manusia.
» Manajer Perlindungan Data Perusahaan atau kepada Manajer Divisi  

Perlindungan data.



» Melalui sistem pelaporan pusat berbasis web yang dapat diakses oleh karyawan  
dan pihak eksternal. 

 Untuk mendorong komunikasi yang terbuka dan jujur, secara tegas disebutkan bahwa 
 karyawan yang melaporkan pelanggaran hukum, Kode Etik atau pedoman dan  peraturan 
internal lainnya tidak akan mendapatkan konsekuensi buruk apapun yang disebabkan oleh 
pelaporan tersebut. Ini juga berlaku untuk orang lain yang berkontribusi memberikan  materi 
informasi bagi penyelidikan pelanggaran. Grup voestalpine secara tegas menyatakan  berhak 
untuk mengambil tindakan pendisiplinan atas karyawan yang secara sengaja atau dengan 
lalai membuat tuduhan palsu. 

 Pelanggaran kepatuhan pada prinsipnya harus dilaporkan secara terbuka, yaitu dengan 
menyebutkan nama pelapor. Nama dan identitas dalam laporan akan dirahasiakan atas 
permintaan. 

 Karyawan voestalpine memiliki kesempatan untuk melaporkan pelanggaran Kode Etik, 
 pedoman dan peraturan internal lainnya, atau ketentuan undang-undang yang termasuk ke 
dalam area di bawah ini, dengan mencantumkan nama maupun secara anonim.
» Hukum Persaingan dan Anti Monopoli, Korupsi, Penipuan, Konflik kepentingan,  

Kepatuhan Pasar Modal 
» Diskriminasi, Pelecehan seksual, Perampokan, Hak Asasi Manusia
» Perlindungan data
» Kepatuhan teknis, khususnya kepatuhan terhadap standar teknis dan sertifikasi  

dalam proses produksi dan keamanan TI
» Lingkungan
» Kesehatan & Keselamatan
  dan juga 
» pelaporan
pelanggaran di arealain. 

 Laporan anonim semacam itu dapat dilakukan dengan menggunakan sistem whistleblower 
berbasis web milik voestalpine. Tautan pelaporan dapat diakses oleh karyawan dan pihak 
eksternal (contohnya pihak pemasok) di www.voestalpine.com/whistleblowersystem.  Informasi 
lebih lanjut dapat Anda temukan di halaman web voestalpine (klik https://www.voestalpine.
com/group/de/konzern/compliance) Dapat juga diakses melalui intranet grup (klik https://
voestalpine.net/compliance).
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