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PRAKATA KETUA UMUM

Kepada semua Rekan Goodyear,

Sejak didirikan pada tahun 1898, Goodyear telah membangun reputasi 

sebagai perusahaan dengan standar integritas tertinggi. Komitmen kami terus 

berlangsung sampai hari ini dan terlihat dalam Pedoman Strategi dan semua 

janji kita untuk Melindungi Nama Baik Kita.

Pedoman Strategi menentukan elemen inti tentang apa yang dibangun oleh Goodyear dan 

menjelaskan perilaku yang kita perlukan dari diri kita sendiri dan orang lain. Ekspektasi kita 

terhadap perilaku etis dirangkum dalam “Cara Kerja Kita: Bertindak dengan Integritas.”

Pedoman Perilaku Bisnis Goodyear memberikan detail tentang beberapa cara tentang cara rekan 

Goodyear harus bertindak dengan integritas.

Sebagai rekan Goodyear, Anda harus membaca Pedoman Perilaku Bisnis dengan cermat, 

pastikan Anda memahami prinsip-prinsipnya, baca dan pahami kebijakan yang direferensikan 

dalam Pedoman yang berlaku pada bisnis dan terapkan pada diri Anda. Anda juga diwajibkan 

untuk melaporkan segala perilaku atau pelanggaran terhadap kebijakan ini yang diketahui atau 

dicurigai ilegal atau tidak etis. Selanjutnya, jika Anda adalah seorang manajer, kami menyarankan 

agar memastikan bahwa rekan yang melaporkan Anda juga membaca, memahami dan mengikuti 

kebijakan ini. Manajer harus ada saat rekan ingin mendiskusikan atau melaporkan kekhawatiran 

dan mengintensifkan masalah yang dilaporkan seperti yang dipersyaratkan. Fokus kami yang kuat 

pada bersikap sesuai etika akan menyokong lingkungan kerja di antaranya saling menghormati 

dan keterbukaan dan memperkuat merek dan reputasi kita di seluruh dunia.

Kami berharap Anda, setiap hari dan di mana saja kita melakukan bisnis, untuk bertindak dengan 

kejujuran, integritas dan rasa hormat, dan untuk melindungi warisan Goodyear yang sampai saat ini 

telah berusia 120 tahun dan diisi orang-orang, menghasilkan produk dan proses yang berkualitas tinggi.

Richard J. Kramer 

Ketua, Direktur Utama, dan CEO
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MELINDUNGI NAMA BAIK KITA

CARA MENGGUNAKAN PEDOMAN INI
Pedoman Perilaku Bisnis (“Pedoman”) akan membantu 
Anda memahami komitmen Goodyear untuk mengikuti 
standar etika dan hukum tertinggi dalam melaksanakan 
bisnis dan mengetahui dan melakukan hal yang “benar”. 
Pedoman ini tidak mencakup setiap standar hukum atau 
etika untuk semua situasi yang mungkin Anda temui, 
namun hal ini merangkum banyak persyaratan hukum dan 
etika yang harus diikuti oleh semua orang.

Pedoman ini berlaku untuk semua rekan Goodyear dari 
seluruh dunia, sehingga “Goodyear” atau “Perusahaan” 
mengacu kepada semua perusahaan dan “rekan” berarti 
semua direktur, pejabat dan rekan baik yang digaji per bulan 
maupun per jam (salaried and hourly associate), kecuali 
dinyatakan sebaliknya. Dalam beberapa contoh, peraturan 
yang dijelaskan dalam Pedoman ini juga berlaku untuk 
orang lain yang bekerja atas nama atau berdasarkan arahan 
perusahaan, misalnya kontraktor, pialang, atau agen.

HARAP DIPERHATIKAN

Pedoman Perilaku Bisnis ini dan kebijakan 

yang dijelaskan di dalamnya bukan sebagai 

kontrak kerja. Goodyear tidak menciptakan 

hak kontraktual apa pun dengan 

mengeluarkan Pedoman atau kebijakan ini.

Semua informasi dalam Pedoman ini penting, meskipun 
pekerjaan Anda saat ini terlihat tidak dipengaruhi oleh 
topik tertentu. Goodyear mengharuskan Anda untuk 
membaca dan memahami Pedoman ini, untuk meminta 
bantuan apa pun tentang hal yang tidak Anda pahami, 
untuk mendapatkan saran terkait permasalahan dan situasi 
tertentu dan untuk melaporkan pelanggaran yang diketahui 
atau dicurigai yang menjadi perhatian Anda. 

Untuk informasi kepatuhan dan etika, Anda dapat 
menghubungi:

•   Manajer Anda;

•   Perwakilan Personalia Anda;

•   VP (Wakil Direktur Utama), Kepatuhan & Etika di 
1-330-796-6635 (GTN 446-6635), atau Direktur, 
Kepatuhan & Etika di 1-330-796-7288  
(GTN 446-7288); atau Direktur Regional, Kepatuhan 
& Etika (lihat Situs Web Kepatuhan dan Etika: 
go.goodyear.com/ethics/ untuk informasi kontak);

•   VP (Wakil Direktur Utama), Audit Internal di  
1-330-796-3143 (GTN 446-3143);

•   Saluran Telepon Integritas Goodyear (Nomor telepon 
dan web formulir input web dapat diakses di  
www.goodyear.ethicspoint.com); atau

•   Pengacara Goodyear yang bertanggung jawab atas 
bisnis atau divisi Anda atau Kantor Penasihat Hukum.

Kontak Nomor Telepon

Kantor Penasihat Hukum, 
Perusahaan Goodyear

1-330-796-2408
GTN 446-2408

Penasihat Hukum, Amerika
1-330-796-9435
GTN 446-9435

Penasihat Hukum, Asia Pasifik
86-21-6132-6085
GTN 601-6085

Penasihat Hukum, Eropa,  
Timur Tengah, dan Afrika

32-2-761-1807
GTN 669-1807
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SUMBER DAYA LAIN
Di dalam Pedoman ini, Anda akan menemukan 
referensi untuk kebijakan Goodyear terkait dengan, atau 
memberikan lebih banyak informasi tentang, pokok 
permasalahan yang didiskusikan. Jika Anda meninjau 
Pedoman secara online, referensi kebijakan berupa 
hyperlink, yang akan mengarahkan Anda ke kebijakan 
ini. Jika Anda meninjau versi cetak dari Pedoman ini, 
Anda dapat mengakses daftar lengkap tentang Kebijakan 
Kepatuhan & Etika pada halaman Kebijakan Goodyear 
Online (GO) di go.goodyear.com/reference/policies/. 

Baca Pedoman tersebut setiap Anda memiliki pertanyaan 
dan/atau ketika tugas pekerjaan atau situasi kerja Anda 
berubah. Jika Anda memerlukan informasi atau materi 
tambahan atau akan menyusun pelatihan khusus, silakan 
hubungi pengacara Goodyear yang bertanggung jawab 
untuk bisnis atau fungsi atau Departemen Kepatuhan & 
Etika Anda.

TANGGUNG JAWAB ANDA –  
REKAN DAN MANAJER 
TANGGUNG JAWAB REKAN
Sebagai seorang rekan, Anda bertanggung jawab untuk:

•   Mengetahui dan patuh dengan kebijakan, undang-
undang, dan peraturan yang berlaku untuk pekerjaan 
Anda dan Goodyear, baik yang ditetapkan di dalam 
Pedoman ini atau di tempat lain, dan mematuhinya;

•   Memberikan informasi yang lengkap, akurat, tepat 
waktu, dan jelas, di dalam laporan dan dokumen yang 
diserahkan atau diberikan oleh Goodyear kepada, 
otoritas pemerintah dan pembuat undang-undang, 
termasuk namun tidak terbatas pada Komisi Sekuritas 
dan Bursa dan di dalam komunikasi publik lainnya 
yang dibuat oleh Goodyear;

•   Melaporkan setiap kali Anda mengetahui atau 
mencurigai pelanggaran telah terjadi atau jika Anda 
diminta atau diarahkan untuk melakukan apa pun 
yang menurut Anda akan menjadi pelanggaran; dan

•   Bekerja sama sepenuhnya dan secara jujur dalam 
tinjauan atau investigasi mengenai pelanggaran yang 
mungkin terjadi.

Kepatuhan terhadap kebijakan dan standar etika 
perusahaan sangatlah penting demi kesuksesan bisnis dan 
untuk Melindungi Nama Baik Kita.



PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIKA — TANYAKAN KE DIRI SENDIRI:
Tidak semua situasi jelas terlihat, sehingga pertimbangan yang baik itu penting. Ketika ragu-ragu, tanyakan ke diri sendiri 
pertanyaan tersebut tentang tindakan yang Anda pertimbangkan.

Jika Anda tidak yakin tentang prosedur yang benar yang harus diikuti, diskusikan masalahnya dengan salah satu sumber 
daya yang terdaftar.

Keputusan 
untuk 

melangkah 
maju sepertinya 

sudah tepat.

Apakah  
ini legal?

Apakah 
sesuai dengan 

kebijakan 
dan nilai-nilai 
perusahaan?

Apakah akan melindungi 
reputasi Goodyear sebagai 
perusahaan yang etis?
•    Apakah ini hal yang 

benar untuk dilakukan?
•    Apakah saya mau 

melihatnya di berita?

Apakah ini 
sesuai dengan 
kepentingan 

terbaik 
Perusahaan 

dan pemangku 
kepentingan kita?

Tidak yakin? untuk 
panduan, hubungi 
pengacara Goodyear 
untuk bisnis atau divisi 
Anda, atau Departemen 
Kepatuhan & Etika.

Tidak yakin? untuk 
panduan, lihat Kebijakan 
Goodyear di GO; bicara 
dengan manajer, 
perwakilan Personalia, 
pengacara Goodyear untuk 
bisnis dan divisi Anda, atau 
Departemen Kepatuhan & 
Etika untuk panduan.

Tidak yakin? untuk panduan bicara 
dengan manajer Anda, pengacara 
Goodyear untuk bisnis atau divisi Anda, 
atau Departemen Kepatuhan & Etika.

Tidak yakin? untuk 
panduan bicarakan 
dengan manajer Anda, 
pengacara Goodyear 
untuk bisnis atau divisi 
Anda, atau Departemen 
Kepatuhan & Etika.

Jika Anda menjawab “TIDAK” untuk semua pertanyaan ini, tindakan tersebut 
mungkin dapat menimbulkan konsekuensi serius. JANGAN MELAKUKAN ITU.

YA YA YA

YA
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TAMBAHAN TANGGUNG JAWAB UNTUK MANAJER
Jika Anda adalah seorang manajer, Anda juga bertanggung 
jawab untuk:

•   Memimpin dengan memberi contoh. Tunjukkan 
komitmen Anda pada standar etika tinggi Perusahaan 
melalui perkataan dan tindakan.

•   Berkomunikasi dan Mendiskusikan Kebijakan, 
Undang-Undang, dan Peraturan yang berlaku. 
Pastikan semua orang yang Anda pimpin atau bawahi 
memahami kewajiban mereka dan menjalankannya 
dengan semangat, serta mematuhi Kebijakan 
Kepatuhan & Etika, undang-undang, dan peraturan. 
Pastikan para rekan menyelesaikan semua Pelatihan 
Kepatuhan & Etika.

•   Memantau dan Memastikan Kepatuhan oleh Rekan. 
Menjaga agar semua orang bertanggung jawab pada 
perilaku yang beretika. Memastikan kebijakan dan 
praktik bisnis terus diikuti di seluruh departemen, unit 
bisnis, atau wilayah.  

•   Mendorong komunikasi yang terbuka dan jujur. 
Bersikap terbuka dan mudah dihubungi untuk rekan 
yang ingin mendiskusikan suatu kekhawatiran, 
membuat laporan, atau menanyakan pertanyaan. 
Menciptakan lingkungan yang mendorong pertanyaan 
dan diskusi tentang praktik hukum dan kepatuhan di 
semua level.

•   Mendukung rekan yang mengangkat permasalahan. 
Memperlakukan masalah rekan dengan serius dan 
membuat penyelesaian yang cepat dan efektif.

•   Melindungi kerahasiaan. Jangan membagikan 
masalah dan kekhawatiran dengan orang lain yang 
tidak memiliki “kepentingan” yang sah. Namun, 
jangan menjamin kerahasiaan absolut kepada siapa 
pun, karena Perusahaan mungkin berkewajiban 
untuk menginvestigasi kekhawatiran tersebut. Semua 
langkah-langkah yang wajar akan diambil untuk 
melindungi identitas rekan.

•   Laporkan masalah yang menarik perhatian Anda. Jika 
rekan melaporkan kekhawatiran terkait perilaku yang 
meragukan atau tidak etis, Anda bertanggung jawab 
untuk membawa kekhawatiran tersebut ke departemen 
yang sesuai untuk tinjauan dan investigasi. Anda tidak 
dapat melakukan investigasi tersebut, dan Anda tidak 
dapat langsung mengarahkan pelapor tersebut untuk 
“Menghubungi Saluran Hotline.” Lihat Bagian Laporkan! 
di bawah untuk detail selengkapnya (hal. 10).

•   Pastikan tidak ada balas dendam. Informasikan 
dengan jelas tentang kebijakan tegas Perusahaan 
tentang “tidak ada balas dendam”, yang melindungi 
rekan yang melaporkan pelanggaran dengan itikad 
baik dari tindakan yang merugikan karena mereka 
memberikan laporan.

Lihat pedoman berikut untuk memperoleh  
informasi selengkapnya:

•   Memimpin dengan Integritas … Panduan  
untuk Manajer
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DAFTAR “JANGAN COBA UNTUK MENANGANI SENDIRI”

Berikut ini merupakan contoh dugaan atau masalah yang harus diangkat atau disampaikan untuk 

investigasi. Daftar ini tidak lengkap. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang kondisi permasalahan 

yang harus disampaikan atau diajukan, hubungi pengacara Goodyear untuk bisnis dan divisi Anda.

Masalah terkait produk:
•  Segala bentuk ketidakpatuhan dengan persyaratan kualitas produk

Masalah keuangan:
•   Memberikan komisi untuk pelanggan atau menerima komisi dari penyuplai/vendor produk atau 

layanan Goodyear

•   Memberikan suap atau pemberian yang tidak patut lainnya kepada pejabat pemerintah

•   Keuntungan yang ditawarkan atau diberikan untuk pelanggan guna mendorong atau memberikan 

hadiah atas pembelian produk

•   Pencurian atau penipuan, baik dari Goodyear atau oleh karyawan Goodyear, kontraktor, atau 

pihak ketiga lainnya

•   Pembukuan/pencatatan akuntansi pendapatan atau pengeluaran yang tidak sesuai

•   Kesalahan penyajian catatan akuntasi yang disengaja

•   Pembuatan, pelaporan, pemalsuan catatan bisnis dan keuangan perusahaan atau pengajuan 

peraturan yang tidak teliti

•   Bertukar Informasi tentang harga atau informasi hak milik lainnya dengan pesaing

Masalah terkait karyawan:
•   Praktik kerja atau kondisi yang tidak aman

•   Diskriminasi atau kekerasan seksual

•   Kekerasan di tempat kerja

•   Mendapatkan atau memberikan hadiah atau hiburan yang tidak pantas

•   Penyalahgunaan hak milik atas kekayaan intelektual

•   Konflik kepentingan

•   Pembobolan data privasi, penyalahgunaan Informasi Identifikasi Personal (Personally Identifiable 

Information/PII) atau masalah keamanan siber lainnya
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LAPORKAN!

MELAPORKAN KEKHAWATIRAN
Jika Anda memiliki kekhawatiran terkait kepatuhan dan 
masalah etika, Anda harus membuat laporan ke sumber 
daya berikut ini:

•   Manajer Anda;

•   Perwakilan Personalia Anda;

•   VP (Wakil Direktur Utama) Kepatuhan & Etika, Direktur 
Kepatuhan & Etika atau Direktur Regional Kepatuhan 
& Etika; 

•   VP (Wakil Direktur Utama), Audit Internal;

•   Saluran Hotline Integritas Goodyear (nomor telepon 
dan formulir input web dapat diakses di  
www.goodyear.ethicspoint.com);

•   Pengacara Goodyear yang bertanggung jawab atas 

bisnis Anda atau Kantor Penasihat Hukum.

APA YANG AKAN DILAKUKAN  
OLEH GOODYEAR JIKA MENERIMA  
LAPORAN MELALUI SALURAN  
HOTLINE INTEGRITAS?
Setiap laporan akan ditinjau oleh Departemen Kepatuhan 
& Etika Goodyear untuk menentukan cara terbaik 
Perusahaan untuk meninjau masalah tersebut.

Saluran Hotline Integritas dioperasikan oleh penyedia 
pihak ketika yang menerima laporan, baik melalui telepon 
atau online, lalu meneruskan laporan ke Departemen 
Kepatuhan & Etika Goodyear. Saluran Telepon Integritas 
tersedia 24 jam sehari, dan setiap hari sepanjang tahun. 

Jika Anda menghubungi Saluran Hotline Integritas, layanan 
penerjemahan tersedia sesuai permintaan. Anda juga 
dapat mengirimkan laporan ke Saluran  Hotline  Integritas 
online dalam berbagai bahasa.

Anda dapat menggunakan Saluran  Hotline  Integritas 
Goodyear untuk melaporkan kemungkinan pelanggaran 
secara anonim. Jika Anda melakukannya, Anda harus 
memberikan informasi yang cukup tentang kemungkinan 
pelanggaran tersebut kepada Goodyear untuk dilakukan 
investigasi efektif. 

Beberapa batasan pada pelaporan anonim dapat berlaku 
di lokasi tertentu di Uni Eropa karena hukum privasi 
setempat. Ketika pelaporan anonim dilarang oleh hukum 
setempat, Anda tetap dapat membuat laporan ke Saluran  
Hotline  Integritas atau dengan menghubungi salah satu 
sumber daya tercantum di hal. 5.
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APA YANG AKAN TERJADI JIKA  
TERDAPAT PELANGGARAN HUKUM  
ATAU KEBIJAKAN? 
Berdasarkan tinjauan masalah berikut, semua rekan yang:

•   Melanggar, atau meminta orang lain untuk melanggar 
segala kebijakan atau persyaratan hukum Perusahaan;

•   Gagal untuk segera melaporkan pelanggaran yang 
diketahui atau mencurigakan;

•   Menyembunyikan atau menghancurkan bukti atau 
informasi terkait investigasi atau pelanggaran; dan/atau

•   Menyembunyikan informasi dari, menolak bekerja 
sama dengan atau memberikan informasi palsu 
selama investigasi atas pelanggaran yang mungkin 
terjadi

tunduk pada tindakan disiplin yang sesuai, hingga dan 
termasuk pemutusan hubungan kerja, penyitaan berbagai 
manfaat, dan penuntutan pidana dan perdata. 

Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan tindakan 
disipliner dan denda dengan cara yang konsisten, 
proporsional, dan sah menurut hukum.

DILARANG BALAS DENDAM 
Goodyear dengan tegas melarang segala bentuk tindakan 
balas dendam terhadap individu yang:

•   melaporkan dengan itikad baik tindakan yang 
diketahui atau dicurigai merupakan pelanggaran 
kebijakan atau hukum (bahkan jika kekhawatiran 
tersebut ternyata terbukti) atau

•   Berpartisipasi dan bekerja sama secara jujur dan 
bersungguh-sungguh dalam sebuah investigasi. 

Tindakan balas dendam adalah perbuatan jahat yang 
serius dan akan dihukum dengan tindakan disipliner yang 
berat, hingga dan meliputi pemutusan hubungan kerja dan 
penyitaan berbagai manfaat.

Jika Anda meyakini bahwa Anda mengalami tindakan balas 
dendam atau orang lain mengalami perlakuan tersebut, 
laporkan hal ini segera dengan menghubungi salah satu 
sumber daya tercantum di hal. 5.

Membuat laporan atau bekerja sama dalam sebuah 
investigasi, bagaimanapun, tidak melindungi individu dari 
disiplin terhadap perbuatan jahat atau kesalahan mereka 
sendiri. Sebagai contoh, jika seorang rekan terlibat dalam 
rencana untuk menipu perusahaan melaporkan aktivitas 
ilegal, dia tidak kebal dari disiplin untuk aktivitasnya sendiri.
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MENGHARGAI SATU SAMA LAIN
Goodyear menuntut lingkungan tempat kerja yang 
memaksimalkan potensi rekan-rekannya dan menumbuhkan 
semangat tim dalam tenaga kerja yang beragam. Untuk 
itu, Goodyear tidak memiliki toleransi terhadap tindakan 
pelecehan dan diskriminasi, berdasarkan pertimbangan 
ras, warna kulit, etnis, agama, asal negara, jenis kelamin 
(termasuk kehamilan), orientasi seksual, identitas gender, 
usia, cacat tubuh, status veteran, informasi genetika, status 
kewarganegaraan atau karakteristik lain yang dilindungi oleh 
hukum yang berlaku. Goodyear juga tidak memiliki toleransi 
terhadap segala bentuk kekerasan di tempat kerja.

HARAP DIPERHATIKAN

Di Goodyear, kami menghargai kemampuan 

unik, pengalaman, budaya, dan perbedaan 

rekan-rekan kami. Merangkul keragaman 

akan memperkaya lingkungan perusahaan 

kami, membantu menciptakan keuntungan 

bisnis dan merupakan komponen penting 

dari kesuksesan.

Goodyear akan merekrut, mempekerjakan, melatih, memberi 
kompensasi, mempromosikan dan menyediakan kondisi 
kerja lainnya tanpa memperhatikan ras, warna kulit, etnis, 
agama, asal negara, jenis kelamin (termasuk kehamilan), 
orientasi seksual, identitas gender, usia, cacat, status veteran, 
informasi genetika, status kewarganegaraan, atau karakteristik 
lain yang dilindungi oleh hukum yang berlaku. Goodyear 
akan menggunakan prestasi, kualifikasi, dan kriteria terkait 
pekerjaan lainnya sebagai satu-satunya dasar untuk semua 
keputusan yang terkait dengan pekerjaan yang memengaruhi 
rekan dan pelamar. 

Goodyear adalah pemberi kerja yang adil dan menyediakan 
kesempatan kerja yang setara bagi rekan yang berkualitas dan 
pelamar kerja tanpa memperhatikan ras, warna kulit, etnis, 
agama, jenis kelamin, orientasi seksual, identitas gender, 
asal negara, usia, kecacatan, status veteran atau informasi 
genetika, status kewarganegaraan atau karakteristuk lain yang 
dilindungi oleh hukum yang berlaku.

Pelecehan di antaranya perilaku yang tidak dapat diterima 
dan tidak diinginkan dan memiliki tujuan atau efek 
menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, tidak 
bersahabat, atau menyerang.

Perilaku yang tidak pantas, perilaku atau tindakan 
termasuk penyebutan nama yang bersifat mencela, 
menghina, mengejek, nama sebutan, julukan, grafiti, 
lelucon, poster, kalender, email, gambar, atau hal-hal lain 
yang dianggap tidak pantas oleh Perusahaan. 

Kebijakan ini melarang tindakan seksual yang tidak 
diinginkan, permintaan pelayanan seksual, dan perilaku 
visual, verbal, dan fisik yang bersifat seksual termasuk 
namun tidak terbatas pada:

•   Menawarkan hubungan kerja sebagai imbalan atas 
pelayanan seks;

•   Melakukan atau mengancam balas dendam setelah 
menerima respons negatif terhadap rayuan seksual;

•   Perilaku verbal, seperti kerlingan nakal; membuat 
gerakan seksual; atau melihat, meneruskan atau 
menampilkan objek yang menjurus ke seksual dalam 
gambar, kartun, situs web, atau poster (termasuk 
pada aset yang disediakan oleh perusahaan seperti 
perangkat seluler atau komputer);

•   Perilaku verbal, seperti membuat atau menggunakan 
komentar yang menghina secara seksual, julukan, 
hinaan atau lelucon; komentar verbal grafis mengenai 
tubuh seseorang; komentar seksual mengenai atau 
pertanyaan seputar kehidupan seks atau aktivitas 
seksual seseorang; surat, email, grafiti, kiriman di 
media sosial, situs web, atau catatan yang bersifat 
cabul; serta

•   Perilaku fisik, seperti menghambat atau menghalangi 
gerakan, menyentuh, meraba-raba, atau menganiaya.

Lihat pedoman berikut untuk memperoleh  
informasi selengkapnya:

•   Kebijakan Nol Toleransi 

•   Kebijakan Global Pergaulan Bersahabat di  
Tempat Kerja

•   Panduan Media Sosial/Internet

•   Penggunaan Sumber Daya TI yang Dapat Diterima
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T&J

P: Apakah menjalin hubungan asmara dengan rekan 
Goodyear lainnya diperbolehkan?

J: Goodyear tidak melarang rekan  terlibat dalam 
hubungan romantis atau pribadi konsensual. Namun, 
hubungan semacam ini memiliki potensi menimbulkan 
Konflik Kepentingan dan isu lainnya. Dengan demikian, 
rekan harus segera melaporkan kepada manajernya, 
Sumber Daya Manusia, atau Departemen Hukum 
setiap hubungan asmara atau pribadi dengan 
rekan lain yang dapat menciptakan atau tampak 
menciptakan konflik kepentingan dengan tanggung 
jawab pekerjaan mereka atau kepentingan Goodyear. 
Penyelia dan manajer sangat tidak disarankan 
terlibat dalam hubungan asmara atau pribadi dengan 
bawahan atau rekan pada tingkat yang lebih rendah. 
Hubungan asmara dilarang antara manajer dan rekan 
yang melapor kepada mereka, atau memegang posisi 
dengan kewenangan untuk promosi atau keputusan 
gaji. Waktu terbaik untuk menyelesaikan setiap 
potensi masalah adalah sebelum hubungan mulai 
terjadi. Seperti biasa, perilaku Anda harus dipandu 
oleh Pedoman ini dan Kebijakan Global Pergaulan 
Bersahabat di Tempat Kerja.
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MELINDUNGI TIM KITA

KESELAMATAN DAN KESEHATAN  
TEMPAT KERJA
Keselamatan adalah nilai di setiap fasilitas dan untuk 
semua karyawan Goodyear, yang berarti kita semua harus 
bertanggung jawab pribadi atas keselamatan kita dan 
keselamatan orang lain di sekitar kita. Kami memiliki 
tujuan yang sederhana dan mudah untuk keselamatan di 
Goodyear dan hal ini tercermin dari inisiatif keselamatan 
global kami: Tidak Ada yang Terluka. Tujuan kita adalah 
setiap rekan dan kontraktor Goodyear di seluruh dunia 
dapat pulang ke rumah dengan bebas cedera setiap hari.

Goodyear berkomitmen untuk mengoperasikan fasilitas 
sesuai dengan persyaratan keselamatan, kesehatan, 
dan lingkungan nasional, provinsi, negara bagian, dan 
persyaratan setempat yang berlaku. Manajemen bekerja 
untuk memastikan bahwa fasilitas Goodyear meningkatkan 
kualitas hidup di tempat kerja dan di masyarakat di tempat 
Goodyear beroperasi. Rekan Goodyear bertanggung jawab 
untuk berkontribusi pada budaya yang mengurangi risiko 
cedera pada diri mereka sendiri, rekan kerja mereka, 
dan orang lain. Rekan tidak boleh berkompromi dengan 
keselamatan atau kesehatan siapa pun, termasuk diri 
mereka sendiri, demi kepentingan produksi atau hasil 
lainnya. Rekan harus berhenti bekerja dan melapor kepada 
manajer yang bertanggung jawab jika mereka mengetahui 
atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa kondisi tempat 
kerja menimbulkan bahaya yang tidak masuk akal terhadap 
keselamatan atau kesehatan rekan atau orang lain.

PENYALAHGUNAAN ZAT-ZAT
Goodyear berkomitmen untuk menyediakan lingkungan 
kerja yang aman dan produktif yang bebas dari pengaruh 
alkohol, obat-obatan terlarang, dan penyalahgunaan resep 
obat, atau obat-obatan legal tertentu. 

Dilarang menggunakan, menjual, memproduksi, membeli, 
mentransfer, memiliki, atau berada di bawah pengaruh 
zat-zat yang disebutkan di atas pada saat berada di 
Perusahaan dan menggunakan properti Perusahaan.

Di Amerika Serikat, lihat bagian berikut ini untuk informasi  
lebih lanjut:

•   Kebijakan Alkohol dan Obat-obatan Ilegal

Konsultasikan kepada Perwakilan Personalia Anda atau 
pengacara Goodyear yang bertanggung jawab atas 
bisnis Anda untuk memperoleh tambahan informasi dan 
kebijakan untuk lokasi Anda.
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PRIVASI REKAN 
Goodyear berkomitmen untuk melakukan operasi bisnisnya 
di seluruh dunia dengan mematuhi hukum yang berlaku 
dan melindungi privasi pribadi. Ketika persyaratan hukum 
dan bisnis mengharuskan Goodyear untuk memperoleh, 
mencatat, memproses, menyimpan, dan menggunakan 
Informasi Identitas Pribadi (PII), informasi harus ditangani 
dengan tepat dan aman. 

Bertanggung jawab bagi setiap rekan untuk mengenali 
dan menghormati karakteristik PII yang sensitif dan 
rahasia. PII adalah segala informasi terkait dengan orang 
yang teridentifikasi atau yang dapat diidentifikasi. PII 
menyertakan, namun tidak terbatas pada, nama, alamat, 
nomor telepon, alamat email, pengidentifikasi online 
(misalnya, cookie, ID perangkat, alamat IP atau tag RFID), 
data lokasi, data umum, profil keuangan, nomor identifikasi 
pribadi (misalnya, Jaminan Sosial atau nomor identifikasi 
pemerintah) dan informasi kartu kredit.

T&J

P: Kami mengadakan kontrak dengan pemberi 
tunjangan karyawan baru, dan kami harus 
mentransfer PII rekan ke penyedia layanan untuk 
menyediakan layanan kepada Goodyear. Bagaimana 
kami menangani transfer PII rekan ke pihak ketiga?
 a)  katakan pada mereka tentang persyaratan 

perlindungan data kami dan kirimi mereka 
tautan ke kebijakan privasi kami

 b)  bekerja sama dengan pengacara untuk bisnis 
atau divisi Anda untuk menilai kemampuan 
penyedia layanan untuk melindungi PII dan 
untuk menyertakan ketentuan kontraktual yang 
benar dalam perjanjian ini dan memastikan 
kepatuhan dengan kebijakan privasi dan hukum 
yang berlaku

 c)  tidak mengizinkan transfer ke pihak ketiga 
berdasarkan kondisi apa pun

J: Jawaban yang benar adalah (b). Semua 
kontrak yang melibatkan informasi karyawan 
harus menggunakan bahasa yang sesuai tentang 
persyaratan perlindungan data. Konsultasikan dengan 
pengacara untuk bisnis atau divisi Anda untuk 
mendapatkan ketentuan kontraktual yang benar dan 
memastikan kepatuhan dengan hukum yang berlaku. 
Sebagai praktik umum, Anda harus membatasi 
transfer data hanya untuk data yang diperlukan untuk 
layanan yang akan disediakan. Selain itu, Goodyear 
harus melakukan uji tuntas di awal untuk memastikan 
pihak ketiga melindungi PII dengan benar.
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Kebijakan Privasi Global, Kebijakan Privasi Rekan, 
Kebijakan Privasi Online Goodyear menjelaskan cara 
Goodyear melindungi PII yang dikumpulkan, digunakan, 
dan ditahan dalam operasi bisnis. Sebagaimana dijelaskan 
dalam kebijakan tersebut, Goodyear akan berusaha untuk 
mengumpulkan dan menyimpan PII yang diperlukan untuk 
keperluan bisnis dan hukum, dan akan berusaha untuk 
menggunakan PII ini hanya dengan cara yang sesuai 
dengan tujuan yang dikumpulkan PII atau selanjutnya 
disahkan oleh individu.

Banyak yurisdiksi, termasuk Uni Eropa (“UE”), memiliki 
undang-undang dan persyaratan khusus yang mengatur 
cara Goodyear dapat mengumpulkan dan memproses 
PII. Rekan harus memahami dan mengikuti semua 
hukum dan kebijakan yang berlaku tentang privasi. 
Terdapat kewajiban tambahan untuk melindungi kelas-
kelas data tertentu. Misalnya, terdapat undang-undang 
AS terkait perlindungan informasi medis atau kesehatan 
tertentu, termasuk persyaratan HIPAA. Demikian juga, 
undang-undang UE menerapkan perlindungan khusus 
untuk “data pribadi sensitif”, yang mencakup data yang 
mengungkapkan asal ras atau etnis, orientasi seksual, opini 
politik, keyakinan agama, keanggotaan serikat buruh, dan 
data kesehatan (termasuk data genetik atau biometrik). 
Jika ada pertanyaan mengenai prosedur yang diperlukan 
untuk pengumpulan data atau penanganan PII, hubungi 
pengacara Goodyear yang bertanggung jawab untuk bisnis 
atau fungsi Anda untuk mendapatkan bantuan atau  
VP, Kepatuhan & Etika pada nomor 1-330-796-6635 
(GTN 446-6635); Direktur, Kepatuhan & Etika pada nomor 
1-330-796-7288 (GTN 446-7288); atau Direktur Regional, 
Kepatuhan & Etika.

Lihat pedoman berikut untuk memperoleh  
informasi selengkapnya:

•   Kebijakan Privasi Global

•   Kebijakan Privasi Online

•   Kebijakan Privasi Rekan

•   Pernyataan Privasi HIPAA (AS)

•   Penggunaan Sumber Daya TI yang Dapat Diterima
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MELINDUNGI BISNIS DAN ASET KITA

KERJA SAMA BISNIS DENGAN 
PEMERINTAH DAN KEPATUHAN 
TERHADAP PERSYARATAN PERATURAN
Ada aturan khusus yang berlaku ketika Goodyear 
melakukan bisnis dengan pemerintah dan perusahaan 
milik negara. Di Goodyear, kami berkomitmen untuk 
mematuhi semua hukum yang berlaku untuk bertransaksi 
di pasar publik dan memenuhi semua kewajiban yang 
dikenakan oleh jenis bisnis ini.

T&J

P: Saya bekerja dengan konsultan untuk membantu 
mengamankan kontrak ban truk pemerintah di 
Kazakhstan. Komisi konsultan berada di posisi lebih 
tinggi dari yang biasanya dibayar dan dia telah 
meminta kami membayarnya secara tunai. Apakah 
bisa dilanjutkan?

J: Pertama, konsultan harus ditinjau sebagai 
bagian dari proses uji tuntas antisuap Goodyear 
dari Panduan Operasional Internasional Kepatuhan 
Antisuap. Kedua, komisi yang tinggi dan pembayaran 
tunai adalah “peringatan” dari perilaku yang 
berpotensi korup, terutama jika Anda beroperasi di 
negara dimana tindakan suap dan korupsi adalah 
hal biasa. Potensi tersebut perlu ditinjau dan HARUS 
diklarifikasi oleh pengacara Goodyear untuk bisnis 
atau divisi Anda sebelum melanjutkan. Hubungi 
pengacara Goodyear yang bertanggung jawab atas 
bisnis dan divisi Anda  untuk bantuan.

ANTISUAP
Bagian ini berisi gambaran ketentuan utama dari  
Kebijakan Antisuap. 

Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (“FCPA”) 
memasukkan beberapa hal berikut sebagai tindakan 
kriminal berdasarkan hukum AS:

•   menawarkan, memberikan pembayaran, berjanji 
untuk memberikan pembayaran, atau mengizinkan 
pembayaran sejumlah uang atau benda berharga 
kepada pihak mana pun sementara mengetahui bahwa 
semua atau sebagian dari uang atau benda berharga 
tersebut akan ditawarkan, diberikan, atau dijanjikan, 
baik langsung maupun tidak langsung, kepada 
Pejabat Pemerintah Non-AS untuk mendapatkan 
atau mempertahankan bisnis atau mengamankan 
keuntungan yang tidak semestinya. 

•   perusahaan yang tidak memiliki kontrol internal yang 
mencukupi terhadap pelaporan keuangan.

•   secara sengaja memalsukan buku dan catatan 
perusahaan yang diperdagangkan secara publik.

HARAP DIPERHATIKAN

Kebijakan Antisuap Goodyear menyatakan 

bahwa tidak ada rekanan Goodyear yang 

akan, baik langsung maupun tidak langsung, 

menawarkan, memberikan pembayaran, berjanji 

untuk memberikan pembayaran, mengizinkan 

pembayaran, menerima, pembayaran yang tidak 

semestinya atau benda berharga kepada atau 

dari pihak mana pun dan di mana pun untuk 

mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau 

untuk mengamankan keuntungan yang tidak 

semestinya. Kami akan menghentikan setiap 

peluang bisnis yang hanya bisa dimenangkan 

dengan memberikan pembayaran yang tidak 

semestinya atau ilegal, suap, hadiah, rabat, 

pembayaran kembali (kickback), atau  

bujukan serupa.
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Untuk tujuan kebijakan ini, istilah “Pejabat Pemerintah 
Non-AS” berarti: (a) setiap pejabat, karyawan, atau agen 
dari pemerintah Non-AS (termasuk anggota bersenjata 
dan kepolisian), semua rumah sakit umum atau organisasi 
internasional publik Non-AS (seperti PBB, Bank Dunia, 
Komisi UE, dsb.); (b) pejabat partai politik Non-AS atau 
calon pejabat politik Non-AS; atau (c) setiap karyawan atau 
agen dari Badan Usaha Milik Negara Non-AS. Jika Anda 
memiliki pertanyaan tentang makna “Badan Usaha Milik 
Negara”, buka Daftar Istilah untuk Kepatuhan Kebijakan 
Antisuap. Terdapat peningkatan negara yang menegakkan 
undang-undang antisuap dan antikorupsi, misalnya, Brasil, 
Tiongkok, Prancis, Kenya, dan India.

Undang-Undang Inggris Raya (UK) tentang Penyuapan 
berisi larangan serupa terkait penyuapan Pejabat 
Pemerintah Non-AS. Selain larangan tersebut, Undang-
undang Penyuapan UK melarang penawaran, pemberian, 
dan penerimaan uang suap secara umum (uang suap 
kepada atau dari orang dan entitas yang bukan Pejabat 
Pemerintah). 

Semua karyawan Goodyear diharapkan mematuhi semua 
undang-undang antisuap dan antikorupsi yang berlaku, 
termasuk namun tidak terbatas pada FCPA, Undang-
Undang Penyuapan Inggris, dan undang-undang serupa 
yang berlaku di negara lain dan Kebijakan Antisuap 
Goodyear.

Pembayaran atau hal-hal yang tidak layak, termasuk 
namun tidak terbatas pada: 

•   Kas atau setara kas (seperti kartu hadiah atau  
sertifikat hadiah)

•   Hadiah atau benda berwujud

•   Komisi

•   Rabat atau diskon khusus

•   Pembayaran kembali (kickback)

•   Biaya konsultasi atau layanan lainnya

•   Diskon khusus

•   Hiburan khusus

•   Biaya perjalanan

•   Uang pelicin/memfasilitasi suatu pembayaran

•   Pemberian Pekerjaan atau magang

•   Donasi amal

di mana diketahui (atau diduga) bahwa setiap bagian dari 
pembayaran atau benda berharga akan diberikan kepada 
Pejabat Pemerintah Non-AS atau pihak mana pun untuk 
mendapatkan dan/atau mempertahankan bisnis atau  
untuk mengamankan keuntungan yang tidak semestinya 
untuk Goodyear.

T&J 

P: Anda berada di kantor bea cukai dan diminta 
untuk membayar biaya yang diperlukan untuk 
mengirimkan barang, tetapi pegawai kantor bea cukai 
menagih Anda tambahan 10% untuk dibayar tunai 
dan menolak memberikan tanda terima. Apa yang 
harus Anda lakukan? 
 a)   Bayarkan dan tidak memberi tahu siapa pun 

tentang biaya tambahan tersebut
 b)   Menggunakan dana perusahaan normal 

untuk membayar biaya yang diminta, namun 
menggunakan uang kas kecil untuk tambahan 
10% tersebut

 c)   Menawarkan untuk memberikan tambahan 
pembayaran yang lebih besar untuk membujuk 
petugas tersebut agar memberikan bukti 
pembayaran 

 d)   Jangan membayar, tinggalkan kantor, dan 
hubungi pengacara untuk bisnis dan divisi Anda

J: Jawaban yang benar adalah (d). Anda harus 
meninggalkan kantor dan segera menghubungi 
pengacara untuk bisnis atau divisi Anda. Petugas bea 
cukai mungkin mencari Uang Pelicin, yang dilarang 
berdasarkan kebijakan Goodyear.

Pengacara Goodyear untuk bisnis atau divisi Anda 
dapat membantu Anda menentukan apakah 
pembayaran diizinkan dan cara melakukannya jika 
tidak diizinkan.
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P IHAK  KET IGA
Pihak Ketiga, seperti Agen, Distributor, Konsultan, dan 
Penasihat (lihat Daftar Istilah Kepatuhan Kebijakan 
Antisuap), juga dilarang untuk menawarkan, memberikan 
pembayaran, berjanji untuk memberikan pembayaran, 
mengizinkan pembayaran, menerima, pembayaran yang 
tidak semestinya atau benda berharga kepada atau dari 
pihak mana pun dan di mana pun untuk mendapatkan 
atau mempertahankan bisnis atau untuk mengamankan 
keuntungan yang tidak semestinya untuk Goodyear. 

Rekanan Goodyear harus memastikan bahwa para 
pihak ketiga mematuhi Kebijakan Antisuap ini, FCPA, 
dan undang-undang setempat saat bertindak atas nama 
Goodyear. Ketika memilih dan bekerja sama dengan pihak 
ketiga, rekanan harus patuh dengan Panduan Operasional 
Kepatuhan Antisuap Internasional Goodyear (“Pedoman 
Operasional”). Pihak Ketiga tertentu, disebutkan sebagai 
Pihak Ketiga yang diwajibkan untuk menjalankan proses uji 
tuntas antisuap Goodyear sebelum dapat berbisnis dengan 
Goodyear. Proses ini dijelaskan selengkapnya dalam 
Panduan Operasional.

UANG PEL IC IN
“Uang Pelicin” biasanya dijelaskan sebagai pembayaran 
kepada pegawai pemerintah tingkat rendah untuk 
mengamankan keputusan pemerintah tertentu yang tidak 
berdasarkan kebijaksanaan dimana perusahaan telah 
mempunyai hak berdasarkan undang-undang setempat 
(seperti pemrosesan dokumen pemerintah dengan tepat, 
seperti visa, bongkar muat kargo, pemberian perlindungan 
polisi, dan pengambilan atau pengiriman surat). Undang-
undang Penyuapan Inggris dan hukum di banyak negara 
melarang tindakan pembayaran “uang pelicin”.

HARAP DIPERHATIKAN

UANG PELICIN DILARANG KERAS BERDASARKAN 
KEBIJAKAN ANTISUAP GOODYEAR.

PEMERASAN ATAU PAKSAAN
Pembayaran yang dilakukan dengan ancaman kekerasan 
atau bahaya yang akan segera terjadi dan sesungguhnya 
kepada rekanan tidak melanggar FCPA atau Undang-
Undang Inggris Raya tentang Penyuapan. Dengan 
demikian, Kebijakan Goodyear tidak melarang pembayaran 
yang dilakukan dengan ancaman kekerasan atau bahaya 
sesungguhnya jika pembayaran tersebut diperlukan untuk 
melindungi kesehatan, kebebasan, atau keselamatan 
rekanan atau perwakilan. Dalam situasi ini, pembayaran 
harus kurang dari US$100; pengungkapan tertulis harus 
dilakukan dalam waktu 48 jam kepada Penasihat Umum  
The Goodyear Tire & Rubber Company; dan pembayaran 
harus dicatat dengan benar di buku dan catatan Goodyear.
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KONTRIBUSI  POL IT IK
FCPA melarang pemberian apa pun yang bernilai kepada 
partai politik atau pejabat partai politik Non-AS, atau 
calon pejabat politik Non-AS untuk mendapatkan atau 
mempertahankan bisnis atau untuk mengamankan 
keuntungan yang tidak semestinya. Selain itu, undang-
undang lainnya melarang kontribusi kepada para calon 
pejabat Federal AS dan negara bagian lainnya atau kantor 
setempat, partai politik, atau komite politik. “Kontribusi” 
di antaranya mencakup pemberian waktu kerja rekanan 
atau pemberian izin untuk menggunakan fasilitas atau 
sumber daya Perusahaan. Pembatasan juga dapat berlaku 
terhadap rekanan Goodyear individu tertentu. 

Kebijakan Goodyear mensyaratkan persetujuan khusus 
dari Penasihat Hukum Umum sebelum dapat memberikan 
kontribusi apa pun dari Perusahaan kepada partai politik, 
pejabat partai, atau komite politik AS atau Non-AS, atau 
kepada calon pejabat negara bagian federal, provinsi, 
setempat, atau pemerintah AS atau Non-AS lainnya. 
Persetujuan dari Penasihat Hukum Umum sebelumnya 
juga diperlukan untuk kontribusi dari dana Perusahaan 
untuk mendukung surat suara di Amerika Serikat, 
termasuk namun tidak terbatas pada isu-isu lokal atau 
negara seperti school bonds atau pengkajian saluran 
pembuangan dan air.

Lihat pedoman berikut untuk memperoleh  
informasi selengkapnya:

•  Kebijakan Aktivitas Politik Individu 

DONASI  AMAL
Rekanan dan pihak ketiga harus memastikan bahwa 
donasi amal yang dilakukan atas nama Perusahaan hanya 
diberikan kepada badan amal terpercaya dan digunakan 
untuk tujuan amal, dan tidak akan disalahgunakan. Semua 
donasi amal harus dicatat dalam Buku Pedoman Umum 
“Donasi Amal” sebagaimana dijelaskan dalam Bagan Akun 
Global dan Kebijakan Akuntansi Dunia. 

T&J

P: Saya adalah Manajer Proyek untuk proyek 
perluasan pabrik besar. Kami telah mengalami 
beberapa penundaan dan terlambat dari jadwal. 
Untuk mendapatkan izin yang diperlukan untuk 
mendapatkan listrik tepat waktu untuk produksi, 
pejabat kepala di Kementerian Energi menuntut agar 
kami memberikan kontribusi substansial ke yayasan 
rumah sakit di mana istrinya adalah dokter kepala. 
Yayasan rumah sakit adalah badan amal yang baik, 
dan manajer pabrik tidak menentang sumbangan. 
Apa yang harus kami lakukan? 

J: Terlepas dari apakah rumah sakit merupakan 
badan amal yang sah, ini adalah permintaan untuk 
sumbangan sebagai imbalan untuk mendapatkan 
keuntungan bisnis bagi Goodyear dan dilarang oleh 
FCPA dan Kebijakan Antisuap Goodyear. Hubungi 
Penasihat Umum atau pengacara untuk bisnis 
atau fungsi Anda untuk informasi dan petunjuk 
selengkapnya.

Jika donasi amal disarankan atau diharuskan oleh Pejabat 
Pemerintah, maka harus disetujui terlebih dahulu dan 
secara tertulis oleh Penasihat Hukum Umum Rekanan. 
Dokumentasi persetujuan ini harus disimpan sebagai 
bagian dari catatan donasi amal tersebut. Selain itu, donasi 
amal yang diberikan harus memenuhi semua kriteria 
yang tercantum dalam Kebijakan Antisuap di bawah judul 
“Donasi Amal.”

Untuk kebijakan atau undang-undang yang berlaku di negara 
atau bisnis/fungsi tempat Anda bekerja, hubungi pengacara 
Goodyear yang bertanggung jawab atas bisnis Anda.
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AKUIS IS I ,  USAHA PATUNGAN,  KEMITRAAN 
DAN TRANSAKSI  ATAU INVESTAS I  UN IK 
LA INNYA
Akuisisi, usaha patungan, kemitraan dan transaksi 
atau investasi unik lainnya memerlukan uji tuntas dan 
pemeriksaan latar belakang spesifik yang sesuai untuk 
transaksi tersebut. Prosedur tersebut, yang dijelaskan 
dalam Prosedur Uji Tuntas Antisuap untuk Akuisisi atau 
Usaha Patungan Goodyear, harus diperoleh dari Penasihat 
Umum atau Penasihat Hukum Rekanan lainnya. Uji tuntas 
dan pemeriksaan latar belakang untuk transaksi tersebut 
membutuhkan usaha dan waktu yang tidak sedikit hingga 
selesai. Karena itulah, sangat penting untuk melibatkan 
Departemen Hukum sejak awal.

HADIAH,  PERJALANAN,  MAKANAN,  DAN 
H IBURAN KEPADA PEJABAT  PEMERINTAH 
NON-AS
Hadiah
Berdasarkan Kebijakan Antisuap Goodyear, pemberian 
hadiah apa pun kepada Pejabat Pemerintah Non-AS harus 
memenuhi semua kriteria yang tercantum dalam Kebijakan 
Antisuap di bagian berjudul “Hadiah, Perjalanan, 
Makanan, dan Hiburan kepada Pejabat Pemerintah 
Non-AS.” Semua hadiah tersebut harus dicatat dalam 
pembukuan dan catatan Perusahaan menggunakan Buku 
Besar Umum “Hadiah” yang sesuai.

Hadiah atau Sumbangan Ban
Ada saat-saat di mana hadiah berupa ban kepada 
lembaga pemerintah Non-AS atau departemen mungkin 
mengandung nilai promosi atau tepat diberikan 
karena alasan lainnya. Selain itu, mungkin tepat jika 
mendonasikan ban kepada (atau memberikan diskon 
khusus ban kepada) departemen pemerintah Non-AS 
untuk dipasang pada kendaraan dinas untuk tujuan 
demo atau pengujian. Semua hadiah atau donasi berupa 
ban tersebut harus disetujui oleh pejabat Goodyear dan  
Rekanan Penasihat Hukum Umum. Ban (dan diskon 
khusus ban) tidak boleh diberikan kepada Pejabat 
Pemerintah Non-AS untuk digunakan pada kendaraan 
pribadi mereka atau kendaraan anggota keluarga mereka.
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Perjalanan dan Kunjungan Delegasi
Ada saat-saat ketika diperlukan atau secara hukum 
diperlukan untuk menyediakan fasilitas perjalanan 
ke Pejabat Pemerintah Non-AS, selama itu dilakukan 
dengan itikad baik, tidak dengan niat atau keinginan 
tertentu apa pun dari bantuan dan secara langsung terkait 
dengan tujuan bisnis yang terpercaya dan sah (misalnya, 
memeriksa pabrik Goodyear untuk mendapatkan 
persetujuan untuk mengekspor ban dari fasilitas tersebut). 
Semua perjalanan tersebut harus disetujui sebelumnya 
oleh Presiden Regional atau pejabat terpilih untuk bisnis 
atau divisi tersebut dan Penasihat Hukum Umum atau 
Rekanan Penasihat Hukum Umum, melalui penggunaan 
formulir Daftar Perjalanan untuk Pejabat Pemerintah Non-
AS, yang harus disampaikan secara elektronik melalui 
Solusi Kontrak Global (“GCS”). Selain itu, perjalanan yang 
disediakan harus memenuhi semua kriteria yang tercantum 
dalam Kebijakan Antisuap di bagian judul “Hadiah, 
Perjalanan, Makanan, dan Hiburan kepada Pejabat 
Pemerintah Non-AS.”

Jamuan Makan dan Hiburan
Mungkin ada saat-saat yang tepat untuk menyediakan 
makanan atau hiburan kepada Pejabat Pemerintah Non-
AS dengan ketentuan bahwa makanan dan/atau hiburan 
tersebut diberikan dengan itikad baik dan tidak dengan niat 
atau harapan yang korup dari bantuan dan sesuai dengan 
semua kriteria tercantum dalam Kebijakan Antisuap di 
bagian berjudul “Hadiah, Perjalanan, Makanan, dan 
Hiburan kepada Pejabat Pemerintah Non-AS”.

HADIAH,  PERJALANAN,  MAKANAN,  DAN 
H IBURAN KEPADA PEJABAT  PEMERINTAH AS 
Hadiah kepada Pejabat Pemerintah di Amerika Serikat (AS).
Pegawai federal, negara bagian, dan setempat AS 
tunduk kepada peraturan perundang-undangan khusus 
yang melarang mereka menerima hadiah, makanan 
dan hiburan, atau tunjangan lainnya. Rekanan harus 
mengetahui dan mematuhi semua peraturan perundang-
undangan federal, negara bagian setempat terkait hadiah 
dan gratifikasi. Jamuan makan, perjalanan, penginapan, 
atau hiburan untuk karyawan AS harus disetujui 
sebelumnya secara tertulis oleh Departemen Hukum.  

Aturan Hadiah dan Perjalanan Senat dan DPR
Ini merupakan kebijakan Goodyear untuk mematuhi segala 
hal terkait semua peraturan perundang-undangan yang 
berlaku yang mencakup Aturan Senat AS dan Aturan 
Dewan Perwakilan AS yang terkait dengan larangan dan 
batasan terhadap hadiah untuk dan perjalanan oleh 
Anggota Senat AS dan Dewan Perwakilan AS serta stafnya. 
Sebagai organisasi yang mempekerjakan pelobi federal, 
Goodyear dilarang memberikan hadiah apa pun yang 
bernilai berapa pun kepada Anggota Kongres atau pegawai 
kongres, kecuali jika hadiah tersebut sesuai dalam salah 
satu pengecualian dalam larangan hadiah. Berdasarkan 
Aturan, “hadiah” berarti gratifikasi, bantuan, diskon, 
hiburan, pelayanan, pinjaman, penundaan suatu tindakan, 
atau hal lain yang bernilai, dan mencakup hadiah berupa 
layanan, pelatihan, transportasi, penginapan, dan/atau 
jamuan makan, baik yang diberikan dalam bentuk barang, 
melalui pembelian tiket, pembayaran di muka, atau 
penggantian. 

Lihat pedoman berikut untuk memperoleh  
informasi selengkapnya:

•   Kebijakan Antisuap

•  Panduan Operasional Kepatuhan Antisuap Internasional

•  Daftar Kebijakan Antipenyuapan Pihak Ketiga

•  Aturan Hadiah dan Perjalanan Senat dan DPR

•   Prosedur Uji Tuntas Antisuap Goodyear untuk Akuisisi 
dan Usaha Patungan

•  Daftar Perjalanan untuk Pejabat Pemerintah Non-AS
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ANTIPENCUCIAN UANG
Goodyear berkomitmen untuk mematuhi sepenuhnya 
undang-undang dan peraturan tentang antipencucian 
uang, antikorupsi dan pendanaan teroris yang berlaku 
di seluruh dunia, dan Perusahaan telah menerapkan 
prosedur yang tepat untuk mematuhi persyaratan 
pelaporan yang berlaku. Untuk mendukung hal ini, 
Goodyear melakukan bisnis hanya dengan pelanggan yang 
terlibat dalam kegiatan bisnis yang sah, dengan dana yang 
berasal dari sumber yang sah.

Gagal mematuhi undang-undang ini dapat mengakibatkan 
Perusahaan dikenakan hukuman perdata dan pidana dan 
merusak reputasi Perusahaan.

Pencucian uang adalah tindakan mengubah uang atau 
instrumen keuangan lainnya, seperti wesel, cek kasir, cek 
pelawat, yang diperoleh dari kecurangan atau aktivitas 
ilegal oleh rekanan, pihak ketiga, penjahat, teroris, atau 
orang lain, menjadi uang atau instrumen yang menjadikan 
dana tersebut tampak sah dan membuatnya tidak dapat 
dilacak ke sumber aslinya.

Waspadalah terhadap aktivitas berikut yang berhubungan 
dengan pencucian uang, seperti: 

•   Beberapa wesel, cek pelawat, atau uang tunai dalam 
jumlah besar;

•   Pelanggan atau pihak ketiga lainnya yang enggan 
memberikan informasi lengkap, memberikan informasi 
palsu atau mencurigakan, termasuk yurisdiksi, 
misalnya, British Virgin Island (BVI), Vanuatu, 
Guernsey atau Seychelles, dan/atau ingin menghindari 
persyaratan pelaporan atau penyimpanan catatan;

•   Syarat pembayaran yang sangat menguntungkan atau 
transfer dana yang tidak biasa ke atau dari negara 
asing yang tidak berhubungan dengan transaksi(lihat 
Pembayaran Akomodasi, hal.27); atau

•   Menyusun transaksi untuk menghindari persyaratan, 
seperti melakukan beberapa transaksi di bawah 
jumlah batas yang dapat dilaporkan atau pembayaran 
akomodasi (baca Pembayaran Akomodasi, hal.27).

Untuk memperoleh panduan lebih lanjut mengenai topik 
ini, lihat kebijakan dan prosedur setempat yang berlaku 
atau hubungilah pengacara Goodyear yang bertanggung 
jawab atas bisnis atau divisi Anda.

Lihat pedoman berikut untuk memperoleh  
informasi selengkapnya: 

•   Antipencucian Uang

•   Situs Web Kontrol Ekspor dan Transaksi Luar  
Negeri Goodyear AS
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PEMBAYARAN AKOMODASI DILARANG
Goodyear mengharuskan pembayaran dilakukan hanya 
kepada lembaga yang memang berhak dan di dalam 
yurisdiksi di tempat mereka mendapatkannya. Misalnya, 
tidak boleh melakukan pembayaran kepada individu (atau 
pemilik organisasi) yang berbeda dari organisasi yang 
melakukan bisnis dengan Goodyear, atau ke rekening 
bank di negara yang berbeda dari organisasi yang 
melakukan bisnis, digabungkan, atau di tempat barang 
atau jasa disediakan. Kebijakan Goodyear juga melarang 
tindakan “korup” lainnya, seperti memberikan faktur yang 
diubah atau melakukan pembayaran tunai yang tidak 
tercantum dalam catatan Goodyear.

Beberapa organisasi dapat meminta Goodyear melakukan 
pembayaran kepada perusahaan terafiliasi atau pihak 
ketiga di negara lain untuk alasan bisnis yang sah 
seperti anjak piutang atau pengalihan hak. Tinjau semua 
permintaan atau permintaan tidak biasa lainnya mengenai 
perlakuan khusus atau pengecualian dengan pengacara 
Goodyear yang bertanggung jawab atas bisnis atau fungsi 
Anda sebelum menyetujui pengaturan pembayaran 
tersebut. Dokumentasi peninjauan tersebut harus dikelola 
sesuai dengan persyaratan penyimpanan catatan  
bisnis Goodyear.

HARAP DIPERHATIKAN

Pembayaran akomodasi mungkin merupakan 

indikasi penipuan, penyuapan, pencucian 

uang, atau perilaku mencurigakan lainnya. 

Ada banyak tanda penipuan lain yang dapat 

mengingatkan Anda bahwa ada sesuatu yang 

tidak benar. Terdapat istilah yang dinamakan 

“red flag” (peringatan). Beberapa contoh 

umum red flag di antaranya:
•    Budaya perusahaan atau riwayat 

penipuan, perilaku tidak pantas, atau 
perilaku yang diragukan

•    Biaya, komisi, diskon atau bonus yang 
berlebihan dikenakan/diusulkan untuk 
dikenakan

•    Perjanjian konsultasi yang hanya 
mencakup layanan yang dijelaskan secara 
samar-samar

•    Pihak ketiga berada dalam lini bisnis yang 
berbeda dari yang telah dilibatkan

•    Pihak ketiga terkait atau direkomendasikan 
oleh pejabat pemerintah

•    Pihak ketiga adalah perusahaan bayangan 
yang bergabung di yurisdiksi luar negeri

•    Pihak ketiga menolak untuk berjanji 
atau menyatakan secara tertulis untuk 
mematuhi FCPA, hukum lain yang 
berlaku, atau kebijakan Goodyear

Untuk informasi lebih lanjut tentang red flag 

(peringatan), silakan hubungi pengacara 

Goodyear untuk bisnis atau fungsi Anda atau 

Departemen Kepatuhan & Etika.
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KONFLIK KEPENTINGAN ANTARA 
GOODYEAR DAN REKAN
Goodyear mengharapkan bahwa semua tindakan dan 
keputusan rekanannya akan dilakukan secara obyektif dan 
demi kepentingan terbaik Perusahaan. Rekanan harus 
bebas dari pengaruh kepentingan bisnis pribadi  yang tidak 
semestinya atau pengaruh luar yang mungkin tampak, 
atau benar-benar terjadi, mengganggu pekerjaan mereka 
hanya demi kepentingan terbaik Goodyear. Rekanan 
tidak boleh menempatkan dirinya dalam situasi apa pun 
di mana mereka memiliki kepentingan atau hubungan 
langsung atau tidak langsung dengan kegiatan bisnis 
di luar yang terkait dengan bisnis Goodyear mana pun. 
Demikian juga, mereka tidak boleh bersaing dengan bisnis 
Goodyear, mereka tidak boleh mengambil keuntungan bagi 
diri mereka sendiri suatu peluang bisnis yang secara sah 
milik Perusahaan, dan mereka tidak boleh menggunakan 
properti, informasi, atau posisi perusahaan untuk 
keuntungan pribadi.

Berikut ini adalah contoh konflik kepentingan: 
•   Langsung atau tidak langsung melalui keluarga atau 

orang lain, memiliki atau memegang kepentingan 
materi di bisnis yang merupakan pesaing, pelanggan, 
penyuplai, agen, kontraktor atau subkontraktor 
Goodyear, atau melakukan bisnis dengan Perusahaan; 
bekerja dalam kapasitas apa pun di perusahaan 
tersebut sebagai direktur, karyawan, konsultan, atau 
distributor; langsung atau tidak langsung menerima 
pembayaran, layanan, pinjaman, atau apa pun lebih 
dari nilai nominal dari perusahaan tersebut;

•   Mengalihkan bisnis dari Goodyear; memanfaatkan 
posisi Anda di dalam Goodyear untuk mencegah atau 
menghambat kemampuannya untuk bersaing dengan 
pihak lain; atau menerima komisi, hadiah, pembayaran 
kembali, suap, pembayaran yang tidak pantas, atau 
mengambil keuntungan, dari transaksi Perusahaan; 
atau

•   Meneruskan atau menjual informasi orang dalam, 
atau bertindak atas informasi orang dalam untuk 
mengambil keuntungan pribadi dari peluang atau 
transaksi bisnis yang ditawarkan kepada Goodyear, 
atau yang telah dikembangkan oleh Goodyear; atau

•   Melayani dewan direksi dari pesaing, penyuplai, 
kontraktor, agen, pelanggan, atau entitas yang 
memiliki hubungan bisnis dengan atau bersaing 
dengan Goodyear (melayani dewan direksi organisasi 
lain, termasuk organisasi amal atau nonprofit, yang 
mungkin menjadi konflik kepentingan dan harus 
didiskusikan dengan manajer Anda).
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P: Adik ipar saya seorang penata taman dan ingin 
mengajukan penawaran sebagai penata taman di 
pabrik tempat saya bekerja. Apakah yang harus  
saya lakukan?

J: Bisa saja terjadi konflik kepentingan, bergantung 
pada jabatan Anda di pabrik (misalnya, jika 
Anda manajer pabrik direktur keuangan, bekerja 
di departemen purchasing, atau mengawasi 
keseluruhan penataan taman).

Segera setelah Anda menyadari kemungkinan 
konflik, Anda harus menghubungi pengacara yang 
bertanggung jawab untuk bisnis atau divisi Anda. 
Pengacara akan membantu menentukan jika 
ada konflik atau tidak dan mendokumentasikan 
keputusan tersebut. Selain itu, Anda harus:

•   Mengungkapkan informasi ini kepada manajer 
agar dia mengetahui situasinya;

•   Memastikan staf departemen purchasing 
mengetahui situasinya sebelum bisnis 
diserahkan; dan

•   Memastikan Anda tidak memengaruhi 
keputusan pemilihan penata taman dan tidak 
akan ada pengaruh atas keputusan apa pun 
untuk mempertahankan atau merekrut penata 
taman seandainya adik ipar Anda yang terpilih.

Penting untuk menghindari baik konflik kepentingan 
yang sudah ada maupun konflik yang muncul.

Segera setelah Anda menemukan potensi konflik 
kepentingan dengan Goodyear (sebaiknya sebelum konflik 
benar-benar terjadi), Anda harus melaporkan fakta-fakta 
situasi tersebut kepada Penasihat Umum atau pengacara 
Goodyear yang bertanggung jawab atas bisnis atau fungsi 
Anda. Goodyear mengakui situasi individu dapat bervariasi 
dan Perusahaan akan meninjau setiap kasus secara penuh 
dan obyektif. Pelanggaran akan dikenakan tindakan disiplin 
yang sesuai, hingga dan termasuk pemutusan hubungan 
kerja dan penyitaan berbagai manfaat.   

Lihat pedoman berikut untuk memperoleh  
informasi selengkapnya:

•   Kebijakan Konflik Kepentingan

•   Kebijakan Konflik Kepentingan Dewan Direksi dan 
Pejabat Eksekutif

•   Kebijakan Global Pergaulan Bersahabat di  
Tempat Kerja

•   Kebijakan Dagang Orang Dalam
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P: Saya adalah perwakilan penjualan komersial dan 
saya memiliki dana pensiun yang dikelola oleh pihak 
ketiga. Dana tersebut memiliki saham di banyak 
perusahaan, termasuk salah satu klien utama saya, 
OEM yang diperdagangkan secara publik. Apakah ini 
dilarang oleh Kebijakan Konflik Kepentingan?

J: hal ini tidak akan menciptakan konflik berdasarkan 
Kebijakan Konflik Kepentingan Goodyear. Jika 
Anda mengetahui informasi orang dalam yang akan 
memengaruhi nilai saham OEM, Anda dilarang 
melakukan perdagangan pada saham dan harus 
meninjau Kebijakan Perdagangan Orang Dalam 
Goodyear untuk informasi lebih lanjut. 

Selain itu, sebagai perwakilan sales Perusahaan, 
Anda tidak dapat secara aktif bertransaksi saham 
milik perusahaan pelanggan Goodyear itu. 

Demikian juga, seorang rekan di divisi purchasing 
tidak dapat bertransaksi saham perusahaan penyuplai 
yang melakukan bisnis dengan Perusahaan.

MEMBERI DAN MENERIMA  
HADIAH/HIBURAN
Hadiah dan hiburan bisnis dalam ukuran yang sederhana 
biasa digunakan untuk membina itikad baik dan 
menguatkan hubungan kerjasama diantara rekan-rekan 
bisnis. Menyediakan atau menerima makanan dari 
waktu ke waktu, kenang-kenangan dari perusahaan dan 
menghadiri acara olahraga dan budaya mungkin pantas 
dalam keadaan tertentu. Anda harus meninjau Kebijakan 
Memberi dan Menerima Hadiah dan gunakan penilaian 
yang baik saat menentukan apakah hadiah, jamuan makan 
atau hiburan telah sesuai dengan kebijakan, dan bicarakan 
dengan manajer Anda atau pengacara yang bertanggung 
jawab atas bisnis atau divisi Anda jika memiliki keraguan 
apakah hadiah, acara, atau pengeluaran itu pantas.

HARAP DIPERHATIKAN

Hadiah dan hiburan (yang diterima, 

ditawarkan atau diperoleh) harus  

dilaporkan pada Formulir Pengungkapan 

Hadiah/Hiburan jika diperlukan.
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P: Apakah diperbolehkan bagi penyuplai untuk 
membayar tiket pesawat, hotel, atau pendaftaran untuk 
konferensi jika mereka membayar semua pengeluaran 
peserta? Bagaimana jika saya menjadi presenter 
di konferensi, dan penyuplai menawarkan untuk 
membayar semua pengeluaran saya sebagai gantinya?

J: Tidak pantas bagi penyuplai untuk membayar tiket 
pesawat, hotel atau biaya pendaftaran konferensi 
untuk kehadiran Anda bahkan jika mereka membayar 
biaya untuk peserta lain. Penyuplai dapat membayar 
biaya pendaftaran untuk konferensi jika Anda 
berbicara atau melakukan presentasi di konferensi. 
Namun, Goodyear tetap harus membayar biaya 
perjalanan Anda seperti tiket pesawat, penyewaan 
mobil, atau hotel. Pengecualian dapat diberikan 
jika konferensi tempat Anda melakukan presentasi 
disponsori atau diselenggarakan oleh asosiasi 
independen (bukan pelanggan atau penyuplai), 
misalnya, American Bar Association, American 
Marketing Association atau lembaga pendidikan atau 
penelitian. Biaya hotel dapat dibayar oleh asosiasi 
atau lembaga tersebut. Silakan mengecek kepada 
pengacara yang bertanggung jawab atas bisnis atau 
divisi Anda sebelum setuju untuk hadir di konferensi 
mana pun karena persyaratan lain mungkin berlaku.

HADIAH 
Rekanan boleh memberi atau menerima hadiah kepada/
dari penyuplai, pelanggan, atau orang yang akan atau 
mungkin melakukan bisnis dengan Goodyear, jika 
hadiahnya memenuhi semua kriteria berikut: 

•   Hadiah tersebut bernilai di bawah US$100. 

    Hadiah yang lebih besar, tidak melebihi US$250,  
dapat disetujui oleh manajer pelaporan tingkat 
pertama dan kedua Anda 

    Hadiah yang bernilai lebih dari US$250 memerlukan 
persetujuan oleh Presiden atau pejabat terpilih dan 
Rekanan Penasihat Hukum untuk wilayah Anda

•   Hadiahnya bukan uang tunai atau uang tunai yang 
setara seperti sertifikat hadiah, kartu hadiah, atau 
pembayaran elektronik melalui situs seperti PayPal, 
Zelle atau WeChat Pay (hadiah uang tunai atau uang 
tunai sama sekali dilarang);

•   Hadiahnya biasa dan tidak akan terlihat berlebihan, 
tidak benar, atau tidak pantas bagi penerima atau 
orang lain;

•   Hadiahnya tidak membebankan pemberi atau 
penerimanya; 

•   Hadiahnya tidak menimbulkan perlakuan khusus atau 
istimewa antara pemberi dan penerima; 

•   Hadiahnya sesuai dengan batas tambahan khusus 
yang ditentukan oleh manajemen Goodyear setempat;

•   Hadiah yang diberikan dilaporkan di laporan 
pengeluaran yang benar dan dapat diganti oleh 
Goodyear; dan

•   Hadiah tersebut sebaliknya tidak melanggar kebijakan 
internal dari pemberi dan penerima.

HARAP DIPERHATIKAN

Lihat bagian di Hadiah, Perjalanan, Jamuan 

Makan, dan Hiburan untuk Pejabat Non-AS 

pada halaman 23 dan Hadiah, Perjalanan, 

Jamuan Makan, dan Hiburan untuk Pejabat 

Pemerintah AS di halaman 25.
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HARAP DIPERHATIKAN

Hadiah, dan hiburan untuk, Pejabat 

Pemerintah juga harus mematuhi bagian 

Kebijakan Antisuap Goodyear yang berlaku.

Contoh hadiah yang biasanya dapat diterima meliputi:
•   Promosi standar, item periklanan atau promosi 

seperti pena, cangkir kopi atau pakaian dengan nama 
perusahaan atau logo yang dicantumkan;

•   Keranjang berisi buah-buahan dan makanan  
lainnya; serta

•   Bunga dan tanaman.

Karyawan tidak boleh meminta hadiah dari pelanggan atau 
penyuplai dan harus menolak atau mengembalikan hadiah 
apa pun yang tidak sesuai dengan kebijakan Perusahaan 
mana pun. Jika penolakan atau pengembalian akan 
merusak hubungan bisnis yang penting, maka hadiah 
harus diserahkan segera kepada Penasihat Hukum untuk 
wilayah Anda atau divis terkait untuk penanganan dan 
penyelesaian.

HIBURAN
Rekan boleh memberi atau menerima makanan dan 
hiburan sesekali kepada/dari penyuplai, pelanggan, atau 
orang yang akan atau mungkin melakukan bisnis dengan 
kita, jika hiburannya memenuhi semua kriteria berikut:

•   Hiburannya biasa dan tidak akan terlihat berlebihan, 
tidak benar, atau tidak pantas bagi penerima atau 
pengamat obyektif/orang luar; 

•   Hiburannya tidak membebankan pemberi atau 
penerimanya; 

•   Hiburannya tidak menimbulkan perlakuan khusus atau 
istimewa antara pemberi dan penerima; 

•   Acaranya dihadiri oleh pelanggan atau penyuplai yang 
menyediakan makanan atau hiburan tersebut;

•   Acaranya diselenggarakan di tempat yang cocok untuk 
diskusi bisnis; 

•   Hiburannya sesuai dengan spesifik batas tambahan 
khusus yang ditentukan oleh manajemen Goodyear 
setempat;

•   Hiburan yang diberikan dilaporkan di laporan 
pengeluaran yang benar dan dapat diganti oleh 
Goodyear; dan

•   Hiburannya tidak melanggar kebijakan internal dari 
pemberi dan penerima.

HARAP DIPERHATIKAN

Jika Anda berada di dalam posisi untuk 

menawarkan atau menerima hiburan, harap 

mengingat prinsip-prinsip berikut:
•   Anda dan pemberi (atau penerima)  

harus hadir;
•   Nilai hiburan yang wajar; 
•   Hiburannya harus diadakan di tempat 

yang cocok untuk bisnis; dan
•   Hiburannya tidak boleh menyinggung, 

berorientasi seksual, atau bertentangan 

dengan komitmen kita untuk saling 

menghormati.
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T&J

P: Seorang penyuplai mengundang saya dan 
pemimpin industri lainnya ke tur golf. Apakah saya 
boleh hadir?

J: Perlu diingat bahwa menerima hiburan yang 
sesuai dari penyuplai harus dalam waktu tertentu 
dan penyuplai harus hadir. Penyuplai tidak dapat 
membayar untuk perjalanan atau penginapan yang 
terkait dengan acara tersebut. Perhatikan pembatasan 
kebijakan hadiah untuk setiap item yang mungkin 
disediakan selama acara outing. Jika kontrak saat ini 
sedang dinegosiasikan dengan penyuplai, Anda harus 
berdiskusi dengan manajer Anda tentang pantas atau 
tidaknya bagi Anda untuk hadir. Jika pesaing akan 
hadir atau jika Anda memiliki pertanyaan, Anda harus 
bertanya ke kantor Kepatuhan & Etika atau pengacara 
Goodyear yang bertanggung jawab untuk bisnis atau 
divisi Anda sebelum menerima undangan apa pun.

Contoh hiburan yang diperbolehkan meliputi:
•   Minuman sebelum, selama, atau setelah  

pertemuan bisnis;

•   Makanan sebelum, selama, atau setelah pertemuan 
bisnis atau yang berhubungan dengan bisnis; dan

•   Undangan bisnis yang hanya sekali-kali untuk  
ikut serta di dalam aktivitas seperti acara olahraga  
atau budaya.

Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk mencakup 
perjalanan insentif agen/distributor Goodyear atau program 
penghargaan. Hal ini harus ditinjau oleh pengacara 
Goodyear yang bertanggung jawab atas bisnis atau divisi 
Anda sebelum perjalanan atau program semacam itu 
ditawarkan.  

Lihat pedoman berikut untuk memperoleh  
informasi selengkapnya:

•   Kebijakan Memberi dan Menerima Hadiah

•   Formulir Pelacakan Hadiah & Hiburan

•   Kebijakan Antisuap

•   Panduan Operasional Kepatuhan Antisuap 
Internasional

•   Kebijakan Konflik Kepentingan
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MEMBERI DUKUNGAN KE PENYUPLAI, 
PELANGGAN, ATAU LAINNYA
Goodyear umumnya tidak mendukung produk atau layanan 
yang mungkin digunakan atau orang dan perusahaan yang 
membuat dan menyuplai mereka. 

Persetujuan dari Departemen Hukum Kekayaan 
Intelektual, Departemen Komunikasi Global dan Wakil 
Presiden, Kepala Bagian Pembelian diharuskan untuk (i) 
menyetujui penggunaan nama, tanda atau logo perusahaan 
kami dalam iklan atau publisitas perusahaan lain, (ii) 
menawarkan atau memberikan kesaksian apa pun untuk 
mendukung suatu acara, produk atau layanan atau (iii) 
mengadakan kontrak apa pun yang memerlukan kesaksian 
atau dukungan dari Goodyear. 

Demikian juga, Anda tidak boleh menggunakan jabatan 
atau afiliasi Anda dengan Goodyear jika Anda secara 
pribadi mendukung suatu acara, atau produk atau layanan 
dari penyuplai atau pelanggan, kecuali Anda menerima 
persetujuan sebelumnya dari Departemen Hukum 
Kekayaan Intelektual, Departemen Komunikasi Global dan 
Wakil Presiden, Kepala Bagian Pembelian. 

Lihat pedoman berikut untuk memperoleh informasi 
selengkapnya:

•   Kebijakan Memberi Dukungan ke Penyuplai, 
Pelanggan, dan Lainnya

•   Panduan Media Sosial/Internet
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MENGGUNAKAN SUMBER  
DAYA PERUSAHAAN
Goodyear memberikan berbagai aset dan aplikasi (misalnya, 
laptop, perangkat seluler, perlengkapan kantor, peralatan, 
telepon, mesin fotokopi, kartu kredit, mobil) untuk 
menjalankan bisnis Perusahaan. Anda bertanggung jawab 
atas penggunaan aset dan sumber daya yang cermat, efisien, 
dan tepat yang diberikan kepada Anda untuk melakukan 
pekerjaan dan harus melindunginya dari penyalahgunaan, 
kerusakan, pencurian, atau kerugian lainnya. 

Anda dapat melakukan penggunaan pribadi secara terbatas 
pada penggunaan aset atau aplikasi Goodyear jika digunakan: 

•   hanya sesekali;

•   tidak menghasilkan lebih dari biaya nominal dan 
insidentil; dan

•   mematuhi semua hukum yang berlaku, Pedoman, dan 
kebijakan Perusahaan lainnya. 

Anda tidak boleh menggunakan sumber daya Goodyear 
untuk melakukan bisnis apa pun di luar. 

Goodyear telah mengadopsi kebijakan keamanan ketat 
untuk penggunaan sumber daya Teknologi Informasi (“TI”) 
milik rekannya. Kegagalan untuk mematuhi persyaratan 
kebijakan dapat membuat sistem Perusahaan rentan 
dikompromikan, yang dapat mengganggu operasi. 
Goodyear melarang penggunaan komputer Perusahaan, 
perangkat seluler, dan sistem email untuk menerima, 
membuat atau mengirim materi yang ilegal atau tidak 
pantas (misalnya, pornografi, diskriminatif, pelecehan, 
atau pesan yang kasar). Jika Anda memiliki pertanyaan 
tentang penggunaan sumber daya TI yang tepat, hubungi 
pengacara Goodyear yang bertanggung jawab untuk 
bisnis atau fungsi Anda, Departemen Hukum Kekayaan 
Intelektual di Akron, tim TI departemen Anda atau 
Departemen Manajemen Keamanan TI Global Goodyear di 
Akron (kirim email ke “itsupport_email@goodyear.com”). 
 
Lihat pedoman berikut untuk memperoleh  
informasi selengkapnya:

•   Penggunaan Sumber Daya TI yang Dapat Diterima

•   Panduan Media Sosial/Internet

•   Kebijakan Konflik Kepentingan

T&J

P: Saya mengelola liga olahraga di luar dan ingin 
memperbarui situs liga dari komputer kerja saya dan 
juga perlu membuat dan mencetak salinan jadwal. 
Apakah itu menjadi masalah?

J: Goodyear memahami bahwa rekanan kadang-
kadang perlu menggunakan peralatan bisnis 
(misalnya, mesin fotokopi, telepon, komputer atau 
perangkat seluler, email, internet, dll.) secara pribadi. 

Kebijakan Goodyear mengenai penggunaan aset yang 
benar menyatakan:

•   Penggunaan aset untuk pribadi diperbolehkan 
secara terbatas, yang berarti menggunakan 
telepon, mesin fotokopi, komputer, dan 
peralatan periferal sesekali; dan

•   Terlepas dari penggunaannya, aset hanya boleh 
digunakan untuk aktivitas yang sah dan etis dan 
sesuai dengan kebijakan Perusahaan.

Sumber daya tidak boleh digunakan untuk melakukan 
bisnis apa pun di luar bisnis Goodyear atau untuk 
bersaing dengan bisnis Goodyear atau untuk terlibat 
dalam kegiatan yang melanggar Pedoman atau 
kebijakan apa pun.
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PRAKTIK BISNIS GLOBAL TAMBAHAN 

UNDANG-UNDANG PERSAINGAN USAHA 
DAN ANTITRUST
PENDAHULUAN
Goodyear berkomitmen untuk patuh kepada hukum 
antitrust dan persaingan usaha dan peraturan di 
seluruh dunia. “Hukum Antitrust,” dan/atau “hukum 
persaingan usaha,” merujuk ke hukum sipil dan kriminal 
yang mengatur tentang perilaku bisnis. Hukum ini 
mempromosikan persaingan yang kuat, bebas dan terbuka 
di pasar. Keputusan bisnis rutin yang melibatkan harga, 
syarat dan ketentuan penjualan, berurusan dengan 
penyuplai atau pelanggan, penjualan dan pembelian aset 
atau hal-hal lain sering menghadirkan isu-isu sensitivitas 
besar berdasarkan undang-undang antitrust atau 
persaingan usaha. 

Undang-undang ini ditegakkan dengan ketat di seluruh 
dunia. Hukuman untuk pelanggaran bisa sangat berat, 
termasuk denda besar untuk perusahaan dan individu, 
dan hukuman pidana lainnya, termasuk hukuman penjara 
untuk individu. Melanggar undang-undang ini dapat 
merusak karier individu dan dapat sangat berdampak pada 
Goodyear. Karena itu, penting bagi Anda untuk memahami 
undang-undang ini karena berlaku untuk tanggung jawab 
dan divisi Anda.

T&J

P: Saat makan malam selama pertemuan asosiasi 
perdagangan, perwakilan penjualan dari beberapa 
pesaing kami mulai mendiskusikan wilayah 
mereka dan berbagai jenis pelanggan yang mereka 
miliki. Salah satunya menyarankan bahwa setiap 
perusahaan kami dapat melayani kategori pelanggan 
yang berbeda di wilayah tersebut. Apa yang harus 
saya lakukan dalam situasi ini?

J: Percakapan ini dilarang karena para peserta 
mendiskusikan cara membagi pelanggan berdasarkan 
kategori di antara para pesaing, yang melanggar 
hukum persaingan usaha. Dalam situasi ini, 
Anda harus menjelaskan bahwa Anda tidak akan 
berpartisipasi dalam tindakan ini. Anda harus 
memohon izin kepada semua orang di meja dan 
pergi. Segera laporkan situasinya ke Penasihat 
Hukum Umum Goodyear, seorang Rekanan Penasihat 
Hukum Umum atau pengacara Goodyear yang 
bertanggung jawab atas bisnis atau divisi Anda. Jika 
hal ini atau sesuatu yang serupa terjadi dalam suatu 
pertemuan, mintalah risalah rapat untuk mencatat 
kepergian Anda.
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PRAKT IK  YANG D ILARANG DAN HUKUMAN
Bagian Pedoman ini menyediakan “daftar periksa” dari 
undang-undang persaingan usaha yang utama. Jika Anda 
yakin bahwa Anda menghadapi masalah yang melibatkan 
undang-undang ini, Anda harus segera mencari bantuan 
dari pengacara Goodyear yang bertanggung jawab atas 
bisnis Anda. 

AS dan yurisdiksi lain melarang perjanjian, kontrak, 
kombinasi, dan konspirasi – baik formal maupun informal 
– yang membatasi perdagangan. Batasan umum ini 
mengatur perilaku, dan hubungan di antara para pesaing. 
Karena jumlah, kerumitan, dan integrasi bisnis kami, 
sangat penting bagi rekanan untuk mengenali siapa 
sebenarnya pesaing kami. Pesaing Goodyear bukan hanya 
produsen ban atau bahan kimia lainnya. Banyak pesaing 
yang jelas, tetapi Anda harus ingat bahwa pelanggan, 
distributor, atau penyuplai satu bisnis dapat menjadi 
pesaing bisnis lain. Misalnya, pelanggan dari bisnis 
manufaktur ban kami dapat menjadi pesaing distribusi 
atau bisnis ritel kami. Anda harus berhati-hati untuk 
mengikuti hukum dan peraturan dalam hubungan Anda 
dengan semua pelanggan, penyuplai, dan pesaing untuk 
alasan ini. Larangan yang sama ini membentuk dasar dari 
hampir semua undang-undang persaingan di negara dan 
yurisdiksi lain, misalnya, Uni Eropa, Australia, Tiongkok, 
Jepang, India, dan Brasil.

Praktik berikut ilegal menurut undang-undang negara 
dan yurisdiksi lain dan Amerika Serikat, oleh karena itu, 
dilarang oleh Goodyear:

•   Perjanjian, kontrak atau konspirasi – baik formal 
maupun informal – untuk memperbaiki harga, 
proses tender yang sudah diatur atau terlibat dalam 
komunikasi dengan pesaing tentang harga atau berniat 
mempengaruhi harga, seperti memberikan sinyal 
harga dan stabilisasi harga.

    Larangan ini berlaku untuk semua aspek harga dan 
syarat dan ketentuan penjualan lainnya, seperti faktor 
harga dan formula, persyaratan kredit, diskon, rabat, 
iklan, jaminan, margin keuntungan, atau biaya. 

    Hal ini bertentangan dengan kebijakan Goodyear, 
sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman atau 
dalam kebijakan Goodyear lainnya, bagi siapa pun 
untuk menukar, menerima dari atau memberikan 
daftar harga pesaing atau informasi lain tentang 
harga, syarat atau ketentuan penjualan;

•   Perjanjian, kontrak, atau konspirasi untuk membagikan 
atau mengalokasikan pelanggan, penyuplai, wilayah, 
atau produk kepada pesaing, termasuk para dealer 
dan pewaralaba di pasar tempat outlet ritel Goodyear 
beroperasi; 

•   Setuju atau berkonspirasi untuk membatasi produksi 
atau output; dan

•   Menyetujui atau berkonspirasi dengan siapa pun 
untuk memboikot atau menolak menjual ke pelanggan, 
memboikot atau menolak membeli dari penyuplai, atau 
“berkomplot” dengan satu pesaing melawan yang lain.

BATASAN D ISKUSI  DENGAN PESA ING
Terkadang, Anda mungkin akan berhubungan dengan 
pesaing, dan hal itu saja dapat menimbulkan kekhawatiran 
adanya pelanggaran persaingan usaha. Oleh karena 
itu, Anda harus membatasi hubungan dengan pesaing 
seefisien mungkin, dan Anda tidak boleh mendiskusikan 
informasi signifikan apa pun dengan pesaing. 
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BAHAYA AKT IV ITAS  PADA ASOSIAS I  DAGANG
Banyak tindakan penegakan antitrust diawali oleh perilaku 
para hadirin di pertemuan asosiasi perdagangan, baik 
selama sesi formal atau selama kegiatan sosial sehubungan 
dengan pertemuan tersebut. Karena sensitivitas semacam 
ini, Anda diharapkan selalu berhati-hati saat berpartisipasi 
dalam asosiasi perdagangan.
 
Jika Anda akan menghadiri pertemuan asosiasi dagang 
mana pun:

1)  Goodyear harus menjadi anggota asosiasi tersebut 
atau Anda harus mendapatkan persetujuan khusus 
dari pengacara Goodyear yang bertanggung jawab 
atas bisnis atau divisi Anda, dan

2)  Jika pesaing hadir, maka pengacara Goodyear harus 
hadir dengan Anda, atau pengacara Goodyear 
harus meninjau agenda yang diusulkan DAN Anda 
harus telah menerima pelatihan kepatuhan hukum 
persaingan usaha.

Jika Anda menghadiri asosiasi perdagangan atau 
pertemuan lain di mana Anda mendengar masalah yang 
sedang dibahas yang sensitif secara kompetitif, Anda 
harus segera meninggalkan rapat. Anda harus meminta 
risalah rapat untuk mencatat kepergian Anda dari rapat, 
dan Anda harus segera melaporkan kejadian itu kepada 
pengacara Goodyear yang bertanggung jawab atas bisnis 
atau divisi Anda.

HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN DAN 
PENYUPLA I  MENURUT  UNDANG-UNDANG 
PERSAINGAN USAHA
Undang-undang dan peraturan persaingan usaha 
mengatur perilaku bisnis sehari-hari dengan pelanggan 
dan penyuplai. Selain larangan AS pada perilaku monopoli 
tertentu, undang-undang AS lainnya melarang diskriminasi 
harga antara pelanggan di mana diskriminasi dapat 
memengaruhi persaingan usaha. 

HARAP DIPERHATIKAN

Hukum dan kebijakan penegakan bisa sangat 

bervariasi dari satu negara ke negara dan 

dapat berubah. Kebijakan yang diterima saat 

ini mungkin menjadi masalah di masa depan. 

Sebagai contoh, satu pembuat undang-

undang negara baru-baru ini mengubah 

kebijakannya dan melakukan pemeriksaan 

di seluruh industri terkait praktik insentif 

jangka panjang antara produsen ban dan 

dealer. Setelah peninjauan kembali, Goodyear 

membayar denda $2 juta dan mengeluarkan 

biaya signifikan yang terkait dengan 

penyelidikan. Yang harus dilakukan: Terus 

mendapatkan informasi mengenai undang-

undang dan peraturan terbaru, dan pastikan 

bahwa semua program menerima tinjauan 

hukum rutin.
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Praktik yang menimbulkan masalah hukum persaingan 
usaha dan memerlukan tinjauan dan nasihat dari pengacara 
yang bertanggung jawab atas bisnis Anda meliputi: 

•   Harga jual kembali yang minimum atau maksimum 
– memaksa atau coba memaksa pelanggan untuk 
mengiklankan (dalam bentuk cetak atau online) atau 
menjual produk kita dengan harga tertentu atau untuk 
tidak mengiklankan atau menjual produk kita di bawah 
atau di atas harga tertentu; 

•   Mencoba membatasi pelanggan atau distributor ke 
wilayah atau pasar tertentu, atau membantu satu 
pelanggan mencegah pelanggan lain masuk ke wilayah 
pelanggan;

•   Membedakan harga (langsung ataupun tidak), pasang 
iklan, atau layanan lainnya antarpelanggan;

•   Mengharuskan pelanggan untuk membeli satu produk 
untuk mendapatkan produk lain;

•   Mengharuskan eksklusivitas dari pelanggan, 
distributor, atau penyuplai; 

•   Mengharuskan penyuplai membeli produk atau 
layanan dari Goodyear sebagai kondisi ketentuan 
untuk mendapatkan kontrak suplai.

•   Menawarkan potongan harga, hadiah atau poin insentif 
untuk mendapatkan hadiah atau program lain untuk 
membantu menjual atau memasarkan produk dengan 
distributor atau gerai ritel.

Karena adanya sensitivitas hubungan ini menurut undang-
undang persaingan, kebijakan dan praktik Goodyear yang 
berkaitan dengan pelanggan, penyuplai, dan saluran 
distribusi, serta perubahan kebijakan tersebut, harus 
ditinjau oleh pengacara Goodyear yang bertanggung jawab 
atas bisnis Anda sebelum diterapkan.

T INJAUAN MERGER,  AKUIS IS I ,  DAN  
USAHA PATUNGAN
Undang-undang persaingan juga mengatur kombinasi bisnis, 
seperti merger, akuisisi, divestasi atau membuang aset 
atau bisnis, dan pembentukan usaha patungan atau aliansi 
strategis. Sebelum diskusi atau negosiasi dimulai terkait 
dengan salah satu transaksi ini, Anda harus berkonsultasi 
dengan pengacara Goodyear yang bertanggung jawab untuk 

bisnis atau divisi Anda untuk dimintakan pendapat tentang 
apakah transaksi yang diusulkan diperbolehkan berdasarkan 
hukum dan peraturan yang berlaku, apakah suatu pelaporan 
akan diperlukan dan apakah langkah atau tindakan 
pencegahan lainnya diperlukan selama negosiasi, uji tuntas 
dan tahapan proses kontrak. 

TUL ISLAH DENGAN JELAS  DAN JANGAN 
MELEBIH-LEBIHKAN
Dalam suatu investigasi atau proses tuntutan hukum 
persaingan usaha, Goodyear mungkin diwajibkan untuk 
menyampaikan kepada pihak lain atau pemerintah 
dokumen Perusahaan mana pun, termasuk email dan 
dokumen dan data yang disimpan secara elektronik 
lainnya baik di komputer atau perangkat seluler. Goodyear 
dan rekan-rekannya dapat dirugikan oleh dokumen 
internal, seperti memorandum, email, teks, obrolan atau 
komunikasi perangkat seluler lainnya, yang berisi kata-kata 
yang sebenarnya dimaksudkan hanya sebagai pernyataan 
yang berlebihan, penekanan, lelucon atau ditujukan untuk 
memancing tanggapan dari pembacanya (contoh kata-kata 
“mendominasi, menghancurkan, merusak atau membunuh 
kompetisi”). Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati dan 
akurat dalam komunikasi Anda, termasuk dalam email, 
sehingga apa yang Anda tulis dan tindakan yang dihasilkan 
tidak dapat disalahartikan, bahkan jika diartikan di luar 
konteks. Berhati-hatilah bahkan baca ulang email rutin 
atau komunikasi lain sebelum Anda mengirimnya untuk 
memastikan bahwa Anda merasa puas dan jelas tentang 
semua yang telah Anda tulis. Lihat Berkomunikasi secara 
Berhati-Hati pada hal. 48 untuk detail tambahan.

Lihat kebijakan berikut untuk memperoleh  
informasi selengkapnya:

•   Pedoman UE: Pedoman untuk Mengumpulkan dan 
Mengggunakan Informasi Pasar dan Pricing Behaviour 
(Diskriminasi Harga)

•   Pedoman untuk Mengumpulkan Intelijensi Kompetitif

•   Panduan untuk Bekerja dengan TireHub
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EKSPOR DAN IMPOR
Sifat global bisnis Goodyear menjadikan Perusahaan 
tunduk pada berbagai undang-undang dan peraturan yang 
berkaitan dengan aktivitas lintas batas, termasuk: 

•   Undang-undang dan peraturan pajak dan bea cukai 
mengenai penaksiran barang, entri, izin, dan bea cukai;

•   Undang-undang kontrol mata uang;

•   Kontrol ekspor dan transaksi luar negeri AS yang 
mengatur ekspor dan ekspor ulang untuk barang 
atau teknologi AS dan mengenakan larangan atau 
pembatasan lainnya pada perdagangan di negara, 
entitas, dan individu tertentu;

•   Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (“FCPA”), 
Undang-undang Penyuapan Inggris atau undang-
undang antisuap atau antikorupsi negara lain (lihat 
bagian Antisuap, dimulai di halaman 18);

•   Aturan yang melarang ikut serta di dalam, bekerja 
sama dengan, atau mendukung boikot internasional 
yang tidak diikuti oleh AS; 

•   Aturan yang melarang pencucian uang dan peraturan 
terkait dengan persyaratan pelaporan untuk transaksi 
tertentu; dan

•   Undang-undang negara lain yang kompleks dan 
seringnya bertentangan.

HARAP DIPERHATIKAN

Kontrol dan sanksi ekspor AS dapat berlaku 

dalam banyak situasi sehari-hari yang 

melibatkan, namun tidak terbatas pada:
•   Pekerjaan atau penugasan rekanan, 

termasuk di fasilitas Goodyear tertentu;

•   Goodyear atau pengunjung pihak ketiga 

ke lokasi Goodyear;

•   Pengadaan material mentah atau 

perbankan, layanan pengiriman atau 

kontraktor; 

•   Pengembangan ban untuk militer; 

•   Transfer data ke unit bisnis Goodyear 

lainnya; dan

•   Pembayaran (termasuk pengembalian 

dana atau kredit) untuk atau dari 

pelanggan atau penyuplai.

Harap diingat bahwa negara atau wilayah 

lain juga dapat memiliki program kontrol 

atau sanksi ekspor.
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Karena Goodyear bertanggung jawab atas tindakan agen 
dan perwakilan nonrekanan, semua pengaturan untuk 
menggunakan agen komisi dan konsultan penjualan 
dalam transaksi ekspor harus dalam perjanjian tertulis 
yang disetujui oleh pengacara Goodyear yang bertanggung 
jawab atas bisnis atau divisi Anda, dan agen tersebut dan 
Pihak Ketiga yang Dilindungi lainnya harus disaring dengan 
benar berdasarkan Kebijakan Antisuap Goodyear. Goodyear 
berkomitmen untuk mematuhi semua undang-undang dan 
peraturan pajak dan impor dan ekspor yang berlaku oleh 
semua rekan, agen, dan perwakilannya. Secara khusus, 
semua impor harus dinilai secara akurat di semua faktur 
dan deklarasi impor, dan pengiriman ke semua otoritas 
pemerintah, termasuk otoritas pajak pada topik apa pun, 
harus akurat. Untuk saran terkait undang-undang impor 
dan ekspor yang berlaku untuk bisnis Anda, hubungi 
pengacara untuk bisnis atau divisi Anda.

Lihat pedoman berikut untuk memperoleh  
informasi selengkapnya:

•   Situs Web Kontrol Ekspor dan Transaksi Luar Negeri 
Goodyear AS

•   Perjanjian Pengunjung ke Fasilitas Goodyear

•   Kebijakan Antisuap

•   Panduan Operasional Kepatuhan Antisuap Internasional

T&J

P: Jan sedang menghadapi pemotongan anggaran 
pada akhir tahun. Untuk menunda pengakuan biaya, 
Jan meminta penyuplai untuk menagih terlambat 
beberapa hari untuk sepotong peralatan sehingga 
pembelian akan dicatat pada tahun berikutnya. 
Penyuplai akan dibayar dan departemen Jan akan 
memenuhi anggarannya. Apakah ini sesuai?

J: Tidak. Biaya harus diakui dalam periode waktu 
yang sama Anda menerima produk atau layanan 
terkait. Anda tidak boleh menunda atau dengan 
sengaja mencatat informasi yang salah, tidak lengkap 
atau menyesatkan tentang transaksi.

CATATAN KEUANGAN, PENGUNGKAPAN 
PUBLIK, AKUNTANSI, KONTROL 
INTERNAL, DAN AUDIT
Goodyear bergantung pada informasi akurat dan catatan 
yang dapat diandalkan untuk membuat keputusan bisnis 
yang bertanggung jawab. Catatan ini berfungsi sebagai 
landasan untuk mengelola bisnis Goodyear; mengukur dan 
memenuhi kewajiban Goodyear kepada pemegang saham, 
pelanggan, rekan, penyuplai, dan lainnya; dan untuk 
mematuhi persyaratan pelaporan pajak dan keuangan, 
termasuk pelaporan keuangan publik Goodyear. Semua 
rekanan harus:

•   Menjaga agar semua pembukuan, catatan, dan 
rekening sesuai dengan persyaratan peraturan dan 
hukum, serta prinsip-prinsip akuntansi yang  
umumnya diterima;

•   Memenuhi standar dan kebijakan akuntansi Goodyear 
serta sistem kontrol internal Goodyear;

•   Mencatat dan melaporkan informasi dengan cepat, 
akurat, lengkap, dan jujur;

•   Memberikan informasi yang lengkap, adil, akurat, 
tepat waktu, dan jelas dalam laporan dan dokumen 
Goodyear untuk Komisi Sekuritas dan Bursa AS 
(“SEC”), bursa efek lainnya, atau lembaga pemerintah 
lainnya dan di semua komunikasi publik yang dibuat 
oleh Goodyear;

•   Memastikan bahwa semua data keuangan dan 
pengungkapan  informasi terkait dilakukan secara 
akurat sesuai kondisi yang sebenarnya;

•   Tidak boleh menyimpan dana, aset, atau utang yang 
dirahasiakan atau tidak tercatat atas nama Perusahaan 
untuk keperluan apa pun; serta

•   Hanya menandatangani dokumen yang diyakini akurat 
dan benar.
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Rekan yang mengkhawatirkan masalah akuntansi atau audit 
yang diragukan atau mendeteksi atau mencurigai penipuan 
dapat melaporkan baik kepada Wakil Presiden dan Auditor 
Umum ataupun kepada Saluran Hotline Integritas Goodyear; 
laporan tersebut akan dibuat secara anonim. 

Lihat pedoman berikut untuk memperoleh  
informasi selengkapnya: 

•   Kebijakan Perusahaan tentang Penipuan 

MELINDUNGI KEKAYAAN INTELEKTUAL 
DAN INFORMASI PRIBADI

PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DAN 
INFORMASI RAHASIA 
Rahasia dagang Goodyear dan informasi rahasia dan 
kepemilikan lainnya memberikan keuntungan dalam 
industri. Jika informasi rahasia dan hak kepemilikan 
Goodyear diungkapkan dan digunakan oleh orang lain, 
Goodyear dapat terkena kerugian finansial atau kerugian. 
Informasi rahasia dan eksklusif adalah informasi yang 
belum diungkapkan kepada masyarakat umum. Contoh 
umum termasuk rumus, proses bisnis dan manufaktur 
dan rahasia dagang, serta informasi keuangan, strategi 
perusahaan, dan informasi tentang hubungan dengan 
pelanggan dan penyuplai kami. Anda mungkin memiliki 
akses ke informasi semacam ini dalam pekerjaan Anda, 
dan melindunginya dari pengungkapan ilegal adalah 
bagian dari tanggung jawab Anda.

HARAP DIPERHATIKAN

Lindungilah kekayaan intelektual kita dengan 

tidak membiarkannya digunakan atau 

dibagikan di luar Perusahaan tanpa terlebih 

dahulu memiliki dokumen hukum sesuai 

dengan yang berlaku saat ini.

Untuk melindungi informasi rahasia dan ekslusif milik 
Goodyear, rekanan harus:

•   Mengikuti kebijakan dan panduan TI untuk melindungi 
informasi rahasia perusahaan (mis., menggunakan 
sandi yang kuat, mengenkripsi informasi sensitif, dan 
menerapkan praktik terbaik keamanan siber seperti 
yang dijelaskan dalam halaman web Waspadalah);

•   Jangan pernah mengungkapkan informasi rahasia 
dan eksklusif kepada pihak lain tanpa perjanjian 
kerahasiaan yang sesuai atau persetujuan sebelumnya 
dari Departemen Hukum;

•   Jangan pernah membahas informasi rahasia atau hak 
milik di tempat umum seperti lift, pesawat terbang atau 
restoran;

•   Hati-hati dalam mentransfer informasi rahasia dan 
eksklusif; dan

•   Gunakan perjanjian kerahasiaan pada kondisi yang 
sesuai dan seperti yang disarankan oleh pengacara 
untuk bisnis atau divisi Anda.
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Perjanjian Kerahasiaan & Kekayaan Intelektual untuk 
Rekanan (“ACIPA”) atau perjanjian serupa yang mungkin 
telah Anda tanda tangani selama orientasi berisi rincian 
tentang kewajiban Anda terhadap rahasia dagang 
Goodyear, dan Departemen Hukum dapat memandu Anda 
kapan pun Anda memiliki pertanyaan tentang apa yang 
harus dianggap sebagai informasi rahasia dan eksklusif. 
Selain itu, Anda mungkin memiliki tanggung jawab yang 
sama terkait rahasia dagang orang lain yang berbisnis 
dengan kita. Kegagalan untuk melindungi rahasia dagang 
dapat menjadi pelanggaran terhadap ACIPA atau perjanjian 
serupa dan hukum setempat.

Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan kepada manajer 
Anda, Departemen Kekayaan Intelektual atau Hukum atau 
pengacara untuk bisnis atau divisi Anda.

Lihat pedoman berikut untuk memperoleh  
informasi selengkapnya:

•   Kebijakan Pengungkapan Informasi Perusahaan

•   Perjanjian Rahasia & Kekayaan Intelektual

•   Situs Web Kontrol Ekspor dan Transaksi Luar Negeri 
Goodyear AS

•   Pedoman untuk Mengumpulkan Intelijensi Kompetitif

MELINDUNGI PRIVASI PELANGGAN, 
PENYUPLAI, DAN ORANG LAIN YANG 
BERBISNIS DENGAN KITA
Goodyear berkomitmen untuk melakukan operasi bisnisnya 
di seluruh dunia dengan cara yang secara aktif melindungi 
privasi pribadi dan mematuhi semua undang-undang 
privasi yang berlaku. Ketika persyaratan hukum dan bisnis 
mengharuskan Goodyear untuk memperoleh, mencatat, 
menyimpan, dan menggunakan informasi yang dapat 
diidentifikasi secara pribadi, informasi harus ditangani 
dengan tepat. 

Lihat pedoman berikut untuk memperoleh  
informasi selengkapnya:

•   Kebijakan Privasi Global

•   Kebijakan Privasi Rekanan

•   Kebijakan Privasi Online

•   Pernyataan Privasi HIPAA (AS)

•   Perjanjian Rahasia & Kekayaan Intelektual
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PENGGUNAAN NAMA DAN  
LOGO PERUSAHAAN 
Anda dapat menggunakan nama atau logo dan tanda 
lain dari Perusahaan hanya untuk menjalankan bisnis 
Perusahaan dan tidak untuk tujuan lain, kecuali Anda 
memiliki persetujuan dari Departemen Hukum Kekayaan 
Intelektual. Kebijakan kami melarang pembuatan dan 
penggunaan desain jenis logo apa pun, bahkan untuk alasan 
bisnis, tanpa persetujuan khusus dari pengacara Goodyear 
yang bertanggung jawab atas bisnis atau fungsi Anda dan 
Departemen Hukum Kekayaan Intelektual di Akron.

Lihat pedoman berikut untuk memperoleh  
informasi selengkapnya:

•   Kebijakan Memberi Dukungan ke Penyuplai, 
Pelanggan, dan Lainnya

BERKOMUNIKASI SECARA BERHATI-HATI
Semua rekanan harus berhati-hati dan akurat dalam 
berkomunikasi dengan orang lain dalam menjalankan 
bisnis Perusahaan. Terkadang mudah untuk mengirim 
komunikasi yang mungkin secara tidak sengaja 
mengandung informasi atau komentar yang tidak pantas. 
Luangkan waktu untuk menyiapkan semua dokumen dan 
komunikasi elektronik dengan serius dan meninjaunya 
secara menyeluruh. 

T&J

P: Departemen Ana telah mengumpulkan  
sejumlah besar Informasi Identitas Pribadi Konsumen 
(“PII”) sebagai bagian dari survei pelanggan. 
Matthew, yang bekerja di Departemen Pemasaran, 
menghubungi Ana untuk meminta file yang berisi 
PII ini sehingga dia dapat mengembangkan email 
pemasaran yang ditargetkan. Haruskah Ana 
memberikan file ke Matthew?

J: Tidak. Meskipun Matthew memiliki alasan bisnis 
yang sah untuk menggunakan PII ini, individu yang 
berpartisipasi dalam survei pelanggan mungkin tidak 
memilih untuk mengizinkan Goodyear menggunakan 
informasinya untuk tujuan pemasaran. Oleh karena 
itu, Ana seharusnya tidak memberikan PII kepada 
Matthew untuk tujuan ini. Berdasarkan Kebijakan 
Privasi Goodyear dan banyak hukum setempat, 
email pemasaran hanya dapat dikirimkan kepada 
pelanggan yang telah memilih untuk menerimanya.
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Ikutilah panduan ini:
•   Berkomunikasi dengan jelas, ringkas, dan akurat;

•   Pertahankan semangat profesionalisme di dalam 
semua komunikasi Anda; 

•   Berpeganglah pada fakta; jangan melebih-lebihkan 
atau membesar-besarkan;

•   Pastikan bahwa pengiklanan, pengemasan, dan 
promosi tidak salah dalam menyatakan fakta atau 
tidak memberikan tayangan yang menyesatkan. 
Klaim terkait produk perusahaan harus faktual dan 
sepenuhnya dibuktikan;

•   Tetap fokus pada bidang keahlian Anda;

•   Jangan pernah mengancam, menyampaikan dengan 
sarkastik atau merendahkan Perusahaan, rekan, 
pesaing, pelanggan, atau penyuplai kita;

•   Hindarilah ungkapan yang dapat disalahartikan 
sebagai hal yang tidak pantas atau tidak etis;

•   Pilih cara komunikasi yang paling tepat – masalah 
sensitif sebaiknya dikomunikasikan secara lisan;

•   Kirim informasi hanya kepada rekan atau orang lain 
yang perlu menerima pemberitahuan tersebut;

•   Berhati-hatilah agar tidak mengungkapkan informasi 
rahasia mengenai Goodyear atau orang lain;

•   Jangan pernah berspekulasi atau memberikan opini 
mengenai keabsahan perilaku bisnis; dan

•   Jangan menyatakan, menyarankan, atau menyiratkan 
di dalam komunikasi pribadi bahwa pandangan atau 
pendapat Anda berasal dari Goodyear.

POSTING MEDIA SOSIAL/INTERNET
Goodyear mengakui bahwa internet menyediakan banyak 
kesempatan untuk membagikan pendapat, pengalaman, 
foto, dan informasi lainnya secara cepat dengan basis satu 
orang ke orang lain, satu orang ke beberapa, atau satu orang 
ke banyak orang menggunakan berbagai macam multimedia 
dan situs jejaring sosial, platform, aplikasi, forum dan situs 
web lainnya seperti Facebook, LinkedIn, Yammer, Instagram, 
WeChat dan Skype; blog dan mikroblog seperti Twitter dan 
Weibo; dan wiki seperti Wikipedia. 

Penting bagi rekan di seluruh dunia agar mengetahui  
risiko yang muncul dari komunikasi tersebut dan 
memahami tanggung jawab yang timbul dari keikutsertaan 
di media sosial.

•   Gunakan akal sehat – jika Anda tak akan 
mengatakannya secara langsung, jangan 
mempostingnya di internet atau memasukkannya ke 
dalam email atau memposting di media sosial;

•   Perlu diingat bahwa tidak ada hal seperti yang 
dianggap sebagai anonimitas di internet; dan

•   Harap diingat bahwa pesan elektronik (termasuk email 
dan pesan teks) bersifat permanen dan merupakan 
catatan komunikasi yang dapat ditransfer.

Semua rekan Goodyear – terutama yang ikut serta dalam 
media sosial dan dapat diidentifikasi secara online sebagai 
rekan Goodyear – harus membaca dan mematuhi panduan 
yang dijelaskan di dalam Panduan Media Sosial/Internet 
Perusahaan. Juga, ingatlah bahwa Anda harus mengikuti 
Panduan Media Sosial/Internet dan Rilis Kebijakan 
Informasi Perusahaan sebelum memposting informasi apa 
pun atau menanggapi setiap pertanyaan tentang bisnis 
Goodyear.
 
Jika Anda memiliki pertanyaan, hubungi Komunikasi 
Global, pengacara Goodyear yang bertanggung jawab 
untuk bisnis atau divisi Anda, Departemen Kepatuhan & 
Etika atau perwakilan Personalia. 

Lihat pedoman berikut untuk memperoleh  
informasi selengkapnya:

•   Panduan Media Sosial/Internet

•   Penggunaan Sumber Daya TI yang Dapat Diterima

•   Kebijakan Privasi Global 

•   Kebijakan Pengungkapan Informasi Perusahaan
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MENANGANI PERTANYAAN DARI  
PIHAK LUAR 
Dari waktu ke waktu, Goodyear dihubungi oleh orang 
luar tentang berbagai hal. Terlepas dari pertanyaan atau 
survei apa yang mungkin, atau bagaimana itu datang 
kepada Anda, semua tanggapan atas pertanyaan luar 
harus ditangani oleh Departemen Komunikasi Global atau 
perwakilan komunikasi dalam bisnis atau fungsi Anda. 
Pertanyaan yang melibatkan informasi keuangan atau yang 
memiliki implikasi hukum atau pemerintahan mungkin 
memerlukan persetujuan tambahan, jadi mohon hubungi 
pengacara Goodyear yang bertanggung jawab untuk bisnis 
Anda. 

Lihat pedoman berikut untuk memperoleh  
informasi selengkapnya:

•   Kebijakan Pengungkapan Informasi Perusahaan

•  Panduan Media Sosial/Internet

MENGHINDARI TRANSAKSI  
“ORANG DALAM” 
Bagian ini berisi ringkasan ketentuan utama dari Kebijakan 
Transaksi Orang Dalam. Anda harus mengacu pada 
Kebijakan Transaksi Orang Dalam secara lengkap untuk 
perincian tentang pembatasannya serta daftar orang-orang 
yang mengalami periode-periode tidak berlakunya promosi 
secara kuartal.

Ketika bekerja untuk Goodyear Anda dapat memperoleh 
informasi material tentang Goodyear dan anak 
perusahaannya, atau bisnis perusahaan lain, yang 
belum tersedia untuk masyarakat umum. Anda dilarang 
menggunakan informasi ini untuk keuntungan finansial 
Anda sendiri atau mengungkapkannya kepada orang 
lain untuk keuntungan finansial mereka. Jika, misalnya, 
Anda belajar tentang sesuatu yang dapat diharapkan 
mempengaruhi harga saham/efek biasa Goodyear atau 
efek lainnya, atau saham atau efek lain dari perusahaan 
lain, Anda tidak boleh membeli atau menjual saham itu 
atau efek tersebut, atau mengungkapkan informasi itu 
kepada orang lain, sampai setelah informasi tersebut dirilis 
ke publik. 

Contoh pengungkapan publik yang efektif meliputi: 
•   pengungkapan oleh Goodyear dalam pengajuan 

kepada SEC atau bursa efek dimana saham/
efek dari anak perusahaan atau afiliasi Goodyear 
diperdagangkan;

•   siaran pers; dan

•   panggilan konferensi atau webcast yang terbuka  
untuk umum. 

Sirkulasi rumor, bahkan jika akurat dan dilaporkan di 
media, tidak merupakan pengungkapan publik yang 
efektif. Perdagangan orang dalam adalah pelanggaran 
atas undang-undang AS dan hukum negara lainnya serta 
kebijakan Goodyear. Konsekuensi transaksi orang dalam 
adalah hukuman berat, termasuk denda perdata dan 
pidana dan penjara hingga 20 tahun. Tindakan transaksi 
orang dalam relatif mudah dideteksi oleh pihak yang 
berwenang untuk mendeteksi, dan SEC sangat aktif 
memburu kasus transaksi orang dalam.

Jika Anda mengetahui informasi material yang belum 
disampaikan kepada publik, Anda tidak boleh terlibat di 
dalam transaksi yang melibatkan saham/efek Goodyear 
(atau saham perusahaan yang terpengaruh) hingga dua 
hari bursa setelah hari pengungkapan resmi informasi 
materi tersebut.
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APA  SAJAKAH TRANSAKSI  YANG D ILARANG?
Transaksi saham/efek Goodyear. Saat seorang rekan 
mengetahui informasi material yang belum dipublikasikan 
mengenai Goodyear, dia atau siapa pun yang tinggal 
serumah, tidak boleh:

•   Membeli, menjual, atau mengalihkan saham/efek 
Goodyear;

•   Menyarankan orang lain untuk membeli, menjual, atau 
menahan jual saham/efek Goodyear;

•   Meminta orang lain membeli, menjual atau 
mentransfer saham/efek Goodyear untuknya atau 
untuk kepentingan anggota keluarganya, termasuk 
saham/efek apa pun yang disimpan dalam rekening 
pensiun atau lembaga keuangan mana pun;

•   Membuat, mengubah, atau membatalkan posisi atau 
membatasi pesanan pembelian atau penjualan saham 
Goodyear, termasuk pelaksanaan opsi saham atau hak 
dan instruksi penghargaan saham mengenai transaksi 
dalam dana saham dari rencana tabungan pensiun;

•   Mengungkapkan informasi material yang belum 
dipublikasikan kepada orang lain dalam keadaan 
apa pun, termasuk kepada keluarga dan teman (juga 
dikenal sebagai “pemberian informasi”), selain kepada 
orang-orang jabatan atau hubungannya dengan 
Goodyear mengharuskannya untuk mengetahui 
informasi tersebut; atau

•   Membantu siapa pun di dalam aktivitas ini.

HARAP DIPERHATIKAN

Tinjau situasi ini sebelum Anda bertransaksi 

untuk melindungi Anda, keluarga, dan 

Perusahaan dari pelanggaran transaksi 

orang dalam:
•   Jika Anda punya informasi penting 

mengenai Goodyear atau perusahaan 

lainnya (baik positif ataupun negatif) 

yang dapat mempengaruhi harga saham/

efek jika informasinya diumumkan, 

jangan menyebarkan informasinya atau 

melakukan transaksi.

•   Jika Anda tidak yakin apakah berita 

penting Goodyear merupakan informasi 

orang dalam, jangan menyebarkan 

informasinya atau melakukan transaksi.

•   Jika Anda punya informasi terbaru 

mengenai pendapatan kuartal atau 

pengumuman signifikan lainnya, 

jangan melakukan transaksi hingga 

dua hari perdagangan setelah adanya 

pengumuman publik resmi mengenai  

hal tersebut.



52

MELINDUNGI BISNIS DAN ASET KITA

PENTINGNYA MEMBERI TAHU KELUARGA ANDA 
MENGENAI TRANSAKSI ORANG DALAM

Rekanan bertanggung jawab atas transaksi 

anggota keluarga mereka. Dalam kasus 

di mana anggota keluarga secara tidak 

sengaja mendengar informasi rahasia, 

anggota keluarga itu menjadi “orang dalam 

sementara” untuk tujuan undang-undang 

transaksi orang dalam. Karena transaksi 

orang dalam diatur dengan hukuman berat 

bagi pelanggar, disarankan untuk berbicara 

dengan anggota keluarga Anda tentang 

Kebijakan Transaksi Orang Dalam dan 

menyarankan bahwa mereka berunding 

dengan Anda sebelum melakukan transaksi 

apa pun terkait saham/efek Goodyear.

Larangan terhadap transaksi orang dalam yang 
sebelumnya dijelaskan berlaku sama untuk transaksi 
di anak perusahaan Goodyear atau perusahaan lain, 
termasuk dari pelanggan atau penyuplai, jika rekan 
Goodyear mengetahui informasi material mereka yang 
belum dipublikasikan. 

Rekanan Goodyear, terlepas dari apakah mereka 
mengetahui informasi material mengenai Perusahaan 
yang belum dipublikasikan, dilarang untuk terlibat dalam 
tindakan short sales saham Goodyear, atau transaksi 
lainnya didasarkan pada dugaan penurunan harga saham 
Goodyear atau transaksi lindung nilai apa pun. Rekan 
Goodyear juga dilarang memegang saham/efek Goodyear 
dalam rekening margin atau menjanjikan jaminan 
Goodyear sebagai agunan untuk pinjaman.

TRADING WINDOWS (PERIODE TRANSAKSI 
YANG D IPERKENANKAN/D ILARANG) 
Periode Blackout Kuartal Reguler. Periode blackout 
terjadi setiap kuartal sehubungan dengan pelaporan publik 
Goodyear tentang hasil keuangannya. Periode blackout 
kuartal dimulai pada hari ke-16 bulan terakhir setiap 
kuartal dan berakhir pada hari perdagangan penuh kedua 
setelah tanggal hasil keuangan diumumkan kepada publik. 
Setiap rekanan yang menerima, atau memiliki akses 
kehasil keuangan akhir tahun atau per kuartal Perusahaan 
dilarang melakukan transaksi saham/efek Goodyear selama 
periode blackout tersebut. Untuk daftar terperinci rekan 
yang tidak dapat melakukan transaksi atas saham/efek 
Goodyear selama periode blackout, dapat dilihat pada 
Kebijakan Transaksi Orang Dalam.

S IAPA  YANG D IHUBUNGI  UNTUK 
MEMPEROLEH PANDUAN
Untuk informasi lebih lanjut atau panduan mengenai 
Kebijakan Transaksi Orang Dalam atau apa yang mungkin 
merupakan transaksi orang dalam, termasuk apakah Anda 
mengetahui informasi material yang belum dipublikasikan, 
dapat menghubungi Asisten Sekretaris dan Penasehat 
Hukum Senior Goodyear, Departemen Kepatuhan & Etika 
atau pengacara untuk bisnis atau divisi Anda

Lihat pedoman berikut untuk memperoleh  
informasi selengkapnya: 

•   Kebijakan Transaksi Orang Dalam



53



MELINDUNGI KOMUNITAS KITA

54

KUALITAS PRODUK
Reputasi Goodyear bergantung pada kualitas setiap produk 
yang  dihasilkan. Kita harus selalu mengikuti spesifikasi 
yang berlaku dan prosedur yang ditetapkan sehingga dapat 
membangun kualitas ke dalam setiap produk. Beritahukan 
kepada manajer Anda apabila menemukan produk 
atau proses apa pun yang tidak sesuai dengan standar 
kualitas Goodyear. Semua rekanan harus melakukan 
bagian mereka untuk memastikan bahwa standar kualitas 
Goodyear adalah bagian dari cara kita melakukan bisnis 
setiap hari dan di mana pun kita melakukan bisnis. 
Goodyear mencapai keunggulan bisnis dengan:

•   Mendengarkan pelanggan;

•   Merancang dan menghasilkan produk berkualitas yang 
memberikan nilai;

•   Mengelola proses untuk memastikan hasil berkualitas 
yang konsisten;

•   Memberikan keunggulan layanan;

•   Mendorong dan mengharapkan keterlibatan efektif 
dari setiap rekan di dalam aktivitas perbaikan yang 
berkelanjutan (continous improvement); dan

•   Mengaudit kinerja sistem berkualitas secara memadai.

HARAP DIPERHATIKAN

Jika Anda mengetahui atau mencurigai rekan 

Anda tidak memenuhi harapan kualitas, 

keamanan atau lingkungan kami, silakan 

hubungi manajer Anda, pengacara untuk bisnis 

atau divisi Anda atau Saluran Hotline Integritas.

MELINDUNGI LINGKUNGAN 
Kebijakan Goodyear adalah selalu memproduksi, 
menangani, dan membuang limbah dengan cara yang 
bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan Perusahaan 
menuntut kepatuhan yang ketat terhadap semua hukum 
dan peraturan yang berlaku. Goodyear juga berkomitmen 
untuk konservasi sumber daya alam dan pengurangan 
limbah dan mengharapkan setiap rekan untuk membantu 
dalam hal ini dan upaya keberlanjutan kami yang lain. 

Lihat pedoman berikut untuk memperoleh  
informasi selengkapnya:

•   Kebijakan Kesehatan & Keselamatan Lingkungan

•   Situs Web Tanggung Jawab Perusahaan Goodyear

•   Kode Perilaku Penyuplai

•   Kebijakan Pengadaan Karet Alami

KEBIJAKAN GLOBAL HAK ASASI MANUSIA 
Kebijakan Global Hak Asasi Manusia Goodyear berlaku  
di seluruh dunia dan merupakan bagian dari komitmen  
kita terhadap perilaku yang etis dan bertanggung jawab 
secara sosial. 

Kebijakan ini berfungsi sebagai panduan bagaimana kami 
melakukan bisnis di seluruh dunia. Sebagaimana tercantum 
dalam Kebijakan Global Hak Asasi Manusia, kita mematuhi 
prinsip-prinsip berikut:

•   Menjaga tempat kerja yang bebas dari pelecehan dan 
diskriminasi yang melanggar hukum;

•   Pekerjaan bersifat sukarela; semua bentuk kerja rodi 
atau perdagangan manusia dilarang;

•   Eksploitasi anak-anak, termasuk pekerja anak, tidak 
diperbolehkan;

•   Rekan berhak bergabung dengan organisasi (seperti 
serikat pekerja) atas pilihan rekan atau memilih untuk 
tidak bergabung dengan organisasi;

•   Kepatuhan pada semua undang-undang dan 
peraturan yang berlaku yang terkait dengan upah dan 
jam kerja; serta

•   Menyediakan tempat kerja yang aman dan tenang.

Goodyear berusaha melakukan bisnis dengan pelanggan 
dan penyuplai yang mematuhi standar yang sama dengan 
karyawan dan penyuplai mereka sendiri.

Lihat pedoman berikut untuk memperoleh  
informasi selengkapnya:

•   Kebijakan Global Hak Asasi Manusia 

•   Kode Perilaku Penyuplai

•   Situs Web Tanggung Jawab Perusahaan Goodyear

•   Kebijakan Pengadaan Karet Alami



55



  ©2018 The Goodyear Tire & Rubber Company. Semua hak dilindungi undang-undang. 052156 - 09/18


