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Kami

Wesco memiliki misi untuk membangun, 
menghubungkan, memberdayakan, dan melindungi 
dunia. Sebagai yang terdepan dalam layanan 
peralatan listrik, komunikasi, distribusi utilitas, dan 
rantai pasokan, 18.000 karyawan Wesco bekerja 
sama dengan lebih dari 30.000 mitra pemasok 
dan 140.000 pelanggan di lebih dari 50 negara di 
seluruh dunia. Cakupan global ini merupakan bukti 
kepercayaan pelanggan terhadap bisnis kami setiap 
harinya.

Cakupan dan kemitraan ini juga menjadi alasan 
pentingnya Kode Etik Bisnis kami. Kode etik bisnis ini 
menunjukkan komitmen Wesco untuk menjalankan 
bisnis dengan memprioritaskan kejujuran dan 
integritas, serta menjadikannya sebagai dasar bagi 
kebijakan dan prosedur yang memberikan arahan 
terkait tanggung jawab hukum maupun etis kami. 
Kode Etik Bisnis ditinjau setiap tahun oleh Dewan 
Direksi.

Semua karyawan wajib mengikuti Kode Etik Bisnis 
Wesco dan menggunakannya sebagai panduan. 
Kode Etik Bisnis ini adalah janji yang kami buat 
bukan hanya secara internal, tetapi juga kepada 
mitra bisnis, pelanggan, pemasok, pemegang 
saham, dan masyarakat. Kami selalu melakukan 
yang terbaik dengan integritas dan keunggulan.

Kami didorong untuk melaporkan setiap 
pelanggaran baik terhadap Kode Etik ini, kebijakan 
perusahaan terkait, maupun hukum dan regulasi 
yang berlaku. Kami tidak akan menoleransi 
pembalasan terhadap siapa pun yang membuat 
laporan dengan itikad baik atau untuk keperluan 
membantu investigasi. Jika Anda memiliki 
pertanyaan terkait Kode Etik Bisnis ini, silakan 
hubungi manajer Anda atau kontak lain yang 
tercantum pada bagian Kontak di akhir Kode Etik 
Bisnis ini.

Terima kasih atas komitmen Anda terhadap Kode 
Etik Bisnis kami dan standar etik tinggi yang telah 
membentuk Wesco selama seratus tahun terakhir. 
Karyawan, sebagai aset terbesar kami, telah 
membantu membangun dan menjaga reputasi kami 
sebagai perusahaan yang berintegritas. Dengan 
terus mengikuti standar-standar ini, kami akan dapat 
berkembang dengan baik hari ini dan pada tahun-
tahun mendatang.

John Engel
Komisaris, Presiden, dan Direktur Utama

Kami memiliki nilai-nilai yang menjadi prinsip dasar dalam berinteraksi dengan 
sesama karyawan, pemasok, pelanggan, pemegang saham, dan masyarakat 
yang terlibat. Nilai-nilai ini jelas, sederhana, dan menjadi dasar tindakan kami 
setiap harinya di Wesco.

 

Karyawan adalah aset terbesar kami
Kami saling mendukung guna mencapai potensi 
terbaik kami, serta menjaga satu sama lain. Kami 
didorong untuk melaporkan, karena mengetahui 
suara kami didengarkan, dan kami harus 
melaporkan perilaku yang terbukti atau diduga 
dapat mengganggu kesejahteraan rekan kerja atau 
merusak integritas, reputasi, maupun kesuksesan 
kami.

Sukses bersama pelanggan dan pemasok
Kami memiliki hubungan yang sangat baik dan 
saling menguntungkan dengan pelanggan maupun 
pemasok karena kemitraan kami dibangun kuat atas 
dasar layanan yang baik dan etis. Kami memenuhi 
komitmen dan dipercaya oleh semua pihak yang 
terlibat dalam bisnis kami.

Satu tim
Kami menciptakan kerja tim yang efektif dan 
komunikasi yang jujur, serta mendengarkan satu 
sama lain demi membangun rasa saling memahami. 
Kami mendukung keberagaman untuk menjaga dan 
memperkuat budaya inklusif.

Selalu berusaha untuk menjadi terbaik 
Kami selalu melakukan yang terbaik. Kami selalu 
mengerjakan hingga tuntas, bertindak dengan 
integritas dan keunggulan di setiap prosesnya.

Inovasi
Kami melihat perubahan sebagai kesempatan 
untuk tumbuh dan berkembang. Dalam hal cara 
berbisnis, kami terus berupaya melakukan inovasi, 
pelaksanaan, dan perubahan melalui digitalisasi.
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Persetujuan, Pembaruan, dan Perilisan Kode Etik
Dewan Direksi Wesco bertanggung jawab untuk menyetujui dan menerbitkan 
Kode Etik Bisnis. Kode Etik ini telah disetujui oleh Dewan Direksi Wesco pada 8 
Desember 2022. Dewan Direksi meninjau Kode Etik Bisnis setiap tahun untuk 
menentukan apakah revisi diperlukan. Perilisan Kode Etik Bisnis untuk Direktur 
Utama, Direktur Keuangan, Pengawas, petugas eksekutif atau keuangan senior 
lainnya, atau anggota Dewan Direksi harus disetujui oleh Komite Audit.
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Tujuan Kode Etik Ini
Kode Etik Bisnis Wesco ini ("Kode Etik") berperan 
sebagai panduan penerapan nilai-nilai yang ada 
dengan membantu kami agar tetap mematuhi 
hukum dan prinsip etis yang mengatur bisnis 
kami. Kode Etik ini berlaku bagi semua direktur, 
petugas, dan karyawan di Wesco maupun anak 
perusahaannya. Cakupan dokumen ini tidak 
menyeluruh dan tidak mencakup setiap situasi; 
kami diharapkan dapat memberikan penilaian yang 
baik dan bertanya jika memerlukan panduan atau 
penjelasan lebih lanjut. 

Dalam banyak kasus, Kode Etik memerlukan 
standar perilaku etis yang lebih tinggi daripada yang 
diwajibkan oleh hukum. Karyawan dan direktur 
harus, sekurang-kurangnya, mematuhi hukum yang 
berlaku dan standar perilaku dalam Kode Etik ini. 

Referensi tambahan, seperti kebijakan, prosedur, 
dan pedoman pelengkap tercantum di dalam 
Kode Etik ini. Selain itu, saran dan panduan cara 
menerapkan Kode Etik ini dalam pekerjaan sehari-
hari dapat diperoleh dari manajer, kantor etika 
dan kepatuhan Wesco, sumber daya manusia, 
departemen hukum, dan Business Integrity Line.

Tanggung Jawab Anda 
Semua karyawan bertindak sebagai panutan dalam 
menjalankan bisnis dengan cara yang etis dan 
berintegritas, sehingga mereka harus: 

•  Mengetahui dan mengikuti panduan dalam Kode 
Etik ini

•  Menciptakan lingkungan kerja inklusif yang positif, 
dan budaya etis yang kuat 

•  Menyelesaikan pelatihan dan sertifikasi yang 
ditugaskan tepat waktu 

•  Melaporkan dugaan pelanggaran hukum, Kode 
Etik, atau kebijakan perusahaan, kecuali dilarang 
oleh hukum setempat

•  Menghindari pembalasan, dan melaporkan 
dugaan pembalasan terhadap siapa pun

• Membantu investigasi

Peran khusus manajer
Kami bangga dengan tempat kerja kami yang 
terbuka, saling peduli, dan kolaboratif yang 
mendukung komunikasi antara manajer dan 
karyawan. Komunikasi terbuka membantu 
memastikan agar kami dapat mewaspadai, dan 
merasa nyaman untuk melaporkan, setiap potensi 
perilaku atau situasi ilegal atau tidak etis.

Semua karyawan Wesco turut berperan dalam 
menjaga budaya integritas kami. Manajer kami 
memiliki tanggung jawab tambahan untuk:

•  Memberikan contoh dalam melaksanakan Kode 
Etik dan pedoman dalam setiap kegiatan

•  Menunjukkan bahwa integritas adalah prioritas 
dengan mendorong dan memelihara lingkungan 
kerja yang memiliki standar perilaku bisnis etis 
tertinggi

•  Menciptakan lingkungan yang membuat karyawan 
nyaman untuk menyampaikan pertanyaan serta 
kekhawatiran

•  Mendengarkan pendapat dan segera menangani 
atau menyampaikan laporan dengan mengikuti 
Pedoman Penyampaian Wesco

•  Mengawasi dan mencegah pembalasan terhadap 
pelapor

• Memastikan tempat kerja yang adil dan saling    
menghormati

Penerapan Integritas
P  Di lingkungan saya, pelaporan masalah 

terkait seseorang dalam struktur pimpinan 
bukanlah budaya yang umum. Saya tahu 
manajer saya melanggar kebijakan, tetapi 
saya tidak ingin menjadi pengadu. Apa yang 
harus saya lakukan?

J  Anda harus menyampaikan masalah Anda. 
Wesco menghormati dan memperhatikan 
beragam standar budaya saat menyelidiki 
masalah. Kami juga akan melakukan 
tindakan yang sesuai untuk melindungi 
identitas informan, serta informasi yang 
diberikannya.

Referensi Lainnya
- Kebijakan Perilaku Bisnis dan Kewajiban 

untuk Melaporkan 
- Panduan Penyampaian
-  Kantor Etika dan Kepatuhan

Laporkan Pelanggaran
Semua karyawan wajib mematuhi Kode Etik 
ini dan segera melaporkan setiap pelanggaran 
ketentuan, kebijakan perusahaan lain, atau hukum. 
Wesco menangani semua laporan kemungkinan 
pelanggaran dengan serius, dan melakukan 
investigasi dengan segera. Kami juga akan 
melakukan tindakan korektif yang sesuai, yang 
dapat mencakup pendisiplinan, pemecatan, atau 
penalti lainnya. Semua karyawan wajib memberikan 
dukungan penuh dalam investigasi suatu laporan.

Daftar Kontak untuk Melaporkan
Wesco menyediakan beberapa kontak yang dapat 
dihubungi untuk saran dan bantuan saat Anda 
membutuhkannya. Siapa pun yang merasa dipaksa 
untuk melakukan tindakan yang bertentangan 
dengan Kode Etik kami, meyakini adanya rekan kerja 
yang melanggar Kode Etik ini, atau berada dalam 
situasi ketidakjelasan tentang tindakan yang benar, 
dapat menghubungi: 

•  Manajer atau anggota manajemen yang 
membuatnya nyaman

• Kantor etika dan kepatuhan

• Petugas kepatuhan regional

• Business Integrity Line

• Manajer personalia

• Departemen hukum Wesco

• Audit internal

Tidak ada persyaratan tertentu yang harus diikuti untuk melaporkan suatu masalah. Siapa pun yang ragu 
laporannya belum ditangani dapat mengirimkan laporan ke pihak lain yang tercantum dalam daftar ini.

Manajer harus melaporkan dugaan pelanggaran hukum atau Kode Etik ke kantor etika dan  
kepatuhan Wesco, petugas kepatuhan  
regional, bagian personalia, atau Business  
Integrity Line.

Laporan bebas dari pembalasan
Kami tidak menoleransi segala bentuk pelecehan atau pembalasan terhadap siapa pun yang dengan itikad 
baik membantu investigasi atau melaporkan pelanggaran terhadap Kode Etik, kebijakan, atau hukum yang 
ada.

Jika Anda merasa diri Anda, atau orang lain, telah menjadi sasaran pembalasan, segera hubungi salah satu 
kontak yang tercantum dalam Kode Etik ini. Siapa pun yang melakukan pembalasan terhadap pelapor atau 
pendukung investigasi internal akan dikenakan tindakan disipliner, bahkan pemecatan. Untuk mengetahui 
informasi selengkapnya, termasuk cara mengetahui dan melaporkan pembalasan, baca Kebijakan Anti 
Pembalasan Wesco.

Buat laporan secara anonim
Siapa pun dapat mengirimkan laporan secara anonim, kecuali dilarang oleh hukum setempat, dengan 
menghubungi Business Integrity Line Wesco. Panggilan dan laporan ditangani selama 24 jam sehari oleh 
penyedia pihak ketiga independen dan dilengkapi dengan layanan penerjemahan. Identitas pelapor tidak 
akan diberikan kepada siapa pun di Wesco kecuali pelapor memilih untuk mengungkapkan identitasnya. 

Cara Menghubungi Business 
Integrity Line
Online:
https://wescodist.ethicspoint.com

Telepon (bebas pulsa):
AS dan Kanada di nomor 1 866.873.2376

Daftar nomor di luar AS: 
https://wescodist.ethicspoint.com

Aplikasi Seluler:
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Business Integrity Line
Panggilan telepon ke Business Integrity Line 
akan dipandu oleh spesialis terlatih yang akan 
mengajukan serangkaian pertanyaan yang 
diperlukan untuk melengkapi laporan. Panggilan 
ke Business Integrity Line tidak akan direkam. Jika 
laporan dikirim secara online, pelapor akan diminta 
mengisi formulir berbasis web. Kedua metode ini 
dapat dilakukan secara anonim kecuali dilarang 
oleh hukum setempat. Pelapor akan menerima 10 
digit Kunci Laporan dan diminta untuk membuat 
kata sandi unik agar dapat menindaklanjuti laporan 
melalui telepon atau secara online. 

Di negara-negara tertentu, hukum setempat hanya 
mengizinkan beberapa jenis laporan, seperti 
penyuapan atau perihal terkait pelanggaran 
keuangan, pelanggaran akuntansi, atau audit, untuk 
dikirimkan melalui Business Integrity Line, dan 
mewajibkannya ditangani secara lokal. Jika perihal 
dalam laporan harus ditangani secara lokal, spesialis 
Business Integrity Line akan mengarahkan pelapor 
ke manajemen atau personalia lokal.

Proses Investigasi
Semua laporan dirujuk ke kantor etika dan 
kepatuhan untuk dilakukan penilaian awal, 
investigasi, dan penyelesaian. Kantor etika dan 
kepatuhan akan menilai setiap laporan untuk 
menentukan apakah dianggap sebagai aktivitas 
ilegal, pelanggaran Kode Etik Bisnis atau kebijakan, 
atau perilaku tidak etis lainnya. 

Setiap laporan akan diserahkan kepada investigator 
berkualifikasi yang bertanggung jawab untuk 
menginvestigasi kasus secara menyeluruh dan 
rahasia. Laporan mengenai pencurian atau 
penyalahgunaan aset perusahaan akan diserahkan 
kepada investigator yang ahli dalam bidang 
tersebut. Tuduhan terkait hubungan kerja, seperti 
pelecehan atau diskriminasi, akan diinvestigasi oleh 
karyawan personalia yang berpengalaman.

Selama proses investigasi, jika pelapor memberikan 
namanya pada laporan awal, investigator dapat 
menindaklanjuti dengan mewawancarai pelapor, 
beserta pihak terkait lainnya.

Informasi terkait laporan dan investigasi akan 
diserahkan kepada pihak yang berkepentingan 
untuk menjamin investigasi yang menyeluruh atau 
menentukan langkah terbaik untuk pendisiplinan 
atau penanggulangan. Jika sesuai dan konsisten 
dengan pertimbangan privasi, atau jika diwajibkan 
oleh hukum, pelapor akan diberikan informasi 
mengenai hasil dan kesimpulan investigasi. 

Pasca Investigasi

Jika investigasi menetapkan adanya pelanggaran 
Kode Etik atau kebijakan perusahaan, manajemen 
dan personalia akan menentukan dan melakukan 
tindakan disipliner sesuai kebijakan Wesco dan 
hukum yang berlaku. Perubahan lain yang bersifat 
perbaikan mungkin akan diterapkan, seperti 
perubahan pada praktik bisnis untuk mencegah 
pelanggaran selanjutnya.

Minimal dengan interval setiap kuartal, 
Direktur Etika dan Kepatuhan Wesco harus 
menginformasikan kepada Komite Kepatuhan 
Eksekutif, yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur 
Keuangan, Direktur Personalia, Penasihat Umum, 
dan Wakil Presiden Audit Internal Wesco, tentang 
laporan yang telah diterima dan diinvestigasi di 
bawah bimbingan kantor etika dan kepatuhan. 
Direktur Etika dan Kepatuhan juga harus 
memberikan laporan investigasi kepada Komite 
Audit dalam Dewan Direksi Wesco selama rapat 
umum. 

Dewan Direksi, secara keseluruhan atau melalui 
salah satu komitenya, juga dapat, atas kebijakannya 
sendiri, tetap mengarahkan penasihat pihak ketiga 
untuk memberikan saran atau menginvestigasi 
laporan.

Penerapan Integritas
P  Saya mencurigai – tetapi tidak yakin – bahwa 

seseorang melanggar Kode Etik. Apakah saya 
harus diam hingga mengetahuinya secara 
jelas?

J  Jika Anda mencurigai adanya pelanggaran, 
laporkan.  
Melaporkan potensi masalah lebih baik 
daripada menunggu dan membuat orang lain 
atau perusahaan dalam bahaya. Melaporkan 
"dengan itikad baik" artinya Anda 
menyatakan dengan jujur untuk informasi 
yang Anda yakini benar, meskipun, setelah 
investigasi, ternyata Anda salah.

P  Bagaimana jika masalah yang saya laporkan 
menyangkut manajer saya – bukankah saya 
bisa kehilangan pekerjaan?

J  Manajer seharusnya menjadi tempat terbaik 
untuk Anda melaporkan masalah, tetapi jika 
perilaku manajer itu justru bermasalah, Anda 
bisa menghubungi bagian personalia, mitra 
bisnis, atau Business Integrity Line. Siapa pun 
yang terlibat, Anda harus melaporkannya 
dengan segera. Hal tersebut sudah menjadi 
tanggung jawab Anda, dan Anda harus 
memberi tahu segala aktivitas yang mungkin 
melanggar Kode Etik.

Referensi Lainnya
-  Kebijakan Perilaku Bisnis dan Kewajiban 

untuk Melapor
-  Business Integrity Line
-  Kebijakan Anti Pembalasan

Integritas di Tempat Kerja
Kami berkomitmen untuk menjaga keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan kami, mitra bisnis, dan pihak terkait� Kami percaya 
bahwa menghargai setiap individu dan menghormati perbedaan sangat penting demi membangun bisnis yang sukses dan masyarakat yang kuat� 
Kami tidak menoleransi pemberian tekanan atau penghinaan terhadap siapa pun, dan kami menjunjung hak asasi manusia serta kehormatan di 
tempat kerja maupun rantai pasokan kami�

Diskriminasi
Kami menyediakan tempat kerja yang membuat karyawan dapat 
mengembangkan kemampuan sepenuhnya dan berkontribusi pada keberhasilan 
kami secara keseluruhan. Kami sangat berkomitmen pada perlakuan adil dan 
setara terhadap karyawan dan calon karyawan kami. Kami memperlakukan 
setiap orang dengan adil, sopan, hormat, dan bermartabat. Tempat kerja kami 
memiliki budaya komunikasi terbuka dan saling menghormati, yang berarti kami 
menghargai setiap keunikan individu. 

Kami mematuhi hukum dan regulasi ketenagakerjaan setempat yang berlaku 
dan tidak akan menoleransi diskriminasi yang melanggar hukum. Perihal 
terkait perekrutan, pembukaan lowongan, pelatihan, kompensasi, manfaat, 
promosi, transfer, pemecatan, ketentuan kerja, dan aspek lain tentang hubungan 
perusahaan dan karyawan harus bebas dari diskriminasi. Kami menilai pelamar 
dan karyawan berdasarkan kualifikasi dan keterampilan mereka yang unik. 
Jika kami melihat atau mengalami segala bentuk diskriminasi, kami akan 
melaporkannya. Kami tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang 
melaporkan dengan itikad baik.

Pelecehan dan Perundungan  
Kami berkomitmen untuk mewujudkan tempat kerja yang 
mendukung kesejahteraan dan produktivitas karyawan dan tidak 
menoleransi pelecehan di tempat kerja. Kami tidak mengizinkan 
perilaku yang menyebabkan lingkungan kerja menjadi intimidatif, 
agresif, atau ofensif. Kami melaporkan segala perilaku seseorang 
di tempat kerja (termasuk perilaku pemasok atau pelanggan) atau 
di acara perusahaan yang membuat kami, atau orang di sekeliling 
kami, tidak nyaman . Jika kami mengalami atau mengetahui 
pelecehan di tempat kerja, kami akan melaporkannya. Wesco 
melarang pembalasan terhadap siapa pun yang membuat laporan 
dengan itikad baik atau yang membantu investigasi.

Penerapan Integritas
P  Apakah saya bisa melaporkan masalah terkait pelecehan rekan kerja 

meskipun pelakunya adalah pelanggan?

J  Ya. Kami tidak menoleransi pelecehan, baik yang dilakukan oleh manajer, 
karyawan, pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis lain.

P  Rekan kerja saya kadang membuat lelucon yang bagi saya menyinggung. 
Apa yang harus saya lakukan?

J  Anda harus menyampaikan kepada rekan kerja Anda bahwa lelucon 
tersebut tidak pantas di tempat kerja. Anda juga dapat mendiskusikan 
situasi tersebut dengan manajer atau sumber daya manusia.

Referensi Lainnya
-  Kebijakan Kesempatan Kerja 

Setara dan Tindakan Afirmatif
- Kebijakan Nondiskriminatif

- Kebijakan Nonpelecehan
- Kebijakan Anti Pembalasan

Penerapan Integritas
P  Saya mengalami diskriminasi oleh manajer dan merasa tidak nyaman 

untuk menyampaikan hal tersebut kepadanya. Kepada siapa saya bisa 
membicarakan masalah ini selain manajer?

J  Jika merasa tidak nyaman untuk membicarakannya dengan manajer, 
hubungi sumber daya manusia, audit internal, kantor etika dan 
kepatuhan, atau petugas kepatuhan regional. Anda juga dapat 
mengajukan masalah atau pertanyaan secara anonim dengan 
menghubungi Business Integrity Line Wesco.
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Inklusi dan Keberagaman
Di Wesco, karyawan adalah aset terbesar kami. Kami berusaha untuk menciptakan lingkungan yang 
menghargai setiap anggota tim karena pengalaman dan kontribusi mereka yang unik. Inklusi dan 
keberagaman adalah fondasi budaya kami yang berkinerja tinggi. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk 
menciptakan tempat kerja inklusif dan beragam yang mendukung dan menghargai perbedaan. 

Kami menghormati dan menghargai perbedaan usia, etnis, asal keturunan, gender, fisik, kepercayaan, 
bahasa, orientasi seksual, pendidikan, kewarganegaraan, latar belakang sosial, budaya, dan karakteristik 
personal lainnya. 

Kami memahami bahwa dengan mengoptimalkan ide, bakat, keterampilan, latar belakang, dan perspektif 
yang ada di sekitar dapat membantu kami mencapai lebih banyak hal bersama. 

Komitmen kami dalam menjaga inklusi dan keberagaman menjangkau hingga jaringan pemasok global. 
Kami mendukung sejumlah inisiatif dan organisasi yang berusaha memajukan peluang bisnis bagi badan 
usaha milik perempuan dan minoritas. Kami mendedikasikan diri untuk mendukung dan menciptakan 
jaringan pemasok yang inklusif dan beragam yang akan:

•  Berkontribusi pada inovasi dan membuat keputusan yang lebih baik melalui perspektif dan ide yang lebih 
luas

•  Mendukung keterlibatan beragam badan usaha kecil dalam bisnis distribusi kami

•  Berkontribusi pada pertumbuhan dan perluasan ekonomi di masyarakat

Lingkungan Kerja yang Aman 
dan Sehat
Kami menyediakan lingkungan kerja yang aman dan 
sehat di mana pun kami beroperasi. Kami mematuhi 
semua hukum dan regulasi terkait kesehatan dan 
keamanan yang berlaku, serta mewajibkan proses 
kerja yang aman dan penuh tanggung jawab. 
Semua karyawan wajib mengikuti kebijakan dan 
prosedur kesehatan dan keselamatan Wesco, serta 
melaporkan kecelakaan, cedera, atau potensi bahaya 
keselamatan dengan segera.

Kami menyediakan tempat kerja bebas obat-obatan 
untuk semua karyawan. Kami menganjurkan kepada 
siapa pun yang bermasalah dengan obat-obatan atau 
minuman keras untuk meminta bantuan dari Program 
Bantuan Karyawan Wesco atau tenaga berkualifikasi 
lainnya. Wesco berhak meminta karyawannya untuk 
melakukan tes obat-obatan kapan pun demi alasan 
keamanan dan melakukan pemutusan hubungan 
kerja bagi mereka yang menolak.

Kami tidak menoleransi kekerasan atau perilaku 
mengancam, dan kami melarang penggunaan senjata 
di lingkungan Wesco. Semua karyawan memiliki 
kewajiban untuk melaporkan ancaman kekerasan 
atau intimidasi. Wesco akan melakukan tindakan 
disipliner yang sesuai terhadap karyawan yang 
melanggar kebijakan berkenaan dengan menjaga 
lingkungan kerja bebas ancaman, sampai dengan 
pemutusan hubungan kerja. Semua pertanyaan atau 
masalah terkait keselamatan di tempat kerja harus 
disampaikan kepada tim keselamatan Wesco.

Referensi Lainnya
- Inklusi dan Keberagaman situs web (Compass)

Referensi Lainnya
-  Lingkungan, Kesehatan, Keselamatan, dan 

Keberlanjutan situs web (Compass)
-  Pernyataan Lingkungan, Kesehatan, 

Keselamatan, dan Keberlanjutan 
-  Kebijakan Kekerasan di Tempat Kerja dan 

Perilaku di Tempat Kerja

Integritas dalam Menjalankan Bisnis
Kami menjalankan bisnis dengan adil dan jujur� Hubungan kami dengan pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis lain adil, positif, dan produktif, 
serta berlandaskan saling percaya dan menghormati� Jalinan hubungan ini merupakan proses yang berkesinambungan dan memerlukan 
komitmen pada standar perilaku bisnis etis yang tinggi� Dalam berinteraksi dengan pihak ketiga ini, kami menunjukkan kejujuran dan 
komitmen pada nilai-nilai kami� 

Anti Pencucian Uang
Pencucian uang adalah upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk 
menyembunyikan dana yang didapat secara ilegal, atau membuatnya tampak sah, 
dengan membelanjakan dana melalui transaksi keuangan atau komersial yang 
sah menurut hukum. Kami mematuhi semua hukum yang melarang pencucian 
uang, dan menghindari transaksi yang dapat memberikan kesan bahwa kami 
terlibat dalam aktivitas semacam itu. Kami mengikuti prosedur yang dirancang 
untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan pembayaran, dan melaporkan 
aktivitas mencurigakan dengan segera.

Pembahasan: Permintaan yang Perlu Diwaspadai
 Hubungi kantor etika dan kepatuhan atau petugas kepatuhan regional 
 jika Anda diminta untuk:

•  Melakukan pembayaran dalam mata uang selain yang biasanya  
atau yang telah disepakati sebelumnya

•  Melakukan atau menerima pembayaran dalam uang tunai  
bukan cek atau transfer dana elektronik

•  Melakukan atau menerima pembayaran dari seseorang  
yang bukan mitra transaksi, atau

• Melakukan atau menerima pembayaran berlebihan

Pembahasan: Menciptakan Tempat Kerja Inklusif dan Beragam
•  Berikan contoh menghargai perbedaan antar rekan kerja

•  Tunjukkan bahwa semua opini itu penting, dan semua orang memiliki 
kesempatan untuk berkontribusi

•  Beri tahu karyawan bahwa kontribusi mereka membawa perubahan, 
dan akui pencapaian mereka

•  Bersikaplah objektif – jangan biarkan keputusan Anda  
dipengaruhi oleh perasaan pribadi, prasangka bawah sadar,  
atau preferensi pribadi



12
Ajukan pertanyaan dan laporkan masalah
Web: Wescodist.ethicspoint.com | Email: ethics@wesco.com

Referensi Lainnya
-  Kebijakan Antipenyuapan dan Antikorupsi
-  Kebijakan Berbisnis dengan Lembaga 

Pemerintah
-  Kebijakan Hadiah dan Hiburan Bisnis
-  Kebijakan Antikorupsi Mitra Bisnis
-  Pedoman Pemilihan Mitra Bisnis

Pembahasan: Pejabat Publik
Siapa yang dimaksud pejabat publik? Istilah ini memiliki banyak arti yang mencakup  
karyawan, petugas, pejabat, atau konsultan dari:

•  Sebuah pemerintahan atau departemennya, lembaga atau divisi, baik tingkat  
nasional, negara bagian, regional, provinsi, atau pun lokal

•  Institusi yang diatur pemerintah atau milik pemerintah, seperti universitas,  
rumah sakit, utilitas, perusahaan penerbangan, atau perusahaan perkapalan

•  Kelompok pribumi dengan status berdaulat, seperti suku atau bangsa di AS,  
Kanada, atau negara lain

•  Kandidat dan pejabat partai politik di setiap tingkat pemerintahan,  
dan siapa pun yang bekerja untuk mereka

•  Organisasi internasional, seperti Persatuan Bangsa-Bangsa atau  
Uni Eropa, dan lembaga mereka serta badan terkait lainnya

• Anggota keluarga kerajaan atau keluarga lainnya yang berkuasa

Penerapan Integritas
P  Saya ingin merekrut konsultan untuk 

membantu perolehan izin operasi di negara 
asing. Konsultan ini meminta uang muka 
dalam jumlah besar, dan mereka menolak 
untuk menandatangani dokumen apa pun. 
Apa yang harus saya lakukan?

J  Anda harus melakukan langkah aktif untuk 
memastikan konsultan tersebut tidak akan 
menggunakan pembayaran untuk menyuap 
pejabat pemerintah. Hubungi kantor etika 
dan kepatuhan atau petugas kepatuhan 
regional untuk meminta saran di awal.

P  Seorang pelanggan meminta saya untuk 
memberikan pekerjaan kepada saudari 
iparnya sebagai imbalan karena telah 
melakukan pemesanan. Saya menolak 
permintaan itu, dan tetap menerima 
pesanan. Apakah saya tetap harus 
melaporkan hal ini?

J  Ya, sebaiknya beri tahu manajer Anda saat 
hal seperti ini terjadi, untuk menghindari 
masalah dengan pelanggan di masa 
mendatang.

Persaingan Sehat
Kami percaya pada persaingan bebas dan terbuka. Kami bertujuan untuk 
mengungguli pesaing secara sehat dan jujur, dan kami tidak menoleransi 
perilaku mengurangi persaingan pasar yang melawan hukum.

Kami bersaing dengan gigih, dan kami tidak akan ikut dalam perjanjian 
antipersaingan seperti:

•  Perjanjian penetapan harga – melakukan perjanjian dengan pesaing untuk 
menaikkan, menurunkan, atau menstabilkan harga atau ketentuan kompetitif 
lainnya

•  Persekongkolan tender – mengkoordinir aktivitas tender dengan pesaing

•  Boikot kelompok – melakukan perjanjian dengan pesaing untuk tidak 
berbisnis dengan individu atau bisnis tertentu

•  Pembagian pasar atau alokasi pelanggan – membagi pelanggan, wilayah atau 
pasar penjualan di antara pesaing

•  Perekrutan "tanpa mencuri-curi" – kesepakatan bersama di antara 
perusahaan, bahkan di industri yang berbeda, untuk tidak saling merekrut 
atau mempekerjakan karyawan perusahaan lain

Perjanjian dapat disimpulkan dari diskusi sederhana dengan pesaing tentang 
informasi sensitif kompetitif. Oleh karena itu, kami tidak membicarakan atau 
bertukar informasi dengan pesaing tentang perihal seperti skema harga, biaya, 
margin, syarat dan ketentuan penjualan atau pembelian, segmen pasar, klien, 
atau strategi tender atau pemasaran.

Penyuapan dan Korupsi
Kami memiliki kebijakan yang tidak menoleransi 
tindakan memberikan, meminta, menawarkan, 
atau menerima suap atau pun menggunakan 
praktik bisnis korup. Kami tidak mengizinkan, 
menawarkan, menjanjikan, memberikan, meminta, 
atau menerima suap, sogokan, atau penawaran atau 
pembayaran lain yang tidak etis selama berbisnis. 
Kami berbisnis dengan integritas sekalipun di lokasi 
yang mewajarkan atau secara budaya menerima 
praktik-praktik semacam itu. Kami tidak menoleransi 
atau menyetujui partisipasi dalam penyuapan atau 
korupsi.

Kami tidak mencoba, secara langsung atau tak 
langsung, untuk memengaruhi keputusan atau 
tindakan pejabat publik secara tidak benar, entah 
dengan suap, menjanjikan hadiah, sumbangan 
amal atau politik, pinjaman atau pekerjaan di 
masa depan, bantuan pribadi, atau sokongan yang 
melanggar hukum. Kami tidak melakukan tindakan 

Pembahasan: Informasi Sensitif Kompetitif
Informasi sensitif yang bersifat kompetitif  
mencakup informasi seperti:
•  Skema harga dan profitabilitas, termasuk  

diskon, biaya tambahan, rabat, dan margin
• Penjualan, termasuk volume dan nilai
• Biaya produksi atau layanan
• Pelanggan
• Rencana strategis dan pemasaran
•  Kriteria pemilihan pemasok dan wilayah  

penjualan

Beberapa perjanjian dengan pemasok atau pelanggan memerlukan 
persetujuan oleh departemen hukum karena dapat berdampak luas pada 
persaingan, misalnya:

•  Penetapan harga produk yang mungkin dijual kembali oleh pelanggan

•  Penetapan harga produk yang dibeli dari pemasok yang mungkin dijual oleh 
Wesco

• Kontrak penawaran eksklusif atau "persyaratan"

•  Penawaran timbal-balik – yaitu, mengharuskan pelanggan untuk membeli dari 
Wesco sebelum kami membeli dari mereka

•  Pengikatan, yang mengharuskan pelanggan untuk membeli produk dari Wesco 
sebagai syarat awal pembelian produk kedua dari kami

• Penjualan produk di bawah biaya kami 

Mengumpulkan informasi kompetitif sesuai hukum
Memperoleh intelijen pasar adalah praktik bisnis umum, tetapi kami tidak akan 
menggunakan cara-cara ilegal atau tidak etis untuk memperoleh informasi 
mengenai pesaing, harga, produk, layanan, atau strategi atau keputusan tender 
mereka. Kami menghormati informasi rahasia eksklusif milik perusahaan lain, 
begitu pula kami mengharapkan hal demikian dari mereka. Kami menggunakan 
informasi yang terbuka untuk umum dan sumber lainnya yang diizinkan. Kami 
tidak mengumpulkan atau meminta orang lain untuk mengumpulkan informasi 
menggunakan cara yang ilegal atau melanggar hukum. Kami mengikuti prosedur 
yang ada dalam Pedoman Pengumpulan Informasi Kompetitif. Kami akan segera 
melaporkan segala informasi yang diberikan atau diperoleh secara tidak benar 
ke departemen hukum.

Referensi LainnyaReferensi Lainnya
-  Kebijakan Hukum PersainganKebijakan Hukum Persaingan
-  Pedoman Berbagi InformasiPedoman Berbagi Informasi
-  Pedoman Asosiasi PerdaganganPedoman Asosiasi Perdagangan
-  Pedoman Pengumpulan Informasi KompetitifPedoman Pengumpulan Informasi Kompetitif

terlarang apa pun secara tidak langsung. 

Kami melakukan prosedur yang diperlukan untuk 
menjamin mitra bisnis yang mungkin berurusan 
dengan pejabat publik atas nama kami tidak 
menawarkan, menjanjikan, atau mengizinkan segala 
bentuk pembayaran atau sokongan yang dilarang. 

Pengertian istilah: Apa itu suap?
Suap adalah tawaran atau janji untuk membayar, 
atau mengizinkan pembayaran berupa uang atau 
sesuatu yang bernilai, secara langsung atau tidak 
langsung dengan maksud untuk memperoleh 
keuntungan yang tidak benar atau memengaruhi 
keputusan secara tidak benar. Bentuk suap dapat 
beragam, meliputi uang tunai, bantuan, hadiah, 
hiburan, biaya perjalanan, makanan, sumbangan 
amal atau politik, bantuan pribadi, tawaran 
pekerjaan untuk relasi pejabat pemerintah, atau 
bahkan diskon khusus.
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Penerapan Integritas
P  Saya akan mengikuti rapat kelompok perdagangan 

industri bulan depan. Salah satu topik dalam agendanya 
yaitu diskusi tentang disrupsi rantai pasokan, seperti 
biaya dan tarif bahan bakar yang lebih tinggi. Apakah 
saya diizinkan untuk berpartisipasi?

J  Pameran dagang dan rapat industri lain yang juga 
dihadiri oleh pesaing memerlukan kewaspadaan ekstra. 
Diskusi langsung mengenai skema harga atau informasi 
sensitif lainnya yang bersifat kompetitif harus dihindari. 
Aturan yang sama berlaku untuk diskusi seputar biaya 
bahan bakar, biaya pekerja, biaya transportasi, atau biaya 
input lain yang dapat memengaruhi skema harga. Anda 
dapat bekerja sama dengan departemen hukum untuk 
memastikan aktivitas yang Anda lakukan di kelompok 
dagang ini sesuai dengan Kode Etik.

P  Tim saya kedatangan seorang perwakilan penjualan 
baru yang berasal dari perusahaan pesaing. Mereka 
mengaku masih menyimpan file skema harga produk 
perusahaannya yang lama dan menanyakan apakah 
saya ingin melihatnya. Apakah saya bisa meninjaunya 
mengingat informasi harga tersebut bukan harga saat 
ini?

J  Anda tidak boleh meninjaunya. Daftar harga, baik baru 
maupun lama, dari pesaing harus diperlakukan sebagai 
informasi rahasia. Dengan demikian, jangan meminta 
atau menerima informasi semacam itu dari mantan 
karyawan pesaing tersebut. Anda harus memberitahukan 
tentang kebijakan Wesco kepada karyawan baru 
dan memintanya untuk menghancurkan informasi 
tersebut atau menghubungi departemen hukum untuk 
mendapatkan bantuan. 

Referensi Lainnya
-  Pernyataan Kebijakan Hak Asasi Manusia 

Global Wesco
-  Kode Etik Pemasok

Hadiah, Hiburan, dan Keramahan Bisnis
Memberikan dan menerima hadiah, hiburan, atau keramahan bisnis lainnya 
dapat turut memperkuat hubungan bisnis kami dengan pelanggan, pemasok, dan 
mitra bisnis lain, jika dilakukan dengan benar. Namun, kami tidak memberikan 
atau menerima hadiah, hiburan, atau keramahan bisnis yang dapat memaksa, 
atau terkesan memaksa, penerima untuk membalas budi atau merasa berutang 
kepada pemberi. 

Kami boleh memberikan hadiah atau hiburan jika hal tersebut dapat mendukung 
tujuan bisnis yang sah serta wajar dan sesuai dengan situasinya. Kami tidak 
memohon, atau meminta hadiah, bantuan atau hiburan secara tidak tepat dari 
pemasok, pelanggan, atau mitra bisnis. Kami menolak hadiah atau hiburan jika 
dapat menimbulkan kesan konflik kepentingan. Kami tidak pernah menerima 
atau memberikan hadiah uang tunai. 

Saat memberikan hadiah, hiburan, atau keramahan bisnis, kami 
mempertimbangkan bukan hanya kebijakan Wesco, tetapi juga apa yang sesuai 
dengan situasi pada saat itu. Kami tidak memberikan atau menerima barang 
mewah atau mahal yang dapat menimbulkan kesan ketidakpantasan. Jika 
tidak yakin apakah hadiah atau acara yang ingin diselenggarakan atau dihadiri 
berlebihan atau terlalu mewah, kami harus membicarakannya dengan manajer 
guna memastikan adanya alasan yang sah untuk menyelenggarakan atau 
menghadiri acara tersebut.

Menawarkan apa pun – meski hanya makanan sederhana atau barang 
promosi – kepada pejabat publik, atau karyawan atau kontraktor 
pemerintah dapat melanggar hukum. Untuk itu, kami memiliki aturan 
yang lebih ketat untuk jenis penerima ini. Semua hadiah, bantuan, 
hiburan, perjalanan, atau akomodasi yang diberikan kepada pejabat, 
karyawan, kontraktor pemerintah di proyek-proyek pemerintah, berapa 
pun nilainya, harus disetujui dahulu oleh kantor etika dan kepatuhan 
atau petugas kepatuhan regional, serta wakil presiden Wesco yang 
relevan.

Persaingan Sehat (Lanjutan) Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia
Kami berkomitmen untuk menjunjung dan melindungi hak-hak dasar 
manusia, dan kami mendukung perlakuan semua manusia dengan hormat dan 
bermartabat sesuai dengan Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia 
dari PBB, serta prinsip-prinsip pekerja dan hak asasi manusia yang ditetapkan 
oleh United Nations Global Compact dan hukum serta regulasi negara tempat 
kami menjalankan bisnis.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Kebijakan Hak-Hak Asasi Manusia 
Global, kami melarang penggunaan tenaga kerja ilegal atau kerja paksa dan 
perdagangan manusia. Kami tidak mempekerjakan pekerja anak atau kerja 
paksa selama beroperasi, dan tidak membenarkan eksploitasi, hukuman fisik, 
kekerasan, penyelundupan atau perbudakan anak atau lainnya di seluruh 
rantai pasokan kami. Kami juga memberikan hak-hak karyawan yang sah 
tentang asosiasi bebas dan perundingan bersama. Kami mematuhi hukum 
ketenagakerjaan yang berlaku di tempat kami menjalankan bisnis.

Kami memilih pemasok dan mitra bisnis yang memiliki standar perilaku bisnis 
etis yang tinggi serta mematuhi hukum setempat. Kami melakukan prosedur 
untuk memastikan pihak ketiga yang bekerja sama mengetahui standar-standar 
yang kami terapkan dan harapkan dari mereka. Kode Etik Pemasok kami secara 
jelas mendeskripsikan harapan kami terhadap pemasok dan mitra bisnis pihak 
ketiga lainnya. Kami memberi karyawan pelatihan seputar kebijakan, prosedur, 
dan standar perilaku yang menentukan cara kami menjalankan bisnis. Kami 
melakukan evaluasi rutin dan menangani masalah hak-hak asasi manusia yang 
ada di operasi bisnis kami dan masyarakat tempat kami menjalankan bisnis. 
Standar-standar ini berlaku terlepas dari kebiasaan setempat. 
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Hadiah, Hiburan, dan Keramahan Bisnis 
(Lanjutan)
Pengertian Istilah: Keramahan Bisnis 
Hadiah, pelayanan, gratifikasi, hiburan, biaya terkait perjalanan, pinjaman, uang 
tunai, bingkisan, atau bantuan lain termasuk dalam “keramahan bisnis”

Pikirkan sejenak
Seandainya…

•  Karyawan bagian pengadaan ditawari liburan akhir pekan gratis ke resor lokal 
oleh pemasok yang ingin bekerja sama dengan Wesco?

•  Anda sedang merenovasi rumah dan ada pemasok Wesco yang menawarkan 
untuk memberikan bahan bangunan gratis atau dengan harga murah.

Tanyakan diri Anda:
“Apakah dengan menerima hadiah ini akan memengaruhi atau terkesan 
memengaruhi keputusan saya terkait vendor ini? Apakah situasi ini dapat 
mempermalukan perusahaan jika diketahui publik?” Jika ya, jangan terima 
hadiah tersebut. Jika ragu, bicarakan dengan manajer Anda terlebih dahulu. 

Penerapan Integritas
P   Apa yang harus saya lakukan jika menerima hadiah yang melanggar 

kebijakan Wesco?

J  Kembalikan hadiah tersebut dan jelaskan dengan sopan kepada pemberi 
bahwa kebijakan perusahaan melarang Anda menerimanya. Jika hadiah 
tersebut mudah rusak, seperti bunga atau bingkisan makanan, yang 
tidak mungkin dikembalikan, simpan di ruang istirahat agar dapat 
dibagikan kepada semua orang. Jika Anda khawatir akan menyinggung 
perasaan pemberi karena mengembalikan hadiahnya, laporkan ke kantor 
etika dan kepatuhan atau petugas kepatuhan regional agar kami dapat 
mencari cara untuk menangani situasi tersebut.

P  Setelah mendapat persetujuan dari manajer, saya menawarkan untuk 
mengajak seorang pelanggan ke pertandingan bisbol. Namun, sekarang 
saya tidak bisa menghadiri pertandingan tersebut karena ada yang 
harus diselesaikan. Apakah saya bisa memberikan tiketnya saja kepada 
pelanggan?

J  Meskipun nilai tiketnya wajar, acara tersebut tidak memberikan 
kesempatan untuk meningkatkan hubungan Wesco dengan vendor atau 
perusahaannya jika Anda tidak hadir. Jika Anda tidak bisa hadir, minta 
salah satu rekan kerja untuk menggantikan Anda.

Referensi Lainnya
-  Kebijakan Antipenyuapan dan Antikorupsi
-  Kebijakan Berbisnis dengan Lembaga 

Pemerintah
-  Kebijakan Hadiah dan Hiburan Bisnis

Berinteraksi dengan Mitra Bisnis
Kami bekerja sama dengan ribuan mitra bisnis, termasuk pemasok, konsultan, 
perantara bea cukai, perusahaan ekspedisi, kontraktor, serta agen dan perwakilan 
lain, di seluruh dunia. Kami memilih mitra yang tepat dan membuat keputusan 
secara objektif, berdasarkan faktor-faktor seperti kualitas, layanan, harga, 
ketersediaan, keandalan, dan integritas. Kami memiliki standar yang tinggi untuk 
mitra bisnis dan mengharuskan mereka beroperasi dengan etis, sesuai dengan 
hukum yang berlaku, serta selaras dengan nilai-nilai kami.

Kami mengharuskan mitra bisnis untuk menjaga budaya kesetaraan, keberagaman, 
dan inklusi di tempat kerja yang bebas dari pelecehan, diskriminasi melawan 
hukum, dan pembalasan. Kami tidak akan bekerja sama dengan pihak yang 
terlibat dalam pekerja anak, kerja paksa, tenaga kerja penjara, atau perdagangan 
manusia. Kami juga tidak akan bekerja sama dengan pihak yang masuk dalam 
daftar pihak terlarang dari pemerintah, atau terlibat dalam penyuapan, korupsi, 
atau bentuk praktik bisnis tidak etis lainnya.

Kami tidak menjalin hubungan dengan mitra bisnis sebelum melakukan 
pemeriksaan berdasarkan Pedoman Pemilihan Mitra Bisnis Wesco. Mitra bisnis 
kami juga setuju untuk mematuhi Kode Etik Pemasok kami, Kebijakan Antikorupsi 
Mitra Bisnis dan kebijakan terkait, serta hukum yang berlaku. 

Jika kami meyakini bahwa mitra bisnis atau siapa pun yang bertindak atas nama 
kami telah melakukan pembayaran tidak pantas atau terlibat dalam bentuk 
praktik bisnis tidak etis apa pun, kami akan segera melaporkannya ke petugas 
kepatuhan regional atau kantor etika dan kepatuhan. Kami tidak menoleransi 
praktik bisnis tidak etis dan tidak akan melanjutkan kerja sama dengan pihak 
yang terlibat dalam aktivitas ilegal atau menyimpang, atau yang terus-menerus 
gagal memenuhi kebijakan atau standar etika kami. 

Penerapan Integritas
P  Seseorang secara diam-diam memberi tahu saya bahwa pemasok di 

luar negeri untuk salah satu produk merek kami sedang menjalani 
pemeriksaan atas kasus mempekerjakan anak di bawah usia 14 tahun. 
Pemasok tersebut belum menginformasikan apa pun tentang hal ini. 
Apakah saya bisa mengabaikan rumor ini?

J  Tidak. Anda harus mulai meminta informasi dari pemasok tersebut. Jika 
ragu, hubungi organisasi rantai pasokan, kantor etika dan kepatuhan, 
atau petugas kepatuhan regional agar mereka dapat menanyakan ke 
perusahaan audit sosial independen eksternal kami untuk memverifikasi 
informasi seputar praktik ketenagakerjaan pemasok tersebut, situasi 
kerja, dan masalah lainnya, serta melakukan tindakan yang sesuai 
berdasarkan hasilnya. 

Referensi Lainnya
-  Kebijakan Antikorupsi Mitra Bisnis
-  Pedoman Pemilihan Mitra Bisnis
-  Kode Etik Pemasok

Pembahasan: Hadiah dan Hiburan
 Kami hanya memberi dan menerima hadiah dan hiburan yang 

• Nilai dan tujuannya wajar

• Tidak sering

• Tidak dalam bentuk tunai atau setara tunai

•  Bentuknya tepat, sesuai situasi dan tidak mungkin mempermalukan 
Wesco

• Diberikan secara terbuka dan transparan

• Dicatat dengan benar dan akurat 

• Diizinkan oleh kebijakan Wesco dan hukum yang berlaku

•  Diberikan untuk tujuan baik memperkuat hubungan  
bisnis atau memperagakan produk atau layanan

Pembahasan: Mitra Bisnis yang Perlu Diwaspadai
Sebagian besar mitra bisnis memiliki reputasi baik, tetapi pemeriksaan tambahan mungkin diperlukan 
bagi yang memiliki "ciri-ciri yang perlu diperhatikan" berikut ini: 

•  Mitra bisnis beroperasi di negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi

•  Pekerjaan mitra bisnis melibatkan secara langsung atau tidak langsung pejabat pemerintah, seperti 
petugas Bea Cukai atau pejabat pengadaan publik 

•  Mitra bisnis tidak dapat membuktikan kesanggupannya untuk melakukan pekerjaan atau menolak 
untuk menjawab pertanyaan uji kelayakan

•  Mitra bisnis meminta pembayaran dikirim ke bank di luar negeri yang tidak berhubungan  
dengan transaksi
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Pembahasan: Mengenali Boikot
Bahasa yang meminta kami untuk berpartisipasi dalam boikot mungkin 
tidak mudah terbaca. Periksa kontrak, tender, pesanan pembelian, 
kuesioner, atau surat kredit apa pun yang:

• Berisi kata boikot atau daftar terlarang

•  Melarang impor atau ekspor barang dari atau ke negara tertentu

•  Mengharuskan kami untuk tidak mengirim barang melalui pelabuhan 
negara tertentu

Perdagangan Internasional 
Sebagai perusahaan global, Wesco mengimpor dan mengekspor produk di 
seluruh dunia. Kami memahami bahwa ada beberapa hukum yang membatasi 
perdagangan produk tertentu dan dengan larangan tertentu, atau negara, orang, 
dan entitas yang dibatasi. Kami mematuhi semua hukum ekspor dan impor yang 
berlaku. Kami tidak akan berpartisipasi dalam aktivitas perdagangan apa pun 
yang melanggar hukum ini, dan kami tidak akan meminta pihak ketiga untuk 
melakukannya atas nama kami. Untuk memastikan integritas rantai pasokan, 
kami harus mengomunikasikan kebijakan kepatuhan perdagangan kami kepada 
pihak yang menjalankan bisnis atas nama kami. Jika ada pertentangan antara 
kebijakan Wesco dan hukum perdagangan setempat, kami harus berkonsultasi 
dengan departemen kepatuhan perdagangan atau departemen hukum untuk 
meminta saran.

Kami mengetahui bahwa beberapa produk tertentu tunduk pada pengendalian 
perdagangan khusus dan memerlukan izin yang sesuai sebelum diekspor. Kami 
memahami bahwa pembatasan dan larangan perdagangan dapat membatasi 
bisnis kami dengan negara, entitas, dan orang tertentu. Karena itu, kami 
melakukan pemeriksaan daftar pihak yang dibatasi. Kami juga mematuhi hukum 
pengendalian ekspor yang membatasi pertukaran informasi teknis tertentu, 
termasuk pertukaran melalui email atau akses web. Kami mematuhi hukum yang 
berlaku dan memastikan kami memiliki lisensi atau izin pemerintah lain yang 
diperlukan untuk melakukan impor, ekspor, atau ekspor ulang barang, layanan, 
atau teknologi.

Kami juga mematuhi hukum antiboikot AS yang melarang kami berpartisipasi 
atau bekerja sama dengan boikot luar negeri atau praktik pembatasan 
perdagangan lain yang tidak disetujui atau dilarang oleh pemerintah AS. 

Penerapan Integritas
P  Apa yang harus saya lakukan saat mencurigai adanya pelanggan yang 

mengirimkan produk yang dibeli dari Wesco ke negara yang dilarang atau 
diembargo berdasarkan hukum ekspor yang berlaku?

J  Pengiriman produk ke negara yang dilarang atau diembargo, meskipun 
oleh pihak ketiga, dapat melanggar hukum. Aturan yang mengatur 
pengiriman ini sangat kompleks. Karena itu, diperlukan peninjauan 
informasi yang cermat oleh departemen kepatuhan perdagangan atau 
departemen hukum untuk menentukan apakah pengiriman tersebut sah 
atau tidak.

P  Saya bekerja di salah satu fasilitas Wesco yang bukan berlokasi di 
AS, dan saya telah diminta untuk membeli kabel dari pemasok yang 
masuk dalam daftar Specially Designated National milik pemerintah AS. 
Karena fasilitas tempat saya bekerja berada di luar AS dan saya bukan 
warga negara AS, apakah saya boleh membeli produk ini dari pemasok? 
Jika tidak, apakah saya bisa meminta pihak ketiga independen untuk 
membeli barang ini atas nama Wesco?

J  Tidak. Kebijakan Perdagangan Internasional kami dengan jelas 
menyatakan bahwa karyawan Wesco, di mana pun lokasinya, harus 
mematuhi hukum larangan dan regulasi perdagangan yang berlaku, 
termasuk pembatasan pada entitas dan orang. Hal tersebut termasuk 
mengizinkan pihak ketiga untuk melakukan pembelian atas nama kami. 
Anda harus berkonsultasi dengan departemen kepatuhan perdagangan 
atau departemen hukum untuk meminta saran.

Aktivitas dan Sumbangan Politik
Wesco tidak memberikan sumbangan perusahaan berupa uang atau sesuatu 
yang bernilai lainnya kepada kandidat pejabat atau partai politik. Wesco 
menghormati hak-hak karyawannya untuk berpartisipasi dalam proses politik 
dan menganjurkan agar mereka berpartisipasi dalam pilihan aktivitas politik 
dengan biayanya sendiri. Namun, karyawan harus menyatakan dengan jelas 
bahwa aktivitas tersebut tidak mewakili Wesco saat mereka berpartisipasi dalam 
proses politik tersebut. 

Karyawan tidak boleh menggunakan sumber daya, properti, waktu, atau 
dana Wesco untuk aktivitas politiknya sendiri, atau pun meminta penggantian 
dana untuk mendukung partai atau kandidat politik. Jika seorang karyawan 
memberikan sumbangan politik pribadi, karyawan tersebut tidak boleh 
mengerjakan proyek pemerintah karena sumbangan politik itu dapat 
menimbulkan konflik kepentingan, menimbulkan kesan konflik kepentingan, 
atau melanggar aturan “pay-to-play”. Jika karyawan berencana mencalonkan 
diri atau menerima jabatan pemerintahan, karyawan tersebut harus terlebih 
dahulu memberi tahu manajer untuk membicarakan apakah tugas-tugas publik 
tersebut dapat memengaruhi pekerjaannya, guna meminimalkan dampak buruk 
bagi pekerjaan dan menghindari konflik kepentingan.

Referensi Lainnya
-  Kebijakan Perdagangan Internasional
-  Departemen Kepatuhan Perdagangan
-  Panduan Prosedur dan Kepatuhan Ekspor
-  Panduan Cepat Ringkasan Kepatuhan Ekspor

Pembahasan: Aturan dan Pembatasan
Aturan “Pay-to-play” di AS dapat membatasi 
direktur, petugas, dan karyawan yang bekerja 
dengan pelanggan sektor publik agar tidak 
memberikan sumbangan politik pribadi kepada 
kandidat, pejabat, atau komite tindakan politik 
lokal atau negara bagian. Hubungi kelompok 
kontrak pemerintah dari departemen hukum 
Wesco untuk meminta saran lebih lanjut.

Penerapan Integritas
P  Saya diminta oleh manajer untuk menyumbangkan uang kepada 

kandidat tertentu. Dia meyakinkan bahwa saya tidak wajib berkontribusi, 
tetapi saya merasa harus mematuhinya. Apa yang harus saya lakukan?

J  Karyawan tidak boleh memaksa karyawan lain untuk mendukung suatu 
partai atau kandidat politik. Jika Anda merasa tidak nyaman untuk 
berbicara dengan manajer tersebut atau manajer lain tentang hal ini, 
hubungi bagian personalia atau kantor etika dan kepatuhan.

P  Saya mencalonkan diri sebagai kandidat untuk jabatan pemerintahan di 
kota tempat tinggal saya. Saya ingin menyebutkan bahwa saya bekerja di 
Wesco dalam literatur kampanye saya. Apakah hal ini diizinkan?

J  Tidak. Hal ini tidak sesuai karena dapat memberikan kesan bahwa Wesco 
mendukung pencalonan Anda.
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Bekerja sama dengan Pemerintah
Kami mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku untuk kontrak pemerintah, pengadaan, serta 
interaksi dengan pejabat dan karyawan pemerintah saat memasok produk atau layanan, baik secara 
langsung ke lembaga pemerintah maupun tidak langsung melalui kontraktor atau subkontraktor 
pemerintah.

Kami jujur, akurat, dan terbuka saat bertransaksi dengan pejabat, lembaga, kontraktor, dan subkontraktor 
pemerintah, dengan mematuhi hukum, regulasi, dan kebijakan Wesco yang berlaku. Kami mengikuti 
persyaratan yang ada dalam kontrak pemerintah. 

Kami mengikuti dengan cermat kebijakan dan pedoman Wesco tentang pemberian hadiah, akomodasi, 
makanan, hiburan, atau sesuatu yang bernilai lainnya kepada karyawan pemerintah. Kami tidak 
membicarakan kesempatan kerja di masa depan dengan karyawan pemerintah tanpa terlebih dahulu 
berkonsultasi dengan departemen hukum Wesco, kantor etika dan kepatuhan, atau petugas kepatuhan 
regional.

Kami menghindari potensi konflik kepentingan organisasi, misalnya jika suatu kontrak pemerintah 
menyediakan informasi nonpublik yang memberi kami keuntungan persaingan yang tidak sehat di kontrak 
lainnya atau jika suatu kontrak pemerintah membuat kami tidak dapat memberikan saran yang netral pada 
kontrak pemerintah lainnya. 

Penerapan Integritas
P  Apakah ada aturan khusus yang harus saya 

ikuti jika ingin menjamu makan siang untuk 
karyawan pemerintah yang bekerja sama 
dengan saya dalam sebuah proyek?

J  Jangan menawarkan apa pun sebelum Anda 
memastikan bahwa hal itu sesuai. Untuk 
memutuskan apa saja yang sesuai, hubungi 
grup kontrak pemerintah departemen hukum 
Wesco, kantor etika dan kepatuhan, atau 
petugas kepatuhan regional.

P  Salah satu teman saya pensiun dari 
pekerjaannya sebagai karyawan pemerintah. 
Sepertinya dia cocok bekerja di tim proyek 
baru saya. Bisakah saya memberitahukan 
kesempatan ini?

J  Hubungi bagian personalia atau departemen 
hukum Wesco sebelum Anda memulai 
pembicaraan terkait kesempatan kerja 
dengan karyawan atau mantan karyawan 
pemerintah.

Referensi Lainnya
-  Kebijakan Antipenyuapan dan Antikorupsi
-  Kebijakan Berbisnis dengan Lembaga 

Pemerintah
-  Kebijakan Hadiah dan Hiburan Bisnis 
-  Pedoman untuk Pesanan Federal Langsung

Pembahasan: Badan Usaha Milik Perempuan dan Minoritas 
Banyak lembaga federal, negara bagian, dan pemerintah lokal di AS 
memiliki inisiatif keberagaman yang bertujuan mewujudkan pertumbuhan 
dan perkembangan badan usaha kecil dan kurang beruntung yang 
kompeten “MWDBE” (Minority, Women, Disadvantaged Business 
Enterprises). Wesco mendukung inisiatif ini dengan cermat serta menurut 
hukum dan regulasi setempat, negara bagian, dan federal terkait  
partisipasi MWDBE pada proyek dan kontrak yang didanai pemerintah 
(“Kontrak Publik”). Secara khusus, Wesco berkomitmen pada partisipasi 
MWDB bersertifikasi yang sah dan dapat melakukan fungsi yang 
bermanfaat secara komersial pada setiap Kontrak Publik yang  
diikutinya. 

Kualitas dan Integritas Produk
Sejalan dengan nilai dasar kami yaitu "Sukses bersama Pelanggan dan 
Pemasok", Wesco menyediakan rangkaian produk, teknologi, dan layanan yang 
memberikan nilai kepada pelanggan. Kami mematuhi proses pengendalian 
kualitas internal dan mengikuti spesifikasi produk dan pelanggan. Kami 
mengikuti hukum dan regulasi yang berlaku terkait manufaktur, desain, 
pengadaan, pengujian, pengemasan, penyimpanan, penanganan, pelabelan, 
dan pengiriman produk. Kami mengikuti pedoman yang dirancang untuk 
memastikan hanya produk asli yang diperoleh melalui pemasok resmi yang 
dijual dan dikirimkan kepada pelanggan. Kami tidak akan secara sengaja 
membeli atau menjual produk palsu kepada pelanggan. Pertanyaan tentang 
keaslian atau status resmi produk ditangani oleh departemen manajemen 
kategori Wesco.

Penerapan Integritas
P  Kami telah menerima laporan dari pemasok yang menyatakan bahwa 

kemungkinan ada cacat produksi dalam pengiriman peralatan listrik 
baru-baru ini. Produk tersebut telah dikirim ke pelanggan, tetapi kami 
belum menerima laporan apa pun terkait cacat yang menyebabkan 
masalah keamanan atau kinerja produk. Apakah kami wajib menarik 
kembali seluruh proses produksi?

J  Kami merespons setiap potensi masalah keamanan produk dengan 
segera. Anda harus segera mendiskusikan masalah tersebut dengan 
bagian perhubungan pemasok.

Referensi Lainnya
-  Kebijakan Produk Resmi dan Antipemalsuan
-  Kode Etik Pemasok



Penerapan Integritas
P  Pekerjaan saya dilakukan secara elektronik tanpa dokumen fisik. Apakah 

Kebijakan Manajemen Catatan berlaku untuk saya?

J  Ya. Kebijakan ini berlaku untuk semua catatan, termasuk catatan 
elektronik.

P  Saya diminta manajer untuk menyingkirkan berkas-berkas anggota tim 
yang telah keluar dari Wesco. Saya tidak tahu apakah dokumen ini harus 
disimpan atau disingkirkan. Apa yang harus saya lakukan?

J  Pertama, Anda harus membaca Kebijakan Manajemen Catatan Wesco 
dan Jadwal Retensi Catatan untuk memastikan apakah item tersebut 
termasuk dalam kategori atau catatan yang diatur. Jika dokumen 
tersebut tidak berkaitan dengan perkara hukum, Pengamanan Dokumen 
Hukum, investigasi, audit, atau pemeriksaan yang sedang berlangsung, 
penghancuran dokumen dan email dalam proses bisnis biasa dapat 
dilakukan sesuai Kebijakan Manajemen Catatan dan Jadwal Retensi 
Catatan.

Manajemen catatan
Kami mengelola catatan bisnis sesuai persyaratan retensi yang berlaku. Berbagai 
hukum dan praktik bisnis yang baik mengharuskan Wesco untuk menyimpan 
catatan bisnis tertentu, termasuk catatan elektronik, untuk jangka waktu yang 
beragam. Selain itu, kami tidak akan menyingkirkan catatan terkait saat litigasi, 
panggilan pengadilan, audit, atau investigasi tertunda atau mengharuskan 
catatan disimpan. Di sisi lain, menyimpan catatan bisnis lebih lama dari yang 
diperlukan akan menimbulkan biaya tambahan dan potensi risiko bagi Wesco, 
dan juga membuat kami tidak dapat mengambil dan mengakses catatan yang 
relevan dengan efisien. Kami mematuhi Kebijakan Manajemen Catatan Wesco 
dan pedoman terkait, termasuk Jadwal Retensi Catatan, yang menjelaskan 
berapa lama kami harus menyimpan catatan bisnis dan kapan harus 
membuangnya. 

Referensi Lainnya 
-  Kebijakan Manajemen Catatan 
-  Jadwal Retensi Catatan

Pelaporan keuangan 
Pemegang saham mengandalkan kami untuk memberikan informasi secara 
tepat waktu dan akurat terkait laporan keuangan dan bisnis kami. Untuk 
memastikan informasi yang tercantum dalam laporan yang disampaikan kepada 
Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau yang terbuka untuk umum 
bersifat lengkap, adil, akurat, dan tepat waktu, kami menetapkan standar ketat 
pada pembukuan catatan keuangan dan akuntansi serta mengikuti sistem 
pengendalian dan prosedur internal.

Penerapan Integritas
P  Saya tidak bekerja di bagian keuangan atau akuntansi. Apakah “integritas 

keuangan” menjadi tanggung jawab saya ?

J  Ya. Akurasi dalam pembukuan bukan tugas satu tim atau departemen. Ini 
menjadi tanggung jawab semua karyawan. Mulai dari laporan keuangan 
dan formulir pendaftaran tunjangan hingga faktur penjualan—transaksi 
yang terjadi setiap hari harus akurat, lengkap, dan dicatat dengan baik.

P  Saya bekerja di bagian penjualan dan baru saja menyepakati penawaran 
besar dengan klien baru. Pada kuartal sebelumnya, bisnis sedikit 
melambat dan saya tidak dapat mencapai target penjualan. Saya 
sudah memiliki beberapa antrean penawaran untuk bulan depan, 
sehingga target penjualan kuartal ini dapat tercapai. Apakah saya boleh 
memindahkan tanggal penjualan dari klien baru ke kuartal sebelumnya 
agar target penjualan tersebut terpenuhi?

J  Tidak sama sekali. Catatan keuangan kami harus merefleksikan setiap 
transaksi dengan akurat. Seperti apa pun target penjualan Anda, 
pesanan dari klien baru itu harus dicatat pada tanggal pengirimannya. 
Apa pun jabatan kami di Wesco, kami semua bertanggung jawab untuk 
memastikan catatan perusahaan yang lengkap dan akurat.

Integritas Atas Nama Pemegang Saham
Kami mewujudkan dan menjaga nilai untuk pemegang saham kami dengan perilaku berintegritas dan kepentingan terbaik Wesco serta 
pemangku kepentingannya� Kami melindungi aset dan informasi rahasia Wesco, mengelola catatan bisnis yang akurat, memastikan 
pelaporan keuangan yang tepat waktu dan akurat, menghindari konflik kepentingan, dan berkomunikasi melalui saluran yang baik. 

Catatan Bisnis
Catatan bisnis yang lengkap dan akurat
Pemegang saham mengandalkan kami untuk menyimpan catatan bisnis 
yang lengkap, akurat, dan tepercaya. Kami menetapkan standar ketat dalam 
mengelola laporan dan akuntansi keuangan serta laporan lainnya. Pembukuan 
kami menunjukkan komponen dalam setiap transaksi dengan penyajian 
informasi yang jujur, akurat, dan jelas. 

Kami tidak memalsukan atau menutupi informasi. Kami mengetahui bahwa 
catatan bisnis, termasuk email dan pesan suara kami, harus tunduk pada 
pengungkapan publik. Kami melakukan yang terbaik untuk memastikan 
komunikasi kami jelas, akurat, dan sopan. 

Setiap dari kami bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya masing-
masing untuk memastikan pembukuan Wesco merefleksikan transaksi dan 
peristiwa secara akurat dan menyertakan dokumentasi pendukung. Kami 
tidak membuat pernyataan palsu atau tidak benar dalam pembukuan, catatan 
pengeluaran, lembar waktu, catatan kualitas atau keamanan, atau catatan 
bisnis lainnya. Kami tidak mengubah, menutupi, atau merusak dokumen atau 
catatan yang merupakan bahan investigasi, proses resmi, atau permintaan dari 
departemen hukum (mis. Pengamanan Dokumen Hukum).
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Pembahasan: Catatan Bisnis
Catatan bisnis meliputi pesanan pembelian, 
kontrak, catatan produksi, catatan 
pengeluaran, faktur, pengungkapan keuangan 
untuk pemerintah, laporan keuangan dan 
laporan regulasi lain kepada lembaga 
pemerintah—bahkan hal-hal rutin seperti 
email dan lembar waktu.

Pembahasan: Pengamanan Dokumen 
Hukum 
Pengamanan Dokumen Hukum, juga disebut 
sebagai Pembekuan Litigasi, adalah proses 
yang mewajibkan Wesco untuk menyimpan 
informasi yang mungkin relevan saat 
menunggu litigasi atau litigasi tertunda. 



Ajukan pertanyaan dan laporkan masalah
Web: Wescodist.ethicspoint.com | Email: ethics@wesco.com

Konflik Kepentingan
Kami bertindak dalam kepentingan terbaik Wesco dan pemegang saham, 
dan kami menghindari situasi yang dapat mengundang kami untuk bertindak 
bertentangan dengan kepentingan tersebut. Kami bahkan menghindari 
kesan konflik kepentingan. Kami tidak menggunakan jabatan, kontak, atau 
pengetahuan kami tentang Wesco untuk keuntungan pribadi. Kami juga tidak 
bersaing dengan Wesco atau mengambil peluang yang terbuka untuk Wesco 
demi keuntungan pribadi. Kami tidak membiarkan relasi pribadi atau keluarga 
atau investasi eksternal untuk memengaruhi keputusan bisnis kami.

Direktur, petugas, dan karyawan dapat diminta untuk mengungkapkan 
investasi dalam perusahaan atau hubungan dengan perusahaan yang bekerja 
sama dengan Wesco, atau potensi konflik kepentingan lain ke kantor etika 
dan kepatuhan, petugas kepatuhan regional, atau departemen hukum. Kami 
menghindari aktivitas bisnis eksternal yang dapat mengganggu kemampuan 
kami untuk melaksanakan tanggung jawab. 

Pembahasan: Mengenali Konflik Kepentingan
 Hindari masalah di kemudian hari. Jika Anda merasa memiliki 
konflik kepentingan, tetapi tidak yakin, tanyakan diri Anda: 
Apakah situasi, perilaku, atau hubungan ini…

•  Berlawanan dengan kebijakan dan nilai-nilai Wesco

•  Membawa pengaruh tidak baik sehingga saya bertindak 
mementingkan keluarga, teman, atau kepentingan pribadi

•  Memberikan kesan tidak memprioritaskan kepentingan 
Wesco

•  Memberikan kesan bahwa saya menggunakan aset atau 
sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi, 
keluarga, atau teman, atau keuntungan pribadi

•  Memengaruhi — atau terkesan memengaruhi — 
keberpihakan saya dalam membuat keputusan bisnis yang 
objektif

•  Merusak reputasi perusahaan

• Mengganggu kinerja pekerjaan saya
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Komunikasi dan Media Sosial
Untuk memastikan komunikasi bisnis kami akurat dan disajikan dengan cara 
yang konsisten, baik kepada media, pemegang saham, atau publik secara 
umum, kami tidak berbicara atas nama Wesco tanpa izin spesifik. Jika menerima 
pertanyaan dari pemegang saham, investor, analis pasar, atau anggota 
komunitas keuangan lainnya, kami harus merujuk pertanyaan tersebut ke tim 
relasi investor atau Direktur Keuangan kami. Jika perwakilan media atau pihak 
ketiga meminta wawancara atau informasi atau opini tentang perihal yang 
berhubungan dengan Wesco, meskipun hal tersebut tidak bersifat rahasia, kami 
harus merujuk permintaan tersebut kepada tim komunikasi perusahaan yang 
memiliki akses ke informasi terkait dan dilatih untuk memberikan tanggapan 
yang sesuai.

Dalam hal menggunakan media sosial, kami harus:
•  Menyatakan dengan jelas bahwa setiap opini yang kami ucapkan bersifat 

pribadi dan tidak mewakili Wesco

• Menghindari pengungkapan informasi bisnis rahasia

•  Tidak memposting apa pun yang bersifat diskriminatif, mengancam, atau yang 
dianggap intimidasi, pelecehan, atau perundungan

Persyaratan ini berlaku bahkan untuk komentar terkait Wesco yang kami buat di 
blog atau halaman media sosial pribadi, atau di situs web pihak ketiga.

Permintaan dan rujukan: penanggung jawab
•  Arahkan semua permintaan informasi keuangan kepada tim relasi investor

•  Arahkan semua pertanyaan media dan permintaan informasi publik kepada 
departemen komunikasi perusahaan

•  Arahkan semua pertanyaan dari pemerintah dan lembaga regulator kepada 
departemen hukum

Penerapan Integritas
P  Apa yang harus saya lakukan saat melihat rekan kerja yang 

mencemarkan nama Wesco sebagai tempat kerja? Apakah saya boleh 
menanggapi postingan itu dan membantah komentarnya?

J  Anda tidak boleh berkomentar kecuali diizinkan secara khusus untuk 
berbicara mewakili Wesco. Anda harus menanyakan masalah tersebut ke 
bagian personalia, kantor etika dan kepatuhan, atau petugas kepatuhan 
regional.

Referensi Lainnya
-  Kebijakan Komunikasi Eksternal
-  Kebijakan Media Sosial Wesco
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Situasi yang berpotensi menimbulkan konflik meliputi:
•  Pekerjaan kedua dengan pemasok, pelanggan, pesaing, atau kontraktor Wesco

•  Anggota keluarga yang bekerja untuk pemasok, pelanggan, pesaing, atau 
kontraktor Wesco

•  Investasi atau kepentingan kepemilikan yang signifikan di pemasok, 
pelanggan, pesaing, atau kontraktor Wesco

•  Penggunaan sumber daya Wesco untuk pekerjaan kedua, hobi, atau 
kepentingan eksternal

•  Hubungan pengawasan langsung antara manajer dan pasangannya, pasangan 
dalam kemitraan domestik, pasangan dalam persatuan sipil, anggota 
keluarga, atau seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan manajer

Sebelum terlibat dalam setiap aktivitas atau keputusan yang dapat 
menimbulkan konflik kepentingan, kami menyampaikan informasi sepenuhnya 
kepada manajer, kantor etika dan kepatuhan, atau petugas kepatuhan regional. 
Potensi konflik harus disampaikan melalui Business Integrity Line Wesco dan 
tautan Formulir Pengungkapan Konflik Kepentingan. 

Transaksi pihak terkait
Jenis transaksi tertentu yang melibatkan pejabat eksekutif atau anggota Direksi 
atau anggota keluarganya dapat memerlukan persetujuan awal sesuai Kebijakan 
Transaksi Pihak Terkait Wesco.

Penerapan Integritas
P  Saya perlu mencari pekerjaan paruh waktu selain pekerjaan saya di 

Wesco.  
Apakah ini tidak masalah?

J  Secara umum tidak masalah jika pekerjaan tambahan itu bukan di 
perusahaan yang dapat menjadi pesaing Wesco atau dapat menimbulkan 
konflik kepentingan, dan selama tidak memengaruhi kemampuan Anda 
untuk melaksanakan pekerjaan Anda di Wesco.

P  Pasangan saya adalah karyawan di perusahaan yang bekerja sama 
dengan Wesco. Baru-baru ini, saya dipromosikan, dan di pekerjaan baru 
ini, saya akan sesekali berinteraksi dengan perusahaan tempat pasangan 
saya bekerja. Apa yang harus saya lakukan?

J  Ini dapat menimbulkan konflik atau kesan adanya konflik kepentingan. 
Anda harus menghubungi manajer, kantor etika dan kepatuhan, atau 
petugas kepatuhan regional untuk meminta saran. Potensi konflik harus 
disampaikan agar kami dapat mengantisipasi dan menghindari masalah. 
Selain itu, Anda dan pasangan harus melakukan tindakan untuk 
memastikan kerahasiaan informasi eksklusif perusahaan masing-masing.

Referensi Lainnya 
-  Kebijakan Kepatuhan Antipenyuapan dan 

Antikorupsi

-  Kebijakan Konflik Kepentingan

-  Kebijakan Transaksi Pihak Terkait

-  Buku Pedoman Karyawan Wesco yang 
Berlaku

Konflik Kepentingan (Lanjutan)

Data dan Informasi Rahasia
Data dan informasi rahasia yang dibuat atau diterima dari pihak lain selama bekerja adalah aset 
berharga Wesco. Kami membuat, memperoleh, dan menggunakan informasi rahasia tentang 
Wesco, mitra bisnis kami, pelanggan, rekan kerja, dan lain-lain. Penggunaan sistem dan sumber 
daya teknologi lain ditujukan utamanya untuk tujuan bisnis. 

Kami melakukan tindakan pencegahan yang sesuai untuk melindungi informasi pribadi atau 
rahasia. Tanggung jawab untuk melindungi informasi rahasia Wesco dari penggunaan atau 
pengungkapan yang tidak sah akan terus berlaku bahkan setelah kami tidak lagi menjadi 
karyawan Wesco.
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Informasi Rahasia
Informasi rahasia mencakup informasi nonpublik milik Wesco, pelanggan, atau mitra bisnis kami, atau 
pihak ketiga lainnya. Kami melakukan pengamanan untuk melindungi informasi tersebut dengan baik dan 
memastikannya digunakan semata-mata untuk tujuan bisnis sebagaimana mestinya. Kami mengungkapkan 
informasi semacam itu hanya kepada pihak yang memiliki keperluan bisnis resmi dan diizinkan untuk 
menerimanya, atau jika diwajibkan oleh hukum. Kami tidak menggunakan informasi rahasia untuk 
penggunaan pribadi.

Kami tidak menerima informasi pribadi tentang pesaing dari mantan karyawan pesaing tersebut. Jika 
kami secara tidak disengaja memiliki informasi pesaing dari salah satu mantan karyawannya, kami harus 
menghubungi kantor etika dan kepatuhan atau petugas kepatuhan regional untuk meminta saran lebih 
lanjut.

Kami harus melakukan langkah yang diperlukan untuk melindungi informasi rahasia, termasuk jika perlu, 
menandatangani perjanjian sebelum memberikan informasi kepada pihak ketiga. Kami menghindari 
membicarakan atau menampilkan informasi rahasia Wesco di muka umum. Kami berhati-hati saat berbicara 
dengan orang lain atau menggunakan ponsel, laptop, dan perangkat nirkabel, agar pihak ketiga tidak 
dapat mendengar atau melihat informasi rahasia. Kami melakukan kehati-hatian agar tidak secara ceroboh 
mengungkapkan informasi rahasia kepada keluarga, teman, atau melalui media sosial. 

Pembahasan: Informasi Rahasia
Informasi rahasia meliputi informasi seperti:

• Tujuan, rencana, dan prospek bisnis atau strategis

• Skema harga dan data biaya

• Merger, akuisisi, dan informasi divestasi

• Proses dan prosedur bisnis eksklusif

• Kekayaan intelektual dan rahasia perdagangan

• Data keuangan nonpublik

• Komunikasi terkait masalah hukum

• Informasi nonpublik lainnya tentang pelanggan atau pihak ketiga

• Daftar pelanggan, pemasok, mitra bisnis, dan karyawan

• Bagan organisasi internal

• Kontrak dana perjanjian

Informasi Pribadi
Kami menghormati privasi pelanggan, rekan kerja, dan mitra bisnis kami, serta 
menangani informasi pribadi mereka dengan bijak. 

Kami mengumpulkan dan menggunakan informasi pribadi hanya untuk alasan 
bisnis yang sah. Kami hanya akan mengakses informasi pribadi yang diperlukan 
untuk melaksanakan tugas, dan kami tidak akan membagikannya atau 
menyediakannya kepada orang lain yang tidak diizinkan untuk mengetahuinya. 
Kami mematuhi kebijakan internal, kewajiban kontrak, dan hukum yang berlaku 
dalam menangani pengumpulan, pemrosesan, dan perlindungan informasi 
pribadi. Kami mewajibkan pihak ketiga yang memproses informasi pribadi atas 
nama kami untuk melindungi informasi tersebut.

Pembahasan: Informasi Pribadi
Informasi pribadi adalah informasi yang dapat 
digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, 
baik secara langsung maupun tidak langsung, 
seperti:

• Alamat rumah

•  Informasi perbankan atau kartu kredit

• Informasi biometrik

•  Nomor identitas pemerintah

• Informasi gaji

• Informasi medis

• Catatan ketenagakerjaan

• Lamaran kerja
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Melindungi Informasi
Kami menerapkan program keamanan informasi secara komprehensif yang 
mencakup perlindungan organisasi, teknis, dan fisik untuk melindungi informasi 
rahasia, data pribadi, dan sistem serta aset teknologi informasi Wesco. Kami 
mengikuti kebijakan dan prosedur Wesco untuk melindungi jaringan, komputer, 
program, dan data kami dari serangan, kerusakan, atau penggunaan, akses, atau 
pengungkapan yang tidak sah. Kami tidak mengakses sistem atau basis data 
berisi informasi pribadi atau rahasia tanpa kepentingan bisnis resmi dan izin 
untuk melakukannya. Jika kami mencurigai adanya pengungkapan, pembagian, 
atau transfer informasi pribadi atau rahasia yang tidak sah, kami harus segera 
melaporkannya kepada tim keamanan informasi Wesco.

Kami memahami bahwa Wesco dapat kapan saja melakukan pemeriksaan, 
sebagaimana diizinkan oleh hukum setempat, terhadap penggunaan dan isi 
sistem informasi perusahaan, termasuk telepon, komputer, dan perangkat 
elektronik lain yang disediakan perusahaan.  

Penerapan Integritas
P  Saya harus menyerahkan laptop kepada TI untuk dilakukan upgrade, 

tetapi saya memiliki proyek penting yang harus diselesaikan pada akhir 
pekan. Apakah saya bisa membawa pulang file berisi data pelanggan di 
flashdrive atau mengirim file tersebut ke email pribadi agar saya dapat 
menyelesaikannya di rumah?

J  Semua opsi itu dilarang jika data dianggap rahasia atau sensitif. Semua 
data rahasia Wesco harus dilindungi dari pengungkapan secara tidak 
disengaja melalui penggunaan penyimpanan dan transmisi terenkripsi. 
Penggunaan flashdrive atau akun email pribadi tidak dapat menjamin 
tingkat perlindungan yang diwajibkan oleh kebijakan kami. Anda harus 
menanyakan apakah TI memiliki laptop pinjaman yang dapat Anda 
gunakan selama akhir pekan dan terhubung ke jaringan Wesco melalui 
VPN.

P  Saya menerima email dari “ondrive@micrasoft.com” yang meminta 
untuk memasukkan informasi guna memperbarui OneDrive saya. Setelah 
melakukannya, saya menyadari bahwa terdapat salah ketik pada alamat 
email pengirim. Meskipun tidak terjadi apa-apa, apakah saya harus 
berbuat sesuatu?

J  Anda harus segera memberitahukan Departemen Keamanan Siber TI. 
Meskipun tidak terjadi apa-apa pada sistem kami, data mungkin telah 
disusupi.

Referensi Lainnya
-  Komunikasi TI/Digital situs web (Compass)
-  Prosedur dan Kebijakan Keamanan Informasi
-  Standar Klasifikasi Data
-  Kebijakan Kerahasiaan 

Pembahasan: Meminimalkan Data
Pengumpulan informasi pribadi tidak boleh 
dilakukan hanya karena kami dapat atau 
ingin melakukannya. Praktik meminimalkan 
data berarti pengumpulan, penggunaan, dan 
retensi informasi pribadi harus dibatasi hanya 
untuk kebutuhan yang relevan secara langsung 
dengan pencapaian tujuan bisnis yang sah dan 
spesifik.  
Data tidak boleh disimpan lebih lama dari yang 
diperlukan untuk memenuhi tujuan ini.

Melindungi Aset-Aset Wesco
Kami dipercaya untuk menggunakan aset-aset Wesco guna melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, kami 
melindunginya agar tidak hilang, rusak, dicuri, disia-siakan, dan digunakan dengan tidak tepat. Aset-aset 
Wesco meliputi properti fisik, seperti fasilitas, pasokan, peralatan, mesin, peralatan, suku cadang, bahan 
mentah, produk akhir, bahan bekas, kendaraan, dana perusahaan, perangkat keras dan perangkat lunak 
komputer, jaringan komputer, dan sistem informasi. Aset-aset perusahaan juga meliputi aset tak berwujud 
seperti rahasia perdagangan, berupa informasi dan data rahasia. 

Kami menggunakan aset-aset Wesco untuk tujuan bisnis berdasarkan izin Wesco. Penggunaan pribadi atas 
sumber daya teknologi informasi Wesco, seperti laptop atau akun email perusahaan, diizinkan selama 
penggunaannya dibatasi dan tidak berdampak buruk pada produktivitas atau fungsi sistem.

Kami melindungi aset perusahaan dan bertindak dengan tanggung jawab fiskal. Kami akan melaporkan jika 
aset Wesco dicuri, rusak, tidak aman, atau perlu diperbaiki. Kewajiban untuk melindungi dana Wesco sangat 
penting bagi pihak yang memiliki wewenang untuk membelanjakan, menyetujui biaya perjalanan atau 
hiburan, atau mengelola anggaran dan rekening. Untuk melindungi aset-aset Wesco, kami harus:

•  Mengikuti persyaratan Kebijakan Tingkat Otoritas (LOA) Wesco saat menyetujui transaksi

•  Memastikan dana digunakan dengan benar sesuai tujuan yang telah ditetapkan

• Mencatat semua pengeluaran dengan akurat

•  Memverifikasi pengeluaran yang diajukan untuk penggantian dana memang berkaitan dengan bisnis, 
telah didokumentasikan dengan baik, serta sesuai dengan kebijakan dan pedoman Wesco

•  Memastikan aset-aset milik perusahaan dilindungi secara fisik, termasuk perangkat seluler dan komputer 

Penerapan Integritas
P  Saya memiliki rekan kerja yang membeli 

barang elektronik untuk penggunaan 
pribadi dengan kartu kredit perusahaan. 
Apakah tindakan ini sesuai karena karyawan 
itu melakukan pembayaran pribadi pada 
rekening kartu kredit perusahaan? 

J  Tidak. Kebijakan kartu perusahaan Wesco 
melarang penyalahgunaan kartu perusahaan 
secara disengaja dengan melakukan 
pembelian pribadi.

Referensi Lainnya
-  Kebijakan Keamanan Fisik
-  Kebijakan Biaya Bisnis dan Perjalanan
-  Kebijakan Tingkat Otoritas (LOA)
- Kebijakan Penggunaan yang Dapat Diterima

Pembahasan: Penyalahgunaan Sumber Daya Perusahaan
Contoh penyalahgunaan sumber daya perusahaan:

• Mengambil produk atau pasokan untuk penggunaan pribadi
• Menggunakan kartu kredit perusahaan untuk pembelian pribadi
•  Menggunakan kendaraan perusahaan untuk kepentingan pribadi yang 

tidak sah
• Menjual kembali sisa atau limbah produk untuk keuntungan pribadi
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Insider Trading
Selama melaksanakan pekerjaan, kami berpotensi mengetahui informasi 
penting tentang Wesco atau perusahaan lain yang tidak tersedia untuk publik 
pada umumnya. Kami tidak memperdagangkan sekuritas milik Wesco atau 
perusahaan lain saat memiliki informasi nonpublik material. Kami juga 
tidak mengungkapkan informasi nonpublik material kepada orang lain, 
seperti kerabat atau teman, yang dapat memperdagangkan sekuritas setelah 
mengetahuinya. Informasi nonpublik material berupa informasi, yang tidak 
diketahui secara umum atau tersedia untuk umum, yang dapat dianggap penting 
oleh investor pada umumnya untuk memutuskan apakah harus membeli, 
menjual, atau menahan suatu sekuritas. 

Kami memahami bahwa informasi positif atau negatif apa pun tentang Wesco 
atau perusahaan lain dapat menjadi material. Kami tidak terlibat dalam 
spekulasi jangka pendek di sekuritas Wesco atau transaksi lain yang dapat 
menguntungkan kami jika nilai sekuritas Wesco menurun. Jika kami ragu 
tentang transaksi tertentu, kami harus berkonsultasi dengan departemen 
hukum.

Penerapan Integritas
P  Selama bekerja, saya mengetahui bahwa penjualan telah meningkat 

tajam untuk salah satu pelanggan terbesar kami pada kuartal ini. Apakah 
saya boleh menyarankan saudara saya untuk membeli saham pelanggan 
tersebut sebelum pendapatan mereka di kuartal ini diumumkan kepada 
publik?

J  Tidak. Pembelian atau penjualan di Wesco atau perusahaan lain 
berdasarkan informasi nonpublik material apa pun – atau “pemberian 
petunjuk” dengan menyampaikan informasi tersebut kepada orang lain, 
sehingga memicu mereka untuk kemudian melakukan perdagangan 
– bukan hanya melanggar Kode Etik Bisnis kami, tetapi juga ilegal dan 
dapat dikenakan hukuman berat, termasuk sanksi, denda, dan hukuman 
sipil dan kriminal.

Referensi Lainnya 
-  Kebijakan Insider Trading

Pembahasan: Informasi Nonpublik Material
Contoh informasi nonpublik material:
• Pendapatan, keuntungan finansial, atau prospek
•  Potensi akuisisi, merger, divestasi, atau penjualan aset yang signifikan
• Perubahan manajemen
• Pembagian saham atau perubahan kebijakan dividen
• Produk atau layanan baru yang signifikan
• Pemberhentian atau perekrutan karyawan penting
• Naik atau turunnya jumlah pelanggan atau pemasok besar
•  Investigasi pemerintah atau perkara hukum besar aktual atau yang 

mengancam

Integritas Dalam Masyarakat
Kami melaksanakan tanggung jawab dengan serius untuk melayani masyarakat tempat kami menjalankan bisnis dan melestarikan 
lingkungan tempat kami tinggal� 
Kami berusaha untuk memajukan masyarakat dan memelihara sumber daya alam yang kami andalkan�

Berkontribusi kepada Masyarakat
Kami menjalankan bisnis di lebih dari 50 negara dan mengoperasikan sekitar 800 
fasilitas dan kantor. Fasilitas ini berada di masyarakat tempat tinggal karyawan 
kami dan keluarganya, serta pelanggan dan pemangku kepentingan kami. Kami 
ingin masyarakat ini menjadi tempat yang inklusif, berkelanjutan, dan sejahtera 
untuk tinggal dan bekerja. 

Kami didorong untuk aktif dalam masyarakat dan mendukung gerakan 
yang dapat memajukan masyarakat. Kami mendukung gerakan amal, sipil, 
pendidikan, dan budaya setempat dalam bentuk sumbangan, waktu untuk 
menjadi relawan, dan bantuan lain secara individu, maupun melalui Wesco 
Cares.

Keberlanjutan
Wesco berkomitmen untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam 
dan bekerja sama dengan pelanggan dan vendor untuk membantu mereka 
melakukan hal serupa. Program keberlanjutan perusahaan kami mendukung 
perbaikan proses bisnis yang berkelanjutan, dengan membantu kami 
mengendalikan dan mengurangi dampak lingkungan di area penggunaan energi, 
limbah, sumber daya alam dan material, dan transportasi.

Dalam mendukung komitmen ini, kami mematuhi semua hukum dan regulasi 
lingkungan yang berlaku. Kami juga bekerja sama dengan pelanggan dan 
pemasok untuk membantu mereka mencapai target keberlanjutan melalui 
produk dan layanan yang kami sediakan. Setiap karyawan berperan dalam 
keberhasilan pelaksanaan komitmen kami pada lingkungan. Kami melatih para 
karyawan di berbagai topik Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG).

Referensi Lainnya
-  Pedoman Pemberian Wesco

Referensi Lainnya
-  Lingkungan, Kesehatan, Keselamatan, dan 

Keberlanjutan situs web (Compass)
-  Pernyataan Lingkungan, Kesehatan, 

Keselamatan, dan Keberlanjutan
-  Laporan Keberlanjutan Wesco
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Ajukan pertanyaan dan laporkan masalah
Web: Wescodist.ethicspoint.com | Email: ethics@wesco.com

Kontak
Jika Anda memiliki masalah yang ingin dibicarakan, atau sekadar ingin saran, mulai dengan menghubungi manajer� Manajer adalah orang yang paling tepat 
untuk mendengarkan dan memutuskan langkah selanjutnya� Jika itu tidak memungkinkan, atau Anda merasa tidak nyaman berbicara dengan manajer, 
silakan hubungi kantor etika dan kepatuhan, petugas kepatuhan regional, bagian personalia, audit internal, atau departemen hukum� Anda juga dapat 
menyampaikan masalah atau mengajukan pertanyaan dengan menghubungi Business Integrity Line Wesco menggunakan salah satu metode di bawah ini�

Kantor Etika dan Kepatuhan
E-Mail:    ethics@wesco.com 
Telepon:  Kode akses AS +1 224.521.8604

Surat:   Chief Ethics and Compliance Officer
   Wesco International
   225 West Station Square Drive
   Suite 700
   Pittsburgh, Pennsylvania 15219

Business Integrity Line
Online https://wescodist.ethicspoint.com 
AS dan Kanada 866.873.2376 (bebas pulsa)
Di luar AS Daftar nomor bebas pula menurut 

negara di https://wescodist.
ethicspoint.com

Petugas Kepatuhan Regional
Asia-Pasifik ethics.APAC@wesco.com
Amerika Latin ethics.CALA@wesco.com
Eropa, Timur Tengah, dan Afrika ethics.EMEA@wesco.com

Komite Audit Dewan Direksi Wesco
Komite Audit Dewan Direksi dapat dihubungi melalui Business Integrity Line. 
Di AS dan Kanada, laporan kepada Komite Audit melalui Business Integrity Line 
dapat disampaikan dengan menghubungi nomor 1.866.873.2376. Untuk opsi 
pelaporan melalui web dan petunjuk cara melakukan panggilan ke Business 
Integrity Line dari luar AS dan Kanada, buka: https://wescodist.ethicspoint.com. 

Daftar Kontak Lain di Kode Etik 
Komunikasi Perusahaan Corporate_Communications@wesco.com 
Keamanan Informasi ITSecurity@wesco.com 
Audit Internal Internal_Audit@wesco.com
Relasi Investor investorrelations@wescodist.com
Departemen Hukum legaldepartment@wescodist.com
Keselamatan safety@wesco.com
Kepatuhan Perdagangan tradecompliance@wescodist.com
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