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Pesan dari  

CEO kami 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Rekan Tercinta, 
 
Kejujuran dan integritas merupakan landasan bisnis kami sejak awal AIA didirikan di Shanghai 
pada tahun 1919. Komitmen kami pada nilai-nilai ini merupakan fondasi untuk membangun 
hubungan yang berkesinambungan dengan semua pemangku kepentingan. 
 
Di AIA, kami memegang standar perilaku profesional tertinggi. Kepercayaan adalah komponen 
inti dari produk-produk dan jasa-jasa yang kami tawarkan kepada jutaan nasabah kami di seluruh 
kawasan Asia-Pasifik dan juga inti dari semua interaksi kami, dengan pihak luar atau secara 
internal. 
 
Kode Etik AIA menjelaskan bagaimana kami memelihara kepercayaan ini dan menggambarkan 
Filosofi Bisnis kami untuk melakukan hal yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan orang 
yang tepat dan sehingga akan datang hasil yang tepat. Kode Etik ini memberi panduan yang 
jelas mengenai bagaimana menjalankan bisnis pada setiap saat, dengan menanamkan etika dan 
manajemen risiko yang kuat dalam semua keputusan yang diambil oleh pejabat dan karyawan 
AIA.  Kode Etik ini telah dirancang untuk dijadikan sebagai acuan tetap dan saya mendorong 
semua rekan kerja untuk memanfaatkannya secara berkelanjutan. 
 
Walaupun sudah menyeluruh, namun tidak ada dokumen yang mencakup semua keadaan. 
Setiap karyawan AIA memiliki tanggung jawab pribadi untuk membaca, memahami dan 
menjunjung tinggi Kode Etik ini, dan semua mitra bisnis kami diharapkan dapat mengikuti praktek 
yang bertanggungjawab sebagaimana yang diuraikan di sini. Jika ada perbedaan antara 
keputusan dan tindakan (baik tindakan anda sendiri, atau tindakan kolega), maka saya meminta 
anda untuk bicara sesegera mungkin. Banyak isu dapat diselesaikan jika dilaporkan segera. AIA 
akan selalu berusaha untuk melindungi anda jika anda melaporkan isu dengan itikad baik. 
 
Silahkan baca Kode Etik ini dan bergabunglah bersama saya dalam berkomitmen pada prinsip, 
nilai dan perilaku yang ditetapkan dalam Kode ini. Komitmen anda adalah penting dalam 
mengejar visi kami untuk menjadi penyedia asuransi jiwa terbaik di dunia. 
 
Salam hangat,  
 
 
 
Ng Keng Hooi 
Kepala Eksekutif Grup dan Ketua 
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PENDAHULUAN: 

 

 

Visi kami adalah untuk menjadi penyedia asuransi jiwa terbaik di dunia, dan untuk 
mengembangkan bisnis kami secara bijaksana dan menguntungkan di semua pasar 
yang kami layani. Kami berkontribusi pada jaminan finansial masyarakat, dan 
pengembangan ekonomi dan sosial, di kawasan Asia Pasifik. Kami menawarkan 
solusi tabungan dan perlindungan kepada nasabah kami dan dengan melakukan itu, 
kami menciptakan nilai untuk pemegang saham kami. 
 
 
Yang terpenting dalam capaian visi kami adalah bukan hanya tentang hasil finansial kami: visi kami 
adalah bagaimana kami mencapai tujuan bisnis kami. Etika bisnis – pembedaan yang jelas dan ketat 
antara praktek yang benar dan salah – harus mengatur semua yang kami katakan dan lakukan. 
Penting untuk bertindak jujur dan profesional, dan kami melakukannya dengan menghidupkan praktek 
yang mendasar ini pada setiap saat. Ini berarti mematuhi standar dan pedoman yang ditetapkan 
dalam Kode ini pada setiap saat. 

 
Filosofi Bisnis beserta kebijakan perusahaan AIA, peraturan perundang-undangan yang mengikat 
kami, menjadi landasan dalam Kode Etik (“Kode”). Kode ini menetapkan standar perilaku yang 
harus dipatuhi oleh setiap karyawan AIA dan pemangku kepentingan. Kode ini memandu kami pada 
masalah kepatuhan, etika dan risiko dan memungkinkan kita untuk berkontribusi secara positif pada 
masyarakat dimana kita beroperasi. 

 
Kita semua diharapkan dapat menjunjung standar perilaku etis yang tinggi yang ditanamkan dalam 
Kode ini dan Filosofi Bisnis: 

 

Doing the Right Thing, 
in the Right Way, 

with the Right People 

… and the Right Results will come. 
 
Kita bertanggungjawab untuk memahami peran kita dalam mengidentifikasi, menilai, mengelola dan 
menerima risiko yang sesuai dengan Filosofi Bisnis kami, pendekatan manajemen risiko kami dan 
persyaratan tata kelola kita. Kita harus bertanggungjawab atas peran kita, kita harus bersedia untuk 
menantang keputusan dan perilaku secara konstruktif untuk memastikan agar hidup kita sesuai 
dengan Filosofi Bisnis kita dan memberikan hasil yang adil kepada nasabah kita. Kita harus terbuka 
dalam melaporkan setiap insiden, dengan tepat dan secara tepat waktu. 
 

Siapa Yang Harus Mematuhi Kode 
 
Kode berlaku pada semua pejabat dan karyawan AIA. Mitra bisnis kita, termasuk agen, kontraktor, 
subkontraktor, pemasok, mitra penyalur, dan lain-lain yang bertindak atas nama AIA juga harus 
menerapkan standar yang sama dan mematuhi praktek bertanggungjawab yang sama sebagaimana 
karyawan AIA. Bekerja untuk mencari solusi yang etis dan dipandu oleh Filosofi Bisnis kita adalah 
cara yang terbaik untuk menangani situasi yang sulit atau membingungkan. 

 
AIA adalah organisasi yang luas, yang disatukan oleh komitmen kita untuk memenuhi semua janji 
kita. Kita bertanggungjawab untuk beroperasi sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepada 
kita. 
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•     Karyawan kita harus mempercayai kita untuk menilai dan menghargai mereka. 
•     Nasabah dan mitra bisnis kita harus mempercayai integritas kita. 
•     Pemegang saham kita harus mempercayai pengelolaan kita. 
•    Masyarakat di sekitar kawasan harus mempercayai kita untuk bertindak sebagai warga 

perusahaan yang bertanggungjawab. 
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Tanggung Jawab berdasarkan Kode 

Sebagai karyawan AIA, anda harus: 

• Mematuhi kebijakan, pedoman dan prosedur AIA. 

• Memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

• Berpartisipasi dalam pelatihan etika. 

• Menunjukkan perilaku yang menjadi teladan. Ini berarti menjunjung tinggi Kode dan Filosofi Bisnis 

dalam semua yang anda lakukan dan keputusan yang anda ambil, bahkan saat anda mengira 

tidak ada yang melihat. 

• Segera berbicara dan melaporkan setiap perilaku tidak pantas. Minta bantuan jika anda melihat 

ada perilaku tidak pantas. 

• Setiap tahun menyatakan kepatuhan pada Kode. 
 
Tanggungjawab Tambahan bagi Manager 

Jika anda manager AIA, anda memiliki tanggungjawab tambahan: 

• Memimpin dengan contoh. Filosofi Bisnis AIA mengilhami perilaku serupa pada mereka yang 

melapor kepada anda. Jangan menekan yang lain untuk menyetujui Kode atau Filosofi Bisnis 

kami. 

• Terbuka. Anda harus dapat dihubungi untuk  menanyakan, menyampaikan kepedulian dan 

memberikan bimbingan. 

• Memupuk budaya kepercayaan dan keterbukaan. Pastikan agar orang-orang tidak takut untuk 

bertemu anda untuk menyampaikan kepedulian pada perilaku etis. 

• Waspada. Jangan mengabaikan tanda-tanda kemungkinan perbuatan salah atau tidak tepat. Jika 

anda memerlukan bantuan dalam memutuskan apakah ada masalah atau tidak, minta pendapat 

kedua dari manager lain, Petugas Bagian Kepatuhan, atau Bagian Sumber Daya Manusia. 
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Q:  Unit Bisnis saya menetapkan banyak target yang harus kami capai. Kadangkala saya 

merasa tertekan untuk melanggar Kode ini untuk mencapai target ini. Apakah ini dapat 
diterima? 

 
A:  Tidak. Bisnis yang sukses seringkali menetapkan target yang tinggi dan berusaha untuk 

mencapai target tersebut, anda jangan sekali-kali melanggar Kode ini atau kebijakan 
AIA lain untuk mencapai target itu 

 
Q:  Manager kami tidak melakukan apapun setelah disampaikan adanya potensi perilaku 

tidak pantas. Dia mempersulit rekan kerja yang mengangkat isu itu. Sekarang saya 
inigin bertanya: rekan kerja saya berperilaku tidak pantas. Apa yang harus saya 
lakukan? 

 

A:  Speak Up. Kode ini menjelaskan bahwa anda harus melaporkan setiap perilaku tidak 
pantas tanpa merasa takut akan pembalasan. Manager langsung anda seringkali 
menjadi jalan yang terbaik untuk menangani kepedulian anda, tetapi jika anda merasa 
bahwa itu tidak tepat atau jika manager anda tidak membantu, anda dapat berbicara 
dengan anggota manajemen lain, Bagian Sumber Daya Manusia, atau Petugas Bagian 
Kepatuhan yang ditunjuk pada bisnis anda. 

Q 
& 
A 

Speak Up – Dimana Mendapatkan Bantuan atau Saran 
 
Kepedulian pada satu hal yang mungkin ditemukan di tempat kerja dapat diselesaikan dengan 
berbicara pada dan bekerjasama dengan manajemen, Bagian Sumber Daya Manusia atau Petugas 
Bagian Kepatuhan yang ditunjuk pada bisnis anda. Selain itu, karyawan AIA  dapat menanyakan, 
menyampaikan kepedulian atau melaporkan ketidakpatuhan pada Kode ini, kebijakan AIA atau 
peratuan perundang-undangan yang berlaku dengan menghubungi salah satu dari berikut ini: 

 

AIA Group Compliance 
Tel: +852 2832 1200     E-mail: compliance@aia.com 

AIA Ethics Hotline 
Rinciannya dapat dilihat pada: www.aiaethicsline.com 
 

AIA memiliki Program Whistleblower lengkap yang dirancang untuk menangani laporan perilaku tidak 
pantas atau tidak wajar. Anda dapat menghubungi AIA Ethics Hotline 24 jam per hari, 7 hari 
seminggu. Anda dapat membuat laporan dalam bahasa anda sendiri dan dengan nama anonym, jika 
diinginkan. Silahkan beri informasi rinci untuk membantu AIA melakukan penyeledikan menyeluruh. 

 
Tidak Ada Perlawanan 

 
AIA melarang tindakan pembalasan terhadap karyawan yang dengan itikad baik membuat laporan 
pelanggaran atau dugaan pelanggaran Kode ini, peraturan perundang-perundangan atau kebijakan 
AIA. Laporan yang dibuat dengan itikad baik adalah laporan yang anda percaya benar dan dengan 
semua informasi yang anda miliki dan yang dibuat untuk kepentingan terbaik AIA. 

 
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan lihat Kebijakan Perlindungan Whistleblower AIA Group pada 
Intranet AIA. 

 
Disiplin 
 

Pelanggaran pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau Kode ini, atau mendorong 
orang lain untuk melakukan pelanggaran tersebut dapat berakibat pada tindakan disiplin. 
Keterlambatan dalam melaporkan dugaan pelanggaran oleh orang lain adalah pelanggaran pada 
Kode ini. Disiplin dapat mencakup kehilangan manfaat yang terkait dengan pekerjaan atau 
pemutusan hubungan kerja. 

 
Pengesampingan Kode ini 

 
Dari waktu ke waktu, AIA dapat mengubah atau mengesampingkan ketentuan(-ketentuan) dalam 
Kode ini. Karyawan yang merasa bahwa pengesampingan adalah hal tepat harus membahasnya 
dengan Petugas Bagian Kepatuhan Unit Bisnis. Hanya Direksi AIA atau komite yang ditunjuk yang 
dapat mengabulkan pengesampingan ketentuan Kode ini untuk pejabat eksekutif AIA. 

mailto:compliance@aia.com
http://www.aiaethicsline.com/
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MELETAKKAN 
FONDASI 
AIA selalu percaya pada kekuatan yang beragam, orang-orang yang bertalenta untuk menciptakan 
nilai dan memberikan harapan pada nasabah dan pemegang saham kami. 
 
Keberagaman dan Kesempatan 

AIA mempekerjakan dan mempromosikan karyawan yang memiliki talenta terbaik dengan 
menyediakan lingkungan yang dinamis pada orang-orang yang memiliki keahlian dan gagasan yang 
beragam. Lingkungan kerja yang inklusif dan beragam memupuk inovasi dan meningkatkan posisi 
kami sebagai pemimpin pasar global. 

 
AIA percaya pada kontribusi dari orang-orang yang memahami dengan sangat baik budaya dan 
operasi di negara-negara dan yurisdiksi-yurisdiksi dimana kami menjalankan bisnis. AIA berkomitmen 
untuk selalu mempekerjakan orang-orang yang memiliki keahlian dan talenta. 

 
AIA memberi kesempatan pada karyawan untuk belajar, unggul dalam pekerjaan mereka, tumbuh 
bersama organisasi dan memperoleh keuntungan secara finansial. 

 
Menghargai yang Lain 

Memperlakukan orang lain dengan baik berarti bahwa kami tidak melakukan diskriminasi atas dasar 
ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, kewarganegaraan, usia, disabilitas, dinas militer, status 
perkawinan atau orientasi seksual. Keputusan untuk mempekerjakan, mempromosikan, 
menghentikan atau mengambil tindakan yang terkait dengan pekerjaan yang menyangkut individu-
individu, didasarkan pada kinerja, sesuai dengan proses yang wajar dan terbuka. 
 

Menghargai juga berarti menilai perbedaan satu sama lain. Kami menghargai pendapat satu sama 
lain dan tidak memperlakukan pihak lain dengan cara yang melecehkan dan mengancam. 
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MELETAKKAN FONDASI 
 
 
APAKAH SAYA MELAKUKAN HAL YANG BENAR? 

Anda memiliki proyek penting yang akan anda delegasikan pada salah satu dari dua manager terbaik 
anda. Anda berfikir kinerja manager perempuan lebih baik tetapi dia baru menikah dan anda 
mendengar dia ingin memulai hidup baru.  Meskipun demikian, anda menunjuk manager wanita 
tersebut. 

 
INI HAL YANG BENAR UNTUK DILAKUKAN. 

Anda  harus menunjuk  manager  yang  paling  cocok  untuk  mengawasi  proyek,  yang  dalam  hal  
ini  adalah manager perempuan. Namun, manager perempuan tersebut sedang hamil dan jika proyek 
mengharuskan manager perempuan tersebut melakukan perjalanan regular ke negara-negara lain 
dan kondisi-kondisi lain yang dapat berdampak pada kesehatan tersebut, anda harus membicarakan 
persyaratan proyek dengan manager perempuan itu. Pembicaraan lebih lanjut dengan Bagian 
Sumber Daya Manusia juga diperlukan. 

 
 

Tanda-tanda Peringatan – Pelecehan 

•  Gerakan atau kontak fisik yang tidak diinginkan. 
•  Tampilan gambar seksual atau materi lain yang eksplisit atau ofensif. 
•  Candaan atau komentar seksual atau ofensif (eksplisit atau dengan sindiran). 
 
Menghargai Yang Lain 

•  Memberi karyawan kesempatan berdasarkan kinerja dan persyaratan yang relevan dengan 
kinerja pekerjaan. 

•  Mematuhi undang-undang ketenagakerjaan setempat termasuk undang-undang tentang 
diskriminasi dan pelecehan. 

•  Menyediakan lingkungan kerja yang bebas pelecehan. 
•  Menyampaikan kepedulian anda terkait lingkungan tempat kerja anda kepada Bagian Sumber 

Daya Manusia atau Petugas Bagian Kepatuhan yang ditunjuk pada bisnis anda. 

 
Tempat Kerja Yang Aman dan Sehat 

AIA berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan cara yang memberi perlindungan pada 
kesehatan, keselamatan dan keamanan karyawan dan nasabah AIA saat berada di tanah dan 
bangunan AIA. Situasi-situasi yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, keamanan atau 
lingkungan harus segera dilaporkan kepada manajemen atau personil Keamanan Perusahaan yang 
tepat. 
 

Menghindari pelanggaran keamanan, ancaman, kerugian dan pencurian mengharuskan semua 
karyawan untuk tetap waspada di tempat kerja dan saat menjalankan bisnis AIA. Memberitahu 
manajemen atau Keamanan Perusahaan mengenai setiap masalah yang dapat berdampak pada 
keamanan AIA, kebakaran dan keselamatan jiwa atau kesiapan darurat. 

 
Penggunaan Alkohol dan Obat-obatan 

Dilarang mengkonsumsi, menjual, memiliki atau bekerja di bawah pengaruh obat-obatan terlarang 
dan juga dilarang mengkonsumsi alkohol secara berlebihan atau tidak patut saat mengadakan bisnis 
untuk AIA. 

 
Kerahasiaan Karyawan 

AIA menghargai informasi dan milik pribadi karyawan. Karyawan berharap kami dapat menjaga 
dengan baik informasi pribadi yang mereka berikan kepada AIA. Kepercayaan karyawan tidak boleh 
dinodai dengan membuka informasi ini selain kepada mereka yang perlu mengetahuinya secara sah. 
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Q 
A & 

Akses untuk mendapatkan informasi atau milik pribadi karyawan diberikan hanya pada personil yang 
berkepentingan yang memiliki alasan yang sah untuk mengakses informasi atau milik pribadi tersebut. 
Dari waktu ke waktu, AIA dapat mengakses dan memantau penggunaan dan komunikasi Internet 
karyawan untuk menilai kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan dan standar 
perilaku AIA. Tunduk pada hukum setempat, karyawan tidak memiliki privasi dalam kaitannya dengan 
komunikasi di tempat kerja atau penggunaan sumber daya tekhnologi informasi AIA. 

 
 
 

Q: Penyelia saya dan beberapa rekan kerja saya menceritakan lelucon seks di hadapan 
saya yang saya anggap sangat menjijikkan. Saya tidak mengeluh karena saya tahu 
mereka akan berkata urus saja urusan kamu sendiri atau bahwa saya membuat 
masalah atas hal yang tidak diperlukan. Apakah mereka benar 

 
A:  Tidak, mereka salah. Lelucon seks yang menjijikkan kadangkala bersifat melecehkan. 

Pertama, anda harus mecoba berbicara dengan penyelia dan rekan kerja anda. Jika 
tidak berhasil, atau jika anda anggap dengan berbicara dengan mereka akan 
mendapat pembalasan atau masalah lain, bicara dengan perwakilan Sumber Daya 
Manusia atau hubungi petugas bagian Kepatuhan yang ditunjuk pada bisnis anda. 

 
Q: Saya secara tidak sengaja mendengar manager saya sedang berbicara dengan  salah 

satu temannya tentang informasi rahasia yang dimuat dalam catatan medis rekan 
kerja. Apa yang harus saya lakukan? 

 
A: Informasi medis bersifat rahasia. Berbagi informasi tersebut adalah pelanggaran 

terhadap kebijakan AIA dan pelanggaran kepercayaan. Anda harus mengangkat 
masalah ini dengan personil manajemen yang berwenang. Jika anda merasa 
sungkan menyampaikan masalah ini kepada manajemen, sampaikan kepada Bagian 
Speak Up atau Bagian Kepatuhan untuk opsi pelaporan. 
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MEMBENTUK PRAKTEK 
BERETIKA DI PASAR 
 
AIA dikenal karena kewirausahaannya. Kami berkompetisi dengan penuh 
semangat untuk menciptakan kesempatan baru bagi nasabah kami dan kami 
sendiri TETAPI kami mencari keunggulan kompetitif melalui praktek bisnis 
yang legal dan etis. 
 
 
Memperlakukan Nasabah Secara Adil 

Nasabah AIA memberi kepercayaan kepada kami dengan demikian penting untuk memperlakukan 
nasabah secara adil pada setiap saat. Produk, jasa dan saran AIA harus memenuhi kebutuhan 
nasabah. 

 
• Bahan dan jasa yang terkait dengan pemasaran, periklanan dan penjualan harus selalu jujur dan 

akurat. 

• Penyesatan atau upaya untuk menyesatkan atau menipu nasabah dengan menggunakan klaim 
yang tidak berdasar atau fiktif tentang produk-produk AIA, atau produk-produk pesaing, tidak 
diperkenankan dan dapat berakibat pada tindakan disiplin. 

• Solusi dan saran produk yang diberikan harus berdasarkan kebutuhan nasabah dan penjualan 
produk-produk yang tidak cocok harus dihindari. 

• Kita harus memberi standar layanan yang tinggi dan memberi tanggapan segera dan adil atas 
tanggapan nasabah. 

 
 
APAKAH SAYA MELAKUKAN HAL YANG BENAR? 

Saya adalah seorang agen pemasar dan baru saja bertemu dengan seorang wanita berusia 85 tahun 
yang menanyakan kepada saya tentang produk yang terkait dengan investasi dengan dana dari 
tabungan almarhum suaminya. Walaupun kita memiliki produk-produk yang lebih baik untuknya tetapi 
saya ingin memberi nasabah saya apa yang diinginkannya. Saya memutuskan untuk tidak 
memberitahu dia tentang penawaran-penawaran kami yang lain dan hanya menjual produk yang 
dimintanya. 

 
INI BUKAN HAL YANG BENAR UNTUK DILAKUKAN. 

Produk itu tidak cocok untuk nasabah tersebut karena usia, keadaan dan kebutuhan finansial 
tertentunya. Melakukan hal yang tepat berarti memastikan bahwa produk cocok dengan kebutuhan 
nasabah dan menjelaskan dengan baik fitur-fitur produk dan risiko-risiko terkait. 

 
 
Kerahasiaan Nasabah dan Keamanan Data 

Nasabah kami berharap kami dapat menyimpan dan menjaga dengan baik informasi bisnis dan 
pribadi yang mereka bagi kepada kami. Kepercayaan nasabah tidak boleh dinodai dengan membuka 
informasi pribadi selain kepada mereka yang perlu mengetahui bisnis secara sah. 

 
Klasifikasi informasi sebagai informasi pribadi atau data bisnis mungkin berbeda di setiap negara. 
Karyawan yang menangani informasi nasabah bertanggungjawab untuk mengetahui dan memenuhi 
undang-undang kerahasiaan informasi dan keamanan informasi. Dalam segala hal, kita harus 
menjaga perlindungan fisik, administratif dan tekhnis dari informasi pribadi dan data bisnis. 
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Kita harus sangat hati-hati dalam mengikuti peraturan perundang-undangan dan kebijakan saat 
memindahkan informasi pribadi dan data bisnis lintas batas negara. Jika anda ingin menanyakan 
tentang kerahasiaan informasi dan/atau keamanan data, hubungi manager, penasihat hukum 
dan/atau Petugas Bagian Kepatuhan yang ditunjuk pada bisnis anda. 
 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan lihat Kebijakan Kepatuhan Kerahasiaan Data AIA Group pada 
Intranet AIA. 
 
Benturan Kepentingan 

Jabatan anda di AIA tidak dapat digunakan untuk mendapatan keuntungan atau manfaat pribadi yang 
tidak semestinya untuk anda atau anggota keluarga anda. Setiap situasi yang menciptakan, atau 
bahkan terlihat menciptakan, benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dan kepentingan AIA 
harus dikelola dengan baik. 

 
Benturan kepentingan (potensi benturan atau benturan nyata) harus dilaporkan melalui Employee Self 
Service System Sumber Daya Manusia (“ESS”), jika ada. Jika ESS tidak ada pada Unit Bisnis anda, 
hubungi Petugas Bagian Kepatuhan yang ditunjuk pada bisnis anda. 

 
Manager harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah, mengidentifkasi dan 
mengelola dengan baik benturan kepentingan dari orang-orang yang mereka awasi. 

 
Kesempatan Bisnis 

Karyawan AIA dilarang mengambil untuk diri mereka sendiri, atau mengarahkan ke pihak ketiga, 
kesempatan bisnis yang didapat dengan menggunakan benda milik perusahaan, informasi atau posisi 
AIA kecuali jika AIA telah ditawarkan atau menolak kesempatan itu. Karyawan AIA dilarang 
menggunakan benda milik, informasi atau posisi AIA untuk keuntungan pribadi dengan 
mengesampingkan AIA, dan juga dilarang bersaing dengan AIA. 
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MEMBENTUK PRAKTEK YANG BERETIKA DI PASAR 

 
Hubungan Pribadi 

Jika anggota keluarga anda bekerja di perusahaan AIA, anda harus segera menyatakan hubungan itu 
(melalui ESS). Anggota keluarga dekat, anggota keluarga anda dan orang-orang yang memiliki 
hubungan pribadi yang erat dengan anda tidak boleh mempengaruhi  keputusan bisnis. Saat 
memutuskan apakah hubungan pribadi dapat mengakibatkan benturan kepentingan, Tanyakan diri anda 
sendiri: 

 
•    Apakah salah satu dari kami memiliki pengaruh pada yang lain di tempat kerja? 
•    Apakah salah satu dari kami mengawasi atau melapor pada yang lain? 
•    Dapatkah orang luar menganggap situasi itu sebagai benturan kepentingan? 
 
Jika jawaban pada salah satu dari pertanyaan tersebut adalah “ya”, maka anda harus segera berbicara 
dengan manager anda megenai hal tersebut. 
 

APAKAH SAYA MELAKUKAN HAL YANG BENAR? 

Saya adalah seorang underwriter AIA dan istri saya baru saja diterima sebagai agen AIA. Saya tidak 
berencana untuk memanfaatkan situasi ini, dan begitu juga istri saya. Namun demikian, meskipun 
karyawan AIA lainnya memiliki anggota keluarga yang bekerja sebagai agen, kami berdua 
memutuskan untuk menyatakan status kami kepada AIA. 

 
INI HAL YANG BENAR UNTUK DILAKUKAN. 

Posisi anda di dalam perusahaan jelas menunjukkan benturan kepentingan. Anda harus selalu 
berada di depan terkait potensi benturan agar benturan kepentingan dapat ditangani dengan baik. 

 
Benturan Kepentingan 

•  Selalu mengambil keputusan untuk kepentingan terbaik AIA dan nasabah – jangan mendahulukan 
kepentingan pribadi. 

•  Sadari bahwa kegiatan pribadi dapat menyebabkan potensi benturan, seperti bekerja sampingan 
pada, atau berinvestasi di, nasabah, vendor atau pesaing AIA. 

•  Bicarakan dengan manager anda mengenai situasi yang dapat dianggap sebagai potensi benturan 
kepentingan. 

•  Secara proaktif menangani setiap situasi yang dapat berpotensi menyebabkan benturan 
kepentingan antara kepentingan anda atau anggota keluarga atau teman anda dengan kepentingan 
AIA. 

 
Kegiatan Luar 

Kadangkala, kegiatan luar dapat berpotensi menyebabkan benturan kepentingan. Kegiatan berikut ini 
dapat dianggap sebagai benturan dan harus dilaporkan dan disetujui sebelumnya (melalui ESS): 

• Bekerja pada bisnis luar, baik sebagai karyawan, anggota dewan, direktur, pejabat, wali amanat, 
mitra atau konsultan, dan khususnya bisnis yang ada hubungannya dengan AIA, atau yang 
bersaing dengan AIA. Persetujuan tertulis sebelumnya dari manager anda diperlukan sebelum 
terlibat dalam jenis kegiatan luar jenis ini. 

• Bekerja pada yayasan, badan amal atau organisasi nirlaba dimana seorang karyawan dibayar atas 
jasanya. Persetujuan tertulis sebelumnya dari manager anda diperlukan sebelum terlibat dalam 
jenis kegiatan luar jenis ini. 

• Bekerja pada yayasan, badan amal atau organisasi nirlaba yang memiliki hubungan bisnis dengan 
AIA. Hubungan itu harus dilaporkan. Persetujuan untuk jenis kegiatan luar ini tidak diperlukan, 
asalkan karyawan yang bekerja di sana tidak menerima bayaran dan tidak ada potensi benturan 
kepentingan. Jika anda ingin menanyakan tentang apakah ada potensi benturan, bicarakan dengan 
manager anda atau petugas Bagian Kepatuhan yang ditunjuk pada bisnis anda. 

• Menjadi pejabat publik atau mencalonkan diri sebagai pejabat terpilih. Persetujuan tertulis 
sebelumnya dari Penasihat Umum AIA atau orang yang ditunjuknya untuk menjadi pejabat publik 
atau mencalonkan diri sebagai pejabat terpilih. 

 
Untuk menghindari potensi benturan dengan kepentingan AIA, setiap karyawan yang berpartisipasi 
dalam usaha dukungan masyarakat di luar dari program-program yang disponsori AIA dan yang 
mencalonkan diri sebagai pejabat terpilih atau publik tidak boleh menyiratkan dukungan AIA pada 
kegiatan tersebut. 
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Hadiah dan Hiburan 

Hadiah sederhana dan hiburan yang sesuai membantu membangun niat baik kami dan 
menyampaikan penghargaan kami kepada nasabah dan pemangku kepentingan. 

 
Namun demikian, apakah diberikan atau diterima, hadiah atau hiburan tidak boleh memengaruhi 
keputusan bisnis. Jika hadiah dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan bisnis, hadiah atau 
hiburan tidak boleh diberikan, berapapun nilainya. 

 
Mengelola frekuensi dan nilai dari hadiah dan hiburan yang diberikan atau diterima adalah hal yang 
sangat penting agar tidak menimbulkan persepsi hubungan bisnis yang tidak baik. Ambang batas 
umum untuk memberi atau menerima hadiah atau hiburan adalah US$300 per penerima per 
kesempatan. CEO Unit Bisnis dapat menetapkan batas bawah larangan pemberitaan atau 
penerimaan hadiah dan hiburan (“Ambang Batas Bawah Unit Bisnis). 

 
Hadiah atau hiburan, apakah diberikan atau diterima, harus: 

 
•    Memiliki tujuan bisnis yang sah. 
•    Rasanya enak dan tidak boros atau berlebihan. 
•    Tidak sering ditukar dengan sumber / penerima yang sama. 
•    Diperkenankan oleh kebijakan AIA dan organisasi yang memberikan. 
•    Wajar, normal, lazim dan sah di negara atau kawasan dimana hadiah atau hiburan diberikan atau 

diterima. 

•  Tidak diminta. Tidak boleh meminta hadiah, kado atau hiburan, termasuk perjalanan yang 
disponsori vendor. 

•    Menghormati sensitifitas lokal dan budaya. 
• Dilaporkan atau disetujui melalui ESS (atau metode-metode pelaporan lain sebagaimana yang 

diarahkan) sesuai dengan persyaratan standar. 

 
Jika anda ditawari hadiah yang tidak memenuhi semua kriteria di atas, anda harus menolaknya 
dengan sopan. Namun demikian, jika penolakan anda akan dianggap menghina atau membahayakan 
hubungan bisnis, terima hadiah itu atas nama AIA (kecuali jika anda mengetahui itu tidak sah) dan 
ikuti proses pelaporan. Manager anda akan memutuskan apa yang harus dilakukan dengan hadiah 
itu. 

 
Jika karyawan diberi kompensasi atas presentasi yang dibuatnya, bicarakan dengan panel yang 
memberikan honorarium, mereka harus memberitahu manager mereka secara tertulis mengenai 
pemberian yang diterima pada AIA. 
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MEMBENTUK PASAR BERETIKA DI PASAR 

 

 
Hadiah dan Hiburan yang menyangkut Pejabat Pemerintah 

• Uji tuntas yang diperlukan harus dilakukan pada setiap pejabat pemerintah sebelum memberi 
hadiah atau hiburan, untuk menilai risiko melanggar undang-undang anti-korupsi dan Kebijakan 
Anti-Korupsi AIA Group. Semua hadiah dan hiburan tersebut harus mendapat persetujuan 
sebelumnya. 

• Kas dan setara kas tidak boleh ditawarkan atau diberikan sebagai hadiah. 
• Angpao tidak boleh diberikan kepada pejabat pemerintah. 
 
Hadiah dan Hiburan yang tidak menyangkut Pejabat Pemerintah 

• Hadiah dan hiburan harus dilaporkan sesuai dengan Kode (lihat tabel di bawah ini). 
• Persetujuan harus diterima baik dari manager anda dan CEO Unit Bisnis (melalui ESS, jika ada) 

untuk semua hadiah yang diberikan atau diterima yang melebihi ambang batas US$300, atau 
Ambang Batas Bawah Unit Bisnis, sebagaimana berlaku. 

• Hadiah atau hiburan yang terkait dengan kegiatan sponsor (yaitu memberi atau menerima tiket 
bioskop, konser atau even olahraga yang disponsori oleh AIA atau mitra bisnis kami) tunduk pada 
proses pembatasan, pelaporan dan persetujuan hadiah yang sama. 

• Kegiatan sponsor umum (mis. yang dicakup dalam rencana pemasaran dan yang tidak 
menyangkut hadiah pada seseorang) tidak memerlukan persetujuan menurut Kode ini. Hadiah 
dan kegiatan pemasaran dan promosi untuk nasabah dan distributor kita tidak dianggap sebagai 
hadiah yang harus dilaporkan menurut Kode. Namun demikian, kita harus memastikan itu 
memenuhi semua peraturan yang berlaku dan komitmen kita untuk memperlakukan nasabah 
secara adil. 

• Kas atau setara kas (seperti sertifikat hadiah, cek, cek perjalanan atau poswesel, pembayaran 
biaya kartu kredit, voucher atau hadiah yang secara substansial sama dengan kas) tidak boleh 
diberikan atau diterima. Pemberian tunai musiman khusus, seperti "Angpao" diperkenankan 
hanya jika nilai nominalnya sesuai dengan prosedur dan ambang batas yang ditetapkan dalam 
CEO Unit Bisnis. Angpao tidak boleh diberikan kepada pihak-pihak yang tidak mengetahui tradisi 
itu, untuk menghindari ditafsirkan sebagai maksud untuk memengaruhi keputusan bisnis. Dalam 
keadaan apapun, anda tidak boleh meminta Angpao. Anda harus memenuhi hukum setempat dan 
Kebijakan dan Pedoman Anti-Korupsi AIA. 

• Sumbangan amal tidak dianggap sebagai hadiah yang harus dilaporkan menurut Kode. Namun 
demikian, sumbangan amal harus memenuhi Kebijakan dan Pedoman Anti-Korupsi AIA. Semua 
kegiatan yang menyangkut nama merek AIA, termasuk sponsor amal, harus memenuhi pedoman 
nama merek AIA.   

 
 
APAKAH SAYA MELAKUKAN HAL YANG BENAR? 

Saya telah bekerja sangat erat dengan vendor AIA selama beberapa tahun. Vendor itu mengundang 
saya untuk berbicara selama satu jam dalam konferensi tiga hari yang akan diadakan di luar negeri. 
Vendor itu menawarkan biaya perjalanan, hotel, dan makan, saya menolak. 
 
INI HAL YANG BENAR UNTUK DILAKUKAN. 

Jika ada bisnis yang jelas untuk anda hadiri, maka penawaran itu dapat diterima — tetapi dalam hal 
ini, AIA yang harus membayar anda untuk hadir, bukan vendor (atau anda dapat memilih untuk 
menutup biaya-biaya itu secara pribadi). Namun demikian, anda dapat menerima hiburan yang wajar 
selama konferensi tersebut. 



16 

Pelaporan dan persetujuan yang diperlukan didasarkan pada jenis hadiah dan hiburan dan nilai: 
 
 Senilai  >US$300 atau Ambang 

Batas Bawah Unit Bisnis 
≤US$300 atau Ambang Batas 
Bawah Unit Bisnis 

 
 

Hadiah  (diberikan 
atau diterima) 

 
 
 

Lapor (melalui ESS, jika ada) dan 
minta persetujuan manager dan CEO 

Laporkan (melalui ESS, jika ada). 

Hiburan (diterima) Lapor (melalui ESS, jika ada)  
Minta persetujuan manager, jika ada 

Tindakan tidak diperlukan.  
Pelaporan ESS opsional. 
 

 
 

Hiburan (diberikan) Lapor (melalui ESS, jika ada). 
Minta persetujuan manager dan 
CEO. 

Ikuti persyaratan pelaporan dan 
persetujuan sesuai dengan kebijakan 
biaya. 
 
 

 
Hadiah dan  
Hiburan yang 
Menyangkut  

pejabat pemerintah 

Lapor (melalui ESS, jika ada).  
Minta persetujuan sebelumnya dari 
manager anda dan CEO.  

Uji tuntas harus diselesaikan dan 
ditinjau oleh Bagian Kepatuhan. 
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan 
lihat Pedoman Anti-Korupsi Grup 
atau hubungi Petugas Bagian 
Kepatuhan yang ditunjuk pada bisnis 
anda. 

Lapor (melalui ESS, jika ada).  
Minta persetujuan sebelumnya dari 
manager anda.  

Uji tuntas harus diselesaikan untuk 
pemberian hadiah dan dalam 
beberapa kasus harus ditinjau oleh 
Bagian Kepatuhan. 
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Jika ragu, lapor (melalui ESS, jika ada). 

 
Pelaporan hadiah-hadiah bermerek perusahaan yang tidak mahal, seperti pena, buku catatan, 
kalender, payung, USB, baterai telepon genggam, note pad, penjilid, kopi, mug, topi, T-shirt, dll tidak 
diperlukan. Namun demikian, jika anda ragu, anda harus melapor. 

 



18 

Hubungan dengan Mitra Bisnis Kami 

Mitra bisnis kami adalah perpanjangan tangan AIA sepanjang mereka beroperasi di dalam hubungan 
kontraktual dengan Grup kami. Saat bekerja atas nama AIA, mitra bisnis diharapkan untuk mematuhi 
semangat dari Kode ini, dan ketentuan-ketentuan kontraktual yang berlaku. 

 
Mitra bisnis tidak boleh bertindak dengan cara yang dilarang atau dianggap tidak layak bagi karyawan 
AIA. Kami harus memastikan agar nasabah, agen, dan pemasok tidak mengeksploitasi hubungan 
mereka dengan AIA atau menggunakan nama AIA dalam kaitannya dengan transaksi curang, tidak 
beretika atau tidak jujur.  
 
Mitra bisnis AIA diharapkan untuk tidak memberi insentif kepada karyawan AIA atau lain-lain yang 
berbisnis dengan AIA yang melanggar standar Kode ini. 
 
Pemilihan Pemasok  

Pemasok dan vendor dipilih atas dasar kinerja dan manfaat sesuai dengan proses yang adil dan 
terbuka. 
 

Persyaratan untuk pemasok dan vendor untuk mengikuti standar dalam Kode harus dimasukkan 
dalam program manajemen vendor. 
 
Keadilan  

AIA mencari keunggulan kompetitif hanya melalui praktek bisnis yang sah dan beretika. Kami harus 
menjalankan bisnis secara adil dengan nasabah, penyedia jasa, pemasok dan pesaing kami. Jangan 
meremehkan pesaing atau produk dan jasa mereka. AIA tidak memberi toleransi pada tindakan-
tindakan mengambil keuntungan dengan cara yang tidak benar dari siapa saja dengan memanipulasi, 
menyembunyikan, menyalahgunakan informasi istimewa, sengaja mengaburkan fakta atau praktek-
praktek tidak adil lain. 

 
Hubungan dengan Mitra Bisnis Kami  

•  Ketahui praktek bisnis agen dan perwakilan AIA lain agar metode yang tepat digunakan untuk 
menyediaan jasa-jasa terhadap kita. 

•  Mengadakan uji tuntas terhadap agen, konsultan dan kontraktor independen potensial sebelum 
menggunakan jasa mereka. 

•  Tidak boleh menekan atau mendorong pemasok atau agen AIA untuk terlibat dalam kegiatan-
kegiatan yang tidak benar. 

•  Memperlakukan pemasok, agen, dan perwakilan dengan hormat dan pertimbangan. 
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MEMBENTUK PRAKTEK YANG BERETIKA DI PASAR 

 
Perilaku Anti-Persaingan 

AIA bersaing dengan penuh semangat dan adil. Kami memelihara dan mengembangkan bisnis kami 
melalui produk dan jasa unggulan – bukan melalui praktek-praktek yang tidak benar atau anti-
persaingan. Kami memenuhi undang-undang persaingan. 
 
Undang-undang ini sangat kompleks. Karyawan yang tidak merasa yakin mengenai apakah praktek 
yang dijalankannya tepat harus berkonsultasi dengan Petugas Bagian Kepatuhan yang ditunjuk pada 
bisnis anda untuk mendapatkan informasi tambahan dan penjelasan. 

 
APAKAH SAYA MELAKUKAN HAL YANG BENAR? 

Pada satu acara baru-baru ini, dua karyawan dari perusahaan pesaing memulai pembicaraan. 
Mereka mulai berkomentar tentang pesaingnya, dan salah satu dari mereka berkata kepada saya, 
“Satu dari dua perusahaan kami dapat mendepak bisnis pesaing dalam setahun”. Saya mengatakan 
kepadanya bahwa komentar itu bisa membuat kami bermasalah dan bahwa saya tidak mau menjadi 
bagian dari masalah itu. Saya segera meninggalkan ruangan dan menulis surel ke Bagian Kepatuhan 
untuk menjelaskan situasi itu dan apa yang telah saya lakukan. 

 
INI HAL YANG BENAR UNTUK DILAKUKAN. 

Pernyataan anti-persaingan adalah bukan candaan dan terlibat dalam pembicaraan untuk mendepak 
bisnis pesaing dapat membuat anda dan AIA bermasalah. Mengikuti petunjuk Petugas Bagian 
Kepatuhan akan memastikan bahwa perusahaan mengetahui situasi itu dan dapat membantu. 
 
Pedoman berikut ini akan membantu memastikan perilaku bsinis yang adil dan persaingan yang tepat. 

 
Jangan Lakukan 

• Bersepakat secara resmi atau tidak resmi dengan pesaing untuk menetapkan harga atau 
persyaratan jual beli lain, memberikan penawaran, menetapkan tingkat produksi atau penjualan, 
atau mengalokasikan nasabah, pasar, atau kawasan.  

• Membicarakan salah satu dari berikut ini dengan pesaing: harga, penawaran, penjualan nasabah, 
komisi dan persyaratan penjualan, laba, marjin, biaya, produksi, inventaris, pasokan, rencana 
pemasaran atau informasi persaingan yang sensitif lain. 

• Menghadiri rapat dengan pesaing yang membahas informasi persaingan yang sensitif, termasuk 
hal-hal yang disebutkan dalam dua poin di atas. 

• Bersepakat dengan pihak lain di luar AIA mengenai pemasok atau nasabah mana yang akan 
menjalankan bisnis atau memberikan penawaran. 

• Membuat perbandingan yang tidak berdasar atau tidak benar kepada pesaing atau komentar 
tentang produk dan jasa mereka. 

• Memperoleh informasi persaingan yang sensitif dari pesaing AIA atau mereka yang diketahui 
memiliki kewajiban kerahasiaan pada pesaing. 

 
Lakukan 

• Bersaing dengan penuh semangat dan secara sah di setiap pasar dimana AIA berpartisipasi, 
mengambil semua keputusan bisnis secara independen untuk kepentingan terbaik AIA. 

• Memperoleh informasi persaingan yang sensitif tentang pesaing AIA hanya dari sumber-sumber yang sah dan tepat. 
• Berkomentar tentang pesaing atau produk atau jasa mereka hanya berdasarkan pada informasi faktual. 
 
Tanda-tanda Peringatan – Pelanggaran Terhadap Undang-undang Persaingan Yang Adil  

Undang-undang persaingan yang adil berbeda antara satu negara dengan negara lain. Perbedaan ini 
berpotensi membuat tindakan-tindakan tertentu diperkenankan di beberapa negara dan dilarang di 
negara-negara lain. Jika anda menghadapi salah satu kegiatan di bawah ini dan tidak yakin apakah 
kegiatan di bawah ini sah, maka hubungi Petugas Bagian Kepatuhan yang ditunjuk pada bisnis anda 
untuk mendapat saran tentang cara memulai: 
•  Mencoba mendikte atau mengendalikan harga jual kembali nasabah. 

•  Menjadikan penjualan produk atau jasa bergantung pada pembelian produk lain dari nasabah.  
•  Menawarkan harga atau persyaratan nasabah yang lebih menguntungkan dari yang ditawarkan 

pada pesaing yang sama dari nasabah. 

•  Melarang nasabah atau pemasok berhubungan dengan pesaing. 
•  Menjual produk atau jasa di bawah harga atau praktek harga atau promosi yang tidak wajar. 
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Q 
&A 

Informasi mengenai Pesaing  

AIA melarang menggunakan cara ilegal atau tidak etis untuk mendapatkan informasi rahasia 
mengenai pesaing atau pemasok, termasuk rahasia dagang. Mendapatkan informasi persaingan 
tentang pesaing AIA hanya dari sumber-sumber yang sah dan tepat. Jangan mendapatkan informasi 
persaingan yang sensitif dari pesaing AIA atau yang diketahui memiliki kewajiban kerahasiaan pada 
pesaing. 

 
Tanda-tanda Peringatan – Mendapatkan Informasi Mengenai Pesaing Secara Tidak Pantas  

•  Menyimpan dokumen atau catatan komputer dari perusahaan sebelumnya. 
•  Menekan atau mendorong karyawan baru AIA untuk membahas informasi rahasia dari 

perusahana sebelumnya. 

•  Mendapatkan informasi melalui perilaku yang dapat dianggap sebagai spionase, mata-mata atau 
yang anda tidak bersedia ungkapkan secara penuh. 

•  Bergantung pada klaim pihak ketiga bahwa kecerdasan bisnis diperoleh dengan benar. 
 
 

Q:  Apakah undang-undang kerahasiaan data hanya mencakup data pribadi yang 
sensitif, seperti etnis, data medis, nomor kartu kredit dan nomor rekening 
pensiun? 

 
A:  Tidak. Undang-undang kerahasiaan data berpotensi berlaku pada semua data 

mengenai individu. Alamat surel nasabah, rincian kontak, preferensi, suara dan 
gambar semuanya adalah data pribadi yang dilindungi oleh undang-undang 
kerahasiaan data jika data tersebut terhubung pada individu yang dapat 
diidentifkasi. 

 
Q:  Apa yang dimaksud dengan tujuan bisnis yang sah untuk menerima hadiah atau 

hiburan?  

 
A:  Karyawan AIA dibayar oleh AIA untuk kepentingan terbaik AIA. Contoh tujuan 

bisnis yang baik untuk menerima hiburan adalah makan siang dari mitra bisnis 
untuk membicarakan isu bisnis dan membangun hubungan kerja yang lebih erat. 
Sebaliknya, menerima hadiah atau benda pribadi seperti perhiasan bukan 
merupakan kepentingan terbaik AIA. Hadiah itu harus ditolak karena dapat 
mempengaruhi  loyalitas karyawan dan menciptaan suatu kewajiban pada si 
pemberi. 

 
Q:  Untuk membantu melakukan pekerjaan yang lebih di AIA, saya menyimpan 

beberapa dokumen dari perusahaan sebelumnya. Dokumen ini memuat inisiatif 
pemasaran yang digunakan oleh perusahaan saya sebelumnya. Dapatkah saya  
menggunakan dokumen ini di AIA? 

 
A:  Jika dokumen itu memuat informasi kerahasiaan atau hak milik perusahaan anda 

sebelumnya, maka anda tidak dapat menggunakan atau berbagi informasi ini. 
AIA berharap semua karyawan untuk menghormati pengungkapan atau larangan 
penggunaan informasi rahasia yang didapat dari perusahaan sebelumnya atau 
pihak ketiga lain. Jika anda tidak yakin apakah informasi dari perusahaan 
sebelumnya dianggap sebagai rahasia atau dilarang digunakan, anda tidak boleh 
menggunakan atau berbagi informasi ini sampai anda berkonsultasi dengan 
Petugas Bagian Kepatuhan yang ditunjuk pada bisnis anda. 
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MELINDUNGI ASET 
PEMEGANG SAHAM 
 
Pelaporan Keuangan 

Pemegang saham, mitra bisnis, regulator dan publik berpegang pada laporan keuangan kami untuk 
mengambil keputusan. Laporan keuangan kami harus jujur, lengkap, tepat waktu, wajar, akurat dan 
dapat dimengerti. Untuk memastikan bahwa kami memenuhi standar ini secara konsisten, hanya 
karyawan yang berwenang yang dapat memberikan laporan keuangan kepada pihak eksternal. 

 
Catatan Bisnis Akurat  

Catatan bisnis harus selalu disusun dengan jujur dan akurat. Informasi mengenai catatan bisnis tidak 
boleh dipalsukan atau diubah. Kami harus jujur atau tidak boleh menipu dalam memelihara catatan 
AIA, atau mencoba untuk menyesatkan manajemen, auditor, regulator atau pemegang saham AIA. 
Catatan bisnis meliputi informasi dalam media apa saja, termasuk salinan cetak, catatan elektronik, 
surel, pesan singkat, video dan kaset cadangan. 

 
Karyawan AIA tidak boleh berlaku curang (yang dinyatakan sebagai ketidakjujuran yang disengaja 
untuk mengamankan keuntungan atau kerugian yang tidak sah atau tidak adil). Jika anda melihat 
atau mencurigai adanya kecurangan, termasuk klaim biaya, perolehan, penyimpangan audit atau 
pembukuan, dll., atau anda mengalami tekanan untuk mengubah catatan keuangan, anda harus 
membicarakan keadaan tersebut dengan Bagian Kepatuhan, sumber daya lain yang berkualifikasi, 
seperti Audit Internal Grup atau melapor melalui AIA Ethics Hotline. 

 
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan lihat Kebijakan Anti-Kecurangan AIA Group pada Intranet AIA.  
 
Audit dan Investigasi 

Jika diminta, karyawan AIA akan bekerjasama dengan auditor dan investigator untuk mengadakan 
audit atau investigasi internal atau eksternal kegiatan AIA. Tindakan-tindakan yang dirancang untuk 
menghambat efektivitas dari audit atau investigasi (termasuk kegagalan untuk merahasiakan rincian 
investigasi, mis. dengan memberitahu orang-orang yang menjadi subyek investigasi) dapat berakibat 
pada tindakan disiplin. 

 
 
APAKAH SAYA MELAKUKAN HAL YANG BENAR? 

Departemen saya baru-baru ini sedang menjalani audit peraturan. Saya menyadari adanya kesalahan 
yang dibuat dalam dokumen yang diberikan sebelumnya kepada regulator dan memperbaiki 
kesalahan itu dengan mengirim kembali dokumen yang telah diperbaiki kepada regulator. Regulator 
menerima dokumen yang telah diperbaiki itu tanpa mengetahui bahwa saya telah memperbaikinya 
sebelum dikirim. Saya berpikir inspektur harus mendapatkan informasi yang akurat dengan 
memperbaiki kesalahan ini dalam dokumen awal.  

 
INI BUKAN HAL YANG BENAR UNTUK DILAKUKAN. 

Walaupun anda berniat baik, anda tidak boleh mengubah catatan selama audit karena alasan apapun 
juga. Akurasi dan kebenaran informasi harus diverifikasi sebelum audit atau investigasi. Jika 
perubahan dibuat, maka yang menerima harus diberitahu dengan jelas untuk menghindari dugaan 
bahwa AIA menyesatkan auditor atau memalsukan catatan. 

 
 
Penyimpanan Dokumen  

Kita harus selalu memenuhi semua kebijakan manajemen catatan yang berlaku. Kebijakan ini berlaku 
pada informasi dalam media apa saja, sebagaimana yang digambarkna di atas. 

 
Kita harus menyimpan informasi penting yang digunakan untuk melaporkan, mengaudit dan tujuan-
tujuan penting lainnya dalam format yang dapat diperbaiki selama periode penyimpanan yang 
ditetapkan. Informasi yang bersifat sementara, yang tidak begitu penting, atau yang periode 
penyimpanannya telah habis menurut kebijakan manajemen catatan yang berlaku harus dibuang. 



22 

 
 
 
AIA dapat menunda penghancuran dokumen, catatan, atau data untuk mengantisipasi atau seraya 
menunggu proses pengadilan, audit, investigasi atau pemeriksaan melalui pemberitahuan 
penyimpanan dokumen yang diterbitkan kepada karyawan AIA yang diyakini memiliki, memegang 
atau mengendalikan materi terkait. Setiap karyawan AIA berkewajiban untuk segera memeriksa 
pemberitahuan penyimpanan dokumen dan mengikuti petunjuknya secara hati-hati. Informasi yang 
dimaksud dalam pemberitahuan penyimpanan dokumen yang diterbitkan oleh AIA harus disimpan 
sampai diperintahkan sebaliknya, terlepas dari jangka waktu yang ditetapkan dalam kebijakan 
manajemen catatan yang berlaku. 

 
Setiap pertanyaan yang terkait dengan pemberitahuan penyimpanan dokumen harus diajukan 
sesegera mungkin dengan narahubung yang diidentifikasi dalam pemberitahuan penyimpanan. 
Kegagalan untuk menjaga dokumen, catatan, atau data yang diperlukan dapat berakibat pada 
tindakan disiplin termasuk, pemutusan hubungan kerja dan/atau tanggung jawab perdata dan/atau 
pidana kepada individu-individu AIA dan yang bertanggungjawab. 

 
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan lihat Kebijakan Manajemen Catatan AIA Group pada Intranet 
AIA. 

 
Menjaga Sumber Daya AIA  

Untuk melayani nasabah dan pemegang saham kita dengan sebaik-baiknya. Kita harus menunjukkan 
perhatian dan penggunaan sumber daya kita dengan baik.  

 
Hak Milik Fisik  

Hak milik AIA, termasuk bangunan, peralatan dan pasokan, harus dilindungi dari penyalahgunaan, 
kerusakan, pencurian atau penanganan yang tidak tepat lainnya. 

 
Hak milik AIA dimaksudkan semata-mata untuk bisnis AIA, meskipun penggunaan pribadi yang 
bersifat insidental, seperti panggilan telepon lokal, penggunaan surel pribadi yang terbatas, 
pengunaan fotokopi atau komputer kecil diizinkan. 

MELINDUNGI ASET PEMEGANG SAHAM 
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Hak Milik Intelektual  

Hak milik AIA terdiri dari gagasan atau informasi bisnis milik AIA, seperti produk dan metodologi unik. 
AIA melindungi hak milik intelektualnya melalui hak paten, merek dagang dan hak cipta. Kita harus 
menjaga informasi rahasia dan rahasia dagang AIA dan mitra bisnisnya. 
 
Hak Milik Intelektual 

•  Tidak boleh menggunakan hak milik intelektual AIA secara tidak patut. 
•  Tidak boleh mengungkapkan hak milik intelektual tanpa persetujuan. 
•  Melindungi hak milik AIA dengan memperoleh, atau membantu yang lain memperoleh, hak paten, 

merek dagang atau hak cipta. 

•  Tidak boleh menggunakan hak milik intelektual perusahaan sebelumnya tanpa izin. 
•  Tidak boleh mengunakan atau menggandakan piranti lunak atau dokumentasi, kecuali jika 

ditentukan dalam perjanjian lisensi. AIA menghargai pembatasan yang disematkan pada piranti 
lunak oleh pengembang atau distributor.  

 
Dana 

Dana AIA akan digunakan secara bertanggungjawab dan semata-mata untuk bisnis AIA. Kartu kredit 
perusahaan yang diterbitkan untuk karyawan untuk pembayaran biaya-biaya bisnis tidak dapat 
digunakan untuk kepentingan pribadi. Kita masing-masing ertanggungjawab untuk melindungi dana 
AIA dari penyalahgunaan atau pencurian dan memastikan bahwa AIA menerima nilai baik saat 
mengeluarkan dana AIA. Kami hanya meminta penggantian atas biaya bisnis aktual, wajar dan resmi. 

 
Sistem Tekhnologi Informasi  

Sistem tekhnologi informasi AIA meliputi komputer, sumber daya jaringan, sistem surel, telepon, 
sistem suara dan informasi proses komputer lainnya. Kami bertanggungjawab untuk melindungi 
sistem-sistem ini dan data di dalamnya, dari akses yang tidak benar, kerusakan atau pencurian. Kita 
harus menghindari dari menulis hal-hal yang mempermalukan kita atau merefleksikan hal yang buruk 
pada AIA. 
 
Tunduk pada hukum setempat yang berlaku, AIA berhak memeriksa semua surat elektronik dan 
informasi elektronik lain untuk menentukan kepatuhan pada Kode ini, peraturan perundang-undangan 
atau kebijakan AIA. Semua informasi elektronik, termasuk tanpa terbatas pada surel, pesan singkat, 
dan voicemail yang dikirim atau diterima dari komputer, telepon genggam atau stasiun kerja AIA 
dapat diperiksa (termasuk oleh regulator kami). 

 
Sistem surat elektronik AIA adalah milik AIA dan dimaksudkan untuk tujuan bisnis. Sistem surel yang 
digunakan karyawan secara sesekali, insidental dan wajar dapat diizinkan jika tidak mengganggu 
kinerjanya, berdampak pada operasi sistem surel itu, atau melanggar kebijakan, pedoman, atau 
standar AIA lainnya. 
 

Pesan surel dan komunikasi lainnya yang dikirim atau diterima dengan mengunakan sistem 
tekhnologi informasi AIA tidak boleh digunakan untuk membuat, menyimpan, atau mengirim informasi 
permusuhan, jahat, melanggar hukum, seksual vulgar, diskriminatif, melecehkan, kotor, kasar atau 
menghina. Sistem-sistem ini juga tidak boleh digunakan untuk mengakses situs-situs jaringan yang 
memuat konten ilegal, seksual vulgar atau diskriminatif. 

 
Tanda-tanda Peringatan – Melindungi Informasi Sensitif Kami  

•  Membicarakan informasi rahasia dengan keras dan terbuka yang dapat didengar oleh orang lain. 
•  Membicarakan informasi hak milik AIA dengan pihak ketiga tanpa kewenangan dan perjanjian 

kerahasiaan. 

•  Membicarakan informasi hak milik AIA dengan nasabah atau pemasok tanpa persetujuan dan 
pengetahuan yang tepat mengenai status hubungan itu sebagai rahasia atau tidak. 

•  Membuang draft dan catatan rahasia dengan tidak sebagaimana mestinya. 
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Q:  Saya menemukan kesalahan dalam laporan keuangan yang disusun oleh auditor 

luar. Informasi diserahkan untuk pengungkapan kepada publik. Haruskah saya 
menyampaikan kekhawatiran saya? 

A:  Anda harus memberitahu pihak yang berwenang untuk menangani isu itu.Kesalahan 
itu dapat berpotensi serius. Anda bertanggungjawab untuk segera menyampaikan 
kekhawatiran anda kepada orang-orang yang tepat. Jika tidak yakin, hubungi 
manager anda, Petugas Bagian Kepatuhan yang ditunjuk pada bisnis anda atau AIA 
Ethics Hotline. 

Q:  Atasan saya meminta saya untuk menyiapkan pesanan pembelian jasa-jasa senilai 
$30,000. Kewenangan pembelanjaannya hanya $25,000. Dapatkah saya membagi 
pesanan itu dalam dua pesanan pembelian untuk menghindari meminta persetujuan 
dari level yang lebih tinggi? 

A:  Tidak, anda tidak dapat melakukannya.  Tidak meminta persetujuan yang tepat 
berarti melanggar Kebijakan AIA, hal tersebut untuk memastikan bahwa kontrol 
pembukuan internal terpelihara dan beroperasi secara efektif. Jika anda merasa 
sungkan mengatakan kepada Atasan anda, sampaikan kepada Petugas Bagian 
Kepatuhan yang ditunjuk pada bisnis anda. 

Q:  Saya menghadiri rapat dengan beberapa manager AIA lain di sebuah ruang 
konferensi hotel. Pada saat makan siang, semua orang meninggalkan laptop mereka 
di ruang itu, saya merasa tidak nyaman, tetapi saya melakukan hal yang sama. 
Haruskah saya melakukan hal yang lain? 

A:  Ya, situasi itu harus ditangani secara berbeda. Laptop dan informasi di dalamnya 
adalah hak milik AIA dan kerap memuat data rahasia atau sensitif. Anda 
bertanggungjawab untuk memastikan agar laptop dan informasi di dalamnya tidak 
hilang, dicuri atau terbuka secara tidak disengaja. Anda dan rekan kerja harus 
mengamankan peralatan laptop/ruang atau meminta seseorang untuk menjaganya.   

Q:  Saya baru mengetahui bahwa karyawan vendor telah diberi akses luas pada jaringan 
kita. Saya pikir mereka tidak memerlukan jenis akses itu untuk melakukan pekerjaan 
mereka. Tidakkah itu membahayakan informasi AIA? Apa yang harus saya lakukan? 

A:  Anda mungkin benar, tetapi anda mungkin tidak memiliki semua informasi. Anda 
harus terlebih dahulu membicarakan siatusi itu dengan manager anda. Jika tindakan 
lebih lanjut diperlukan, anda atau manager anda harus menghubungi Petugas Bagian 
Kepatuhan yang ditunjuk pada bisnis anda. 

 

Q 
 A 

 

& 
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BERTINDAK SEBAGAI WARGA 
PERUSAHAAN YANG BAIK 
 

Melalui produk, jasa dan praktek bisnis bertanggungjawab kami, AIA berusaha untuk 
meningkatkan kualitas hidup di setiap negara dimana kami menjalankan bisnis. 
Meningkatkan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada 
bisnis kami adalah fondasi warga perusahaan yang baik. 
 
Perdagangan Sekuritas 

Dalam menjalankan bisnis AIA, kami sering mempelajari informasi material non-publik tentang AIA, 
pemasoknya dan perusahaan lain. Kami berkewajiban untuk melindungi informasi ini dari 
penggunaan yang tidak benar. Akan bertentangan dengan kebijakan AIA, dan di banyak negara, 
termasuk ilegal untuk:    

•    Memperdagangkan sekuritas dimana anda mengetahui  informasi material non-publik. 
• Menyampaikan informasi material non-publik kepada orang yang mungkin memperdagangkan 

sekuritas berdasarkan pada informasi tersebut atau memberi rekomendasi kepada orang lain 
untuk membeli atau menjual sekuritas. 

 
Informasi material non-publik adalah data rahasia yang dapat memengaruhi  keputusan investor untuk 
memperdagangkan sekuritas dan meliputi berikut ini: 

•    Proyeksi laba rugi. 
•    Hubungan bisnis baru. 
•    Perubahan dalam manajemen senior. 
•    Perkembangan produk atau jasa yang signifikan. 
•    Hasil triwulan, tengah tahunan, dan tahunan yang tidak dipublikasikan. 
•    Kenaikan atau penurunan dividen. 
•    Litigasi besar. 
•    Usulan atau transaksi merger atau akuisisi signifikan. 

 
Selain itu, karyawan tidak boleh: 
•    Terlibat dalam perdagangan spekulatif sekuritas AIA. 
•    Terlibat dalam transaksi lindung nilai dengan menggunakan sekuritas AIA. 
•    Menjual singkat sekuritas AIA. 
• Memperdagangkan sekuritas derivatif, seperti  opsi “put” atau “call”, “swaps” atau “collars”, yang 

terkait degan sekuritas AIA. 

•    Memperdagangkan sekuritas AIA selama periode blackout. 
 
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan lihat Kebijakan Perilaku Tidak Pantas Perdagangan dan Pasar 
Insider AIA Group pada Intranet AIA. 

 
Karyawan dengan daerah bisnis tertentu (mis. Investasi) dapat dikenakan persyaratan pre-clearance 
terkait dengan kegiatan perdagangan pribadi mereka. Pelanggaran terhadap persyaratan itu dapat 
berakibat serius pada individu-individu yang terlibat dan AIA. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan 
lihat AIA Standar Investasi – Transaksi Pribadi AIA pada Intranet AIA. 

 
 

APAKAH SAYA MELAKUKAN HAL YANG BENAR? 

Saya memasuki ruang konferensi dan melihat draft laporan tahunan di meja. Setelah membacanya, 
saya mengetahui bahwa tahun ini adalah tahun yang sangat menguntungkan. Hasilnya tidak akan 
diumumkan ke publik sampai minggu depan dan saya pikir harga saham kami akan naik saat berita 
tersebut diumumkan.  Berdasarkan informasi ini, saya akan membeli beberapa saham AIA sebelum 
harga naik. 

 
INI BUKAN HAL YANG BENAR UNTUK DILAKUKAN. 

Anda tidak boleh membeli saham AIA karena anda mengetahui informasi material non-publik dan ini 
merupakan pelanggaran serius. Jika anda menemukan dokumen tersebut di tempat yang tidak tepat, 
anda harus segera melaporkannya kepada Bagian Kepatuhan. 



26 

 
 
 
Anti-Pencucian Uang dan Kontra Pembiayaan Teroris  

AIA berkomitmen untuk memenuhi tanggungjawabnya untuk membantu mencegah pencucian uang 
dan pembiayaan teroris. Tanggungjawab ini biasanya meliputi mengidentifikasi klien, memantau 
kegiatan klien dan melaporkan kegiatan yang mencurigakan atau tidak biasa sesuai dengan hukum 
yang berlaku. Karyawan harus mematuhi program anti-pencucian uang yang dibuat oleh AIA dan 
Unit-unit Bisnisnya. Persyaratan pelaporan kegiatan mencurigakan bersifat sensitif waktu. Hubungi 
segera Manager anda atau Petugas Bagian Kepatuhan yang bertanggungjawab atas pencegahan 
pencucian uang jika anda mendapati ada kegiatan yang tidak biasa atau mencurigakan. 
 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan lihat Kebijakan Program Anti-Pencucian Uang dan Kontra 
Pembiayaan Teroris AIA Group pada Intranet AIA. 
 
Sanksi Ekonomi  

Untuk memenuhi program sanksi ekonomi yang berlaku, karyawan AIA dilarang mengadakan bisnis 
dengan atau memberikan manfaat kepada pemerintah-pemerintah, individu-individu dan entitas-
entitas tertentu (seperti terduga teroris dan pedagang narkotika) serta individu-individu dan badan-
badan yang berlokasi di, bertransaksi dengan atau warganegara-warganegara atau agen-agen dari 
negara-negara tertentu. Untuk menentukan apakah satu pemerintah, individu atau entitas masuk 
dalam larangan ini, konsultasikan dengan Petugas Bagian Kepatuhan yang bertanggungjawab atas 
sanksi itu. 

 
Segera melapor kepada Bagian Kepatuhan jika ada nasabah, anggota staf, atau mitra bisnis atau 
mitra pengimbang lain yang diketahui masuk dalam daftar sanksi yang berlaku. 

 
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan lihat Kebijakan Sanksi Ekonomi AIA Group pada Intranet AIA 
 

BERTINDAK SEBAGAI WARGA  PERUSAHAAN YANG BAIK 
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Berhubungan dengan Regulator dan Pejabat Pemerintah Lain 

Pertanyaan-pertanyaan dari regulator di luar jalur normal hubungan regulasi AIA harus segera 
dilaporkan kepada Petugas Bagian Kepatuhan yang ditunjuk pada bisnis anda atau Penasihat Hukum 
AIA yang ditunjuk sebelum tanggapan dibuat. Pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pelaporan 
keuangan dapat ditanggapi oleh pengawas yang berwenang. Tanggapan kepada regulator harus 
memuat informasi yang lengkap, faktual dan akurat. 

 
Selama inspeksi atau pemeriksaan regulasi, semua dokumen tidak boleh dirahasiakan, dihancurkan 
atau diubah dan tidak boleh melakukan kebohongan atau pernyataan yang menyesatkan kepada 
regulator. Permintaan-permintaan dari auditor tunduk pada standar yang sama. 

 
Anti-Korupsi dan Penyuapan  

Kita tidak boleh menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk mempengaruhi  pertimbangan bisnis 
orang lain. Karyawan, agen AIA, atau kontraktor independen tidak boleh memberi suap atau manfaat-
manfaat tidak patut lainnya kepada orang lain untuk memperoleh atau mempertahankan bisnis atau 
keuntungan yang tidak wajar dalam setiap transaksi bisnis yang melibatkan AIA, nasabah, atau 
karyawan kami. 
 
Pembayaran-pembayaran atau janji-janji untuk membayar sesuatu yang bernilai kepada pejabat atau 
karyawan pemerintah untuk memperoleh atau mempertahankan bisnis atau mendapatkan 
keuntungan yang tidak wajar tidak boleh dilakukan. Pejabat pemerintah meliputi manajemen senior 
perusahaan yang dikendalikan atau dimiliki secara keseluruhan atau sebagian oleh pemerintah. 

 
Undang-undang anti-korupsi juga melarang pembuatan buku-buku dan catatan-catatan palsu dan 
mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan dan mempertahankan kendali yang 
memadai terkait aset dan pembukuan perusahaan. Semua karyawan dan petugas AIA harus 
memenuhi Kebijakan dan Pedoman Anti-Korupsi AIA.  

 
Setiap karyawan AIA yang mengetahui, atau yang dengan itikad baik mencurigai, adanya 
pelanggaran terhadap undang-undang, peraturan atau kebijakan ini harus segera melaporkannya 
kepada Petugas Bagian Kepatuhan yang ditunjuk pada bisnis mereka sebagaimana yang dimaksud 
dalam bagian Speak Up.  

 
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan lihat Kebijakan Anti-Korupsi AIA Group pada Intranet AIA. 
 
Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan  

Melalui proses yang berkesinambungan, kita masing-masing dapat melakukan bagian kita untuk 
membantu AIA memberi kontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan. 
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AIA memberi kontribusi positif pada pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat dimana AIA 
beroperasi, dengan dukungan yang diberikan kepada orang-orang dan komunitas-komunitas yang 
membutuhkan. AIA dan karyawannya secara sukarela memberikan waktu dan dana pada program-
program peningkatan kesehatan, kemampuan finansial, pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan 
masyarakat lain. AIA berkomitmen untuk mengurangi dampak kegiatan operasinya pada lingkungan 
dan meningkatkan kesadaran tentang kesinambungan dengan mengambil bagian dalam kegiatan-
kegiatan yang menyoroti masalah ini. 

 
Jangan menggunakan dana atau aset AIA untuk alasan pribadi, atau memberi sumbangan pribadi 
atas nama perusahaan tanpa persetujuan sebelumnya.  

 
Hubungan dengan Masyarakat  

Hanya orang-orang yang memiliki kewenangan yang boleh berbicara atas nama AIA, dan informasi yang 
mereka sampaikan harus utuh, adil, akurat, tepat waktu dan dapat dimengerti. Semua permintaan dari 
investor, analis dan media harus dirujuk pada AIA’s Group Communications & Branding. 

 
Tidak boleh memberi kesan bahwa anda sedang berbicara atas nama AIA dalam komunikasi pribadi, 
termasuk forum, blog, chat room dan papan buletin pengguna. Jika anda mengungkapkan pandangan 
pribadi anda sendiri, anda harus pastikan bahwa itu dilakukan dalam keadaan-keadaan yang tidak 
merusak nama baik AIA, dan pandangan yang disampaikan adalah pandangan pribadi anda sendiri. 
 
Media Sosial  

AIA menghargai media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan 
dengan cara yang inovoatif dan interaktif. Saat mengunakan media sosial dalam kehiidupan pribadi 
kita, kita harus bersikap profesional. Media sosial meliputi blog, forum, chat room, situs jaringan 
profesional dan sosial, situs berbagi foto dan video, dan media daring interaktif lainnya seperti Twitter. 

 
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan lihat Kebijakan dan Pedoman Media Sosial (Karyawan) AIA 
Group pada Intranet AIA. 

 
Panduan Media Sosial  

•  Jangan berkomunikasi di media sosial atas nama AIA, kecuali jika anda ditunjuk untuk 
melakukannya. 

•  Jangan menggunakan media sosial untuk menghina atau merendahkan rekan kerja, nasabah, 
pesaing, atau lain-lain, atau mengungkapkan pandangan atau gagasan yang dikaitkan dengan AIA. 

•  Jangan membicarakan informasi sensitif, termasuk informasi rahasia atau material non-publik di media sosial. 
 

Q:   Saya mendengar dari manager saya bahwa perusahaan menggunakan pemasok baru 
untuk produk pengembangan baru dan akan diumumkan kepada masyarakat dalam 
waktu empat minggu. Saya pikir ini ide yang baik untuk berinvestasi di pemasok itu. 
Bolehkah saya memberitahu yang lain?  

A:  Tidak. Jenis informasi ini dianggap informasi material non-publik. Anda tidak dapat 
berinvestasi di dalamnya ketika mendapatkan informasi itu atau membaginya kepada 
yang lain yang mungkin menggunakn informasi itu. 

Q:  Jika saya diminta untuk berkomentar tentang prospek keuangan AIA oleh media, 
bolehkah saya memberi pendapat saya jika saya menyatakannya demikian? 

A:  Tidak. Anda tidak boleh memberi komentar apapun, bahkan pendapat pribadi, kepada 
pers tanpa persetujuan sebelumnya dari Bagian Komunikasi Perusahaan AIA. Anda 
harus menyerahkan semua permintaan media untuk mendapatkan informasi kepada 
Bagian Komunikasi Perusahaan.  

Q:  Seorang eksekutif dari badan usaha milik negara menganjurkan kepada saya bahwa 
jika kita memberikan donasi kepada badan amal setempat, dia yakin penjualan kita di 
negaranya akan lebih diterima dengan baik. Saya merasa tidak nyaman dengan itu. 
Apa yang harus saya lakukan? 

A:  Anda benar merasa tidak nyaman. Pemberian itu dapat melanggar undang-undang 
anti-penyuapan. Bicarakan situasi itu dengan Petugas Bagian Kepatuhan yang ditunjuk 
pada bisnis anda.  
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Doing the Right Thing, 
in the Right Way, 

with the Right People, 
… and the Right 
Results will come. 


