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Dari Dewan
Direksi
Kita semua
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budaya etika di
CBRE dan Standar
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adalah panduan
kita.
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Baris atas (kiri ke kanan): Brandon Boze, Beth Cobert, Reginald Gilyard, Shira Goodman, Blake Hutcheson, Christopher Jenny.
Baris bawah (kiri ke kanan): Gerardo Lopez, Susan Meaney, Oscar Munoz, Bob Sulentic, Sanjiv Yajnik.

Dewan Direksi bertanggung jawab untuk
menetapkan harapan yang jelas dan standar tinggi
untuk perilaku etis di seluruh CBRE. Perilaku
etis menanamkan kepercayaan, meningkatkan
reputasi perusahaan, dan membantu kita menarik
klien dan bakat terbaik, serta membangun karier
yang bermanfaat bagi karyawan kita.
Standar Perilaku Bisnis1 adalah dasar dari
Program Etika & Kepatuhan perusahaan kita. Kita
mengandalkannya untuk memperkuat nilai-nilai
RISE kita—Respect (Rasa Hormat), Integrity
(Integritas), Service (Layanan), dan Excellence
(Keunggulan)—dan memastikan kepatuhan
terhadap kebijakan perusahaan serta undangundang dan peraturan yang berlaku bagi kita
secara global.

Setiap orang yang terkait dengan CBRE, termasuk
Dewan Direksi dan Manajemen Eksekutif,
diwajibkan untuk membaca dan memahami
Standar Perilaku Bisnis dan mencerminkan nilai
dan kebijakannya dalam menjalankan pekerjaan
kita. Jika kita semua melakukan ini setiap hari
tanpa terkecuali, kita akan terus membedakan
CBRE sebagai perusahaan yang memberikan
hasil terbaik bagi klien, karyawan, pemegang
saham, dan komunitas kita.
Keberhasilan CBRE bergantung pada upaya kita
dalam menjalankan nilai-nilai yang ditetapkan
dalam Standar Perilaku Bisnis.
Kami sangat menghargai dukungan Anda.

Diadopsi pada tahun 2004; diperbarui pada tahun 2011, 2019 dan 2021.

Ajukan pertanyaan atau laporkan perbuatan tercela Saluran Bantuan Etika CBRE.
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Pesan CEO
Rasa Hormat,
Integritas, Layanan,
dan Keunggulan:
Komitmen Kita
terhadap Cara Kita
Bekerja

Durasi: 1:24 menit. Terjemahan teks tertulis tersedia dengan mengklik tombol CC di pojok kanan bawah setelah
meluncurkan video.

CBRE bercita-cita menjadi perusahaan kelas dunia
dalam segala hal yang kita lakukan. Terima kasih
untuk karyawan kita dan kemampuan fokus mereka
yang tak kenal lelah dalam memberikan hasil luar
biasa kepada klien, kita berada di jalan yang tepat
untuk mencapai sasaran ini.
Kerja keras adalah kunci kesuksesan kita. Yang tak
kalah penting adalah cara kita bekerja. Di CBRE, kita
menjalankan bisnis dengan cara yang benar—dengan
komitmen terhadap standar etika tertinggi. Itulah
yang diharapkan klien dari kita—dan itulah yang kita
harapkan dari diri kita sendiri dan mitra bisnis kita.
Standar Perilaku Bisnis CBRE adalah tulang
punggung dari komitmen kita. Standar itu
mengarahkan kita dalam membuat keputusan dan
mengambil tindakan. Standar itu mempengaruhi
semua aspek budaya kita dan menerapkan nilai-nilai
inti kita yaitu Rasa Hormat, Integritas, Layanan, dan
Keunggulan.

Perilaku etis, yang didukung oleh nilai-nilai RISE
kita, sangat penting untuk mewujudkan aspirasi
kelas dunia kita. Siapa pun yang memiliki pertanyaan
tentang tindakan yang tepat untuk dilakukan, atau
kekhawatiran tentang potensi perbuatan tercela di
tempat kerja kita, dapat dan harus menanyakannya
melalui salah satu dari banyak opsi pelaporan yang
tersedia.
Kami sangat menghargai komitmen seluruh jajaran
terhadap CBRE dan nilai-nilai RISE.
Salam,

Bob Sulentic
Presiden & CEO

Ajukan pertanyaan atau laporkan perbuatan tercela Saluran Bantuan Etika CBRE.
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Standar Perilaku Bisnis kita adalah bagian penting dari Program Etika & Kepatuhan kita. Dokumen ini
mencerminkan budaya dan nilai-nilai kita serta menjelaskan prinsip-prinsip yang diperlukan untuk
memandu kewajiban etika dan hukum Anda saat mewakili CBRE.2

Kesamaan Tindakan dan Kata-kata
Standar Perilaku Bisnis kita didasarkan pada nilai-nilai RISE kita. Nilai-nilai ini adalah fondasi tempat
perusahaan kita dibangun, dan merangkum cara Anda harus menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari.

Nilai-nilai RISE

2
Kewajiban Anda juga dijelaskan dalam kebijakan kita, yang dapat
Anda temukan dalam myPolicy di Intranet Karyawan CBRE. Jika ada
ketidakkonsistenan atau konflik antara kebijakan dan Standar Perilaku
Bisnis kita, Standar Perilaku Bisnis lebih diutamakan.

Rasa Hormat

Integritas

Layanan

Keunggulan

Kita bertindak dengan
mempertimbangkan
gagasan orang lain
dan berbagi informasi
secara terbuka
untuk menginspirasi
kepercayaan
dan mendorong
kolaborasi.

Tidak ada satu pun
individu, kesepakatan,
dan klien yang
lebih utama dari
komitmen kita
kepada perusahaan
dan apa yang kita
perjuangkan.

Kita menangani
tantangan klien kita
dengan antusias
dan ketekunan,
membangun
hubungan jangka
panjang dengan
menghubungkan
orang, modal, dan
peluang yang tepat.

Kita berfokus
tanpa henti untuk
menciptakan hasil
yang memuaskan bagi
klien, karyawan dan
pemegang saham kita.

Ajukan pertanyaan atau laporkan perbuatan tercela Saluran Bantuan Etika CBRE.
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Untuk Informasi Lebih Lanjut

Tanggung Jawab Anda
Standar Perilaku Bisnis kita berlaku untuk semua personel CBRE, anggota dewan kita dan siapa pun yang
bertindak atas nama perusahaan, di mana pun di seluruh dunia. Anda bertanggung jawab untuk memahami
standar ini dan menerapkannya. Standar ini harus memandu tindakan dan interaksi Anda dengan semua
orang yang bekerja dengan Anda—klien, pesaing, investor, mitra bisnis, vendor, pemerintah dan rekan kerja
Anda.
Di beberapa negara tempat kita beroperasi, undang-undang atau peraturan setempat dapat lebih spesifik atau
lebih ketat dari Standar Perilaku Bisnis. Jika ada pertentangan antara antara undang-undang atau peraturan
setempat dan Standar Perilaku Bisnis kita, kebijakan, prosedur, undang-undang atau peraturan setempat
akan diutamakan.
Standar Perilaku Bisnis bukan jawaban atas setiap potensi situasi, jadi kami mendorong Anda agar bijak,
ajukan pertanyaan dan angkat bicara setiap kali Anda merasa ragu tentang apa yang harus dilakukan.

Peran Khusus Manajer
Jika Anda mengawasi karyawan, Anda bertanggung jawab untuk:
• Berperan sebagai teladan nilai-nilai RISE kita
• Memastikan tim Anda meninjau, memahami, dan mengikuti Standar Perilaku Bisnis kita, kebijakan
perusahaan dan hukum
Jika Anda melibatkan pihak ketiga atas nama CBRE, Anda bertanggung jawab untuk:
• Memastikan tindakan mereka mengikuti Standar Perilaku Bisnis kita3
• Memberi mereka pelatihan seperlunya

Di seluruh Standar Perilaku Bisnis,
Anda akan melihat ikon ini. Ikon ini
dibuat untuk mengingatkan Anda
bahwa jika Anda dapat terhubung ke
Intranet Karyawan CBRE, Anda dapat
menemukan kebijakan dan informasi
penting lainnya tentang standar tertulis
kita dengan mengetikkan frasa kata
kunci di kotak pencarian di halaman
beranda intranet Anda.
Cari ikon ini untuk menemukan contoh
situasi kehidupan nyata yang dapat
memengaruhi aktivitas sehari-hari
Anda dan menjawab pertanyaan umum
tentang kebijakan dan standar kita. Kami
berharap bagian Tanya Jawab singkat ini
akan membantu Anda memahami cara
bertindak dalam situasi tertentu dan
membuat keputusan yang tepat.
Kata-kata yang dicetak miring
menunjukkan bahwa kata-kata itu ada
di glosarium. Anda dapat merujuk ke
glosarium jika kata-kata ini tidak jelas.

• Memantau pekerjaan mereka untuk memastikan mereka bertindak dengan cara yang konsisten
dengan standar, kebijakan kita dan hukum

3

Vendor juga harus setuju untuk mengikuti Pedoman Perilaku Pemasok kita.

Ajukan pertanyaan atau laporkan perbuatan tercela Saluran Bantuan Etika CBRE.
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Janji Khidmat Anda
Setiap tahun, Anda harus memperbarui komitmen Anda terhadap nilai-nilai RISE kita dengan menyatakan
bahwa Anda memiliki akses ke Standar Perilaku Bisnis, bahwa Anda telah membaca dan memahaminya
dan bahwa Anda akan mematuhinya selama Anda bekerja atau melayani CBRE. Jika Anda lalai memenuhi
komitmen Anda, Anda menempatkan diri Anda, rekan kerja dan CBRE berada dalam risiko. Anda akan
dikenakan tindakan disiplin, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja dan kemungkinan
konsekuensi hukum.
Mematuhi standar profesionalisme tertinggi adalah dasar dari semua yang kita lakukan. Dan memenuhi
kewajiban Anda membutuhkan kesadaran berkomitmen. Sertifikasi wajib diikuti dan harus diselesaikan
dalam waktu 30 hari.

Berikut Alasan Anda Melakukan Sertifikasi Setiap Tahun
• Sertifikasi ini mewakili janji Anda untuk menjunjung etika, mengikuti aturan dan menjalankan
nilai-nilai RISE kita.
• Sertifikasi ini memandu tindakan Anda di tempat kerja dan cara Anda berinteraksi dengan
kolega, klien dan mitra bisnis lainnya.
• Sertifikasi ini meyakinkan pihak luar yang terlibat dengan atau memiliki kepentingan dalam
perusahaan kita bahwa semua karyawan kita setiap tahun meninjau, memahami, dan setuju
untuk mengikuti kebijakan dan standar CBRE.
• Sertifikasi ini menunjukkan komitmen Anda untuk melindungi merek CBRE dan menjaga reputasi
kita sebagai perusahaan yang beretika.
• Sertifikasi ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kita harus meminta pertanggungjawaban
satu sama lain terhadap kebijakan, standar kita, dan hukum, serta melaporkan masalah dan
perbuatan tercela.

Ajukan pertanyaan atau laporkan perbuatan tercela Saluran Bantuan Etika CBRE.

6

STANDAR PERILAKU
BISNIS CBRE

Pesan Dewan

Pendahuluan
Pesan CEO

Rasa Hormat
Kesamaan Tindakan
dan Kata-kata

Integritas
Tanggung Jawab
Anda

Layanan
Janji Khidmat Anda

Keunggulan

Kesimpulan
Kami Akan Bertindak

Angkat Bicara

Glosarium
Cara Melaporkan
Kekhawatiran

Angkat Bicara Itu Penting!
Kita membangun reputasi kita sebagai penasihat tepercaya bagi klien dengan mengikuti praktik
bisnis yang etis. Namun reputasi itu dapat rusak atau hancur akibat tindakan buruk dari satu
karyawan saja. Itulah sebabnya, selain mengetahui persyaratan hukum dan etika yang berlaku bagi
peran Anda, Anda juga memiliki tanggung jawab untuk mengungkapkan masalah.
Baik sebagai karyawan, manajer ataupun supervisor, Anda tidak boleh mencoba memecahkan
masalah etika dan kepatuhan yang sulit sendirian, Anda juga tidak diharapkan untuk mengetahui
semua jawabannya. Mintalah bantuan—dari manajer atau supervisor Anda, anggota Pimpinan
Senior, atau tim Karyawan, Etika & Kepatuhan atau Hukum, Kepala Pejabat Kepatuhan, atau
Saluran Bantuan Etika CBRE. Dengan melaporkan kekhawatiran, Anda membantu CBRE menjaga
reputasinya dan mengatasi potensi masalah sebelum masalah itu dapat berdampak negatif pada
perusahaan, kolega dan klien kita.

Angkat Bicara Jika Anda

Tugas Khusus Manajer

• Memiliki kekhawatiran bahwa
seseorang melakukan (atau
akan melakukan) sesuatu yang
melanggar kebijakan kita atau
hukum, atau bertindak secara
tidak etis

• Memberikan teladan melalui
tingkah laku Anda sendiri

• Percaya bahwa Anda mungkin
terlibat dalam perbuatan tercela
apa pun

• Meminta anggota tim bertanggung
jawab atas tindakan mereka

• Tidak yakin tentang tindakan
yang tepat untuk diambil dan
membutuhkan nasihat

Saat menghadapi dilema etika,
tanyakan pada diri Anda:
•

Apakah hal itu sejalan dengan nilai-nilai RISE kita?

•

Apakah hal itu sesuai dengan hukum?

•

Apakah hal itu sesuai dengan kebijakan CBRE?

•

Apakah Anda yakin tidak ada risiko yang terlibat?

•

Apakah Anda memiliki cukup informasi untuk
membuat keputusan yang tepat?

•

Apakah akan terlihat pantas jika muncul di berita?

YA

• Mendengarkan kekhawatiran saat
diajukan
• Menjaga kerahasiaan

• Segera bertindak saat Anda
mengetahui adanya potensi
pelanggaran
• Mengeskalasikan kekhawatiran
melalui saluran yang tepat

Lanjutkan
tetapi jika
Anda memiliki
pertanyaan,
bicarakan
kepada manajer
atau supervisor
Anda.

TIDAK

Berhenti dan angkat bicara:
• Bicarakan kepada supervisor
atau manajer Anda.
•

Hubungi anggota Pimpinan
Senior, atau Tim Karyawan,
Tim Etika & Kepatuhan atau
Tim Hukum.

•

Kirim email ke Kepala
Pejabat Kepatuhan

•

Ajukan laporan secara
online atau melalui
telepon (secara anonim
jika diizinkan oleh
hukum setempat)
menggunakan Saluran
Bantuan Etika CBRE.

Ajukan pertanyaan atau laporkan perbuatan tercela Saluran Bantuan Etika CBRE.
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Rasa Hormat
Kesamaan Tindakan
dan Kata-kata

Kami Akan Bertindak
Setiap dugaan pelanggaran terhadap kebijakan kita
atau hukum akan ditinjau dengan segera, secara
menyeluruh, dan tidak memihak. Setiap masalah
yang mencapai tingkat perbuatan tercela serius
akan diserahkan ke penyelidik Etika & Kepatuhan.
Anda tidak boleh menyelidiki sendiri tuduhan
perbuatan tercela, meskipun Anda adalah manajer
atau supervisor. Sebaliknya, laporkan tuduhan
tersebut. Anda bertanggung jawab untuk bekerja
sama penuh dalam semua penyelidikan etika
dan kepatuhan serta memberikan jawaban
yang jujur dan lengkap atas pertanyaan yang
diajukan. Kelalaian untuk melakukannya akan
mengakibatkan tindakan disiplin, hingga dan
termasuk pemutusan hubungan kerja. Keputusan
akhir tentang tindakan yang tepat dibuat oleh
anggota manajemen yang sesuai.
Jika Anda melaporkan kekhawatiran, percayalah
bahwa kami akan menanganinya dengan serius.
Yakinlah bahwa laporan Anda akan diselidiki
secara menyeluruh dan, pada akhirnya, tindakan
yang sesuai diambil.

Integritas
Tanggung Jawab
Anda

Layanan
Janji Khidmat Anda

Keunggulan
Angkat Bicara

Tidak Ada Toleransi untuk Balas
Dendam
Jika Anda mencari nasihat, menyampaikan
kekhawatiran, atau melaporkan perbuatan tercela,
Anda melakukan hal yang benar dan Anda akan
dilindungi. CBRE memiliki kebijakan nol toleransi
terhadap balas dendam. Dilarang mengancam,
melecehkan, atau membalas dendam terhadap
karyawan lain yang dengan iktikad baik telah
menyampaikan kekhawatiran, melaporkan
pelanggaran, atau berpartisipasi dalam
penyelidikan. Setiap karyawan yang melakukan
pembalasan dendam akan menghadapi tindakan
disiplin, hingga dan termasuk pemutusan
hubungan kerja.

Apa Itu Perbuatan Tercela Serius?
•

Setiap aktivitas yang dapat menyebabkan
kerugian hukum, keuangan, atau reputasi
yang signifikan bagi perusahaan

•

Perilaku diskriminatif, pelecehan, atau
perilaku serius lainnya terhadap kolega, klien,
atau siapa pun yang datang ke tempat kerja
kita

•

Aktivitas ilegal atau pelanggaran serius
terhadap kebijakan atau standar CBRE

•

Pelaporan keuangan curang yang dicakup
oleh Undang-Undang Sarbanes Oxley Tahun
2002 di A.S. serta undang-undang dan
peraturan yang sebanding di negara lain

Kesimpulan

Kami Akan Bertindak

Glosarium
Cara Melaporkan
Kekhawatiran

Proses Penyelidikan
LANGKAH

1
LANGKAH

2
LANGKAH

3
LANGKAH

4
LANGKAH

5

Perbuatan tercela dilaporkan

Pengaduan ditinjau

Penyelidik ditugaskan dan perbuatan
tercela yang dilaporkan diselidiki
Penyelidik membuat rekomendasi
tindakan yang tepat kepada manajemen senior

Tindakan yang tepat ditentukan

Ajukan pertanyaan atau laporkan perbuatan tercela Saluran Bantuan Etika CBRE.
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Cara Melaporkan Kekhawatiran
CBRE menyediakan berbagai cara untuk mengajukan
pertanyaan atau menyampaikan kekhawatiran
tentang perbuatan tercela atau dugaan aktivitas tidak
etis atau ilegal. Apa pun metode pelaporan yang
Anda pilih, kekhawatiran Anda akan ditangani secara
rahasia dan diselidiki secara menyeluruh.

Anda dapat mengakses kebijakan CBRE dan
informasi penting lainnya yang dirujuk dalam
bagian ini di Intranet Karyawan CBRE.
PENCARIAN KATA KUNCI:

Standar Perilaku Bisnis

Bicarakan kepada supervisor atau
manajer Anda.
Hubungi anggota Pimpinan Senior,
atau Tim Karyawan, Tim Etika &
Kepatuhan atau Tim Hukum.

Kirim email ke
Kepala Pejabat Kepatuhan.
Ajukan laporan secara online atau
melalui telepon (secara anonim jika
diizinkan oleh hukum setempat)
menggunakan Saluran Bantuan
Etika CBRE. Saluran Bantuan Etika
CBRE dioperasikan oleh perusahaan independen dan tersedia 24/7
di setiap negara CBRE berbisnis.

Ajukan pertanyaan atau laporkan perbuatan tercela Saluran Bantuan Etika CBRE.
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Memperlakukan Semua
Orang dengan Hormat

Pendahuluan
Keragaman,
Kesetaraan
Keragaman,
& Inklusi
Kesetaraan
& Inklusi

Rasa Hormat
Mencegah Pelecehan
dan Perundungan

Integritas

Layanan

Menghadapi
Pelecehan Seksual

Keunggulan

Memastikan Tempat
Kerja yang Bebas
Kekerasan

Kesimpulan
Alkohol dan Narkoba
Dapat Menimbulkan
Keputusan yang Buruk

Glosarium
Menghormati Hak
Asasi Manusia

Rasa Hormat
Kita bertindak
dengan
mempertimbangkan
gagasan orang
lain dan berbagi
informasi secara
terbuka untuk
menginspirasi
kepercayaan
dan mendorong
kolaborasi.

Rasa hormat adalah nilai pertama dari nilainilai RISE kita dan ada alasan yang kuat untuk
meletakkannya di urutan pertama. Rasa hormat
membangun kepercayaan, meningkatkan
komunikasi dan mendorong kerja tim. Baik
kolega, klien atau mitra bisnis Anda duduk di
sebelah Anda atau di belahan dunia lain, cara
Anda memperlakukan mereka sangat penting bagi
budaya kita dan nilai Rasa Hormat dari RISE kita.

Memperlakukan Semua Orang
dengan Hormat

Mengenali Diskriminasi
Diskriminasi adalah setiap perilaku di tempat kerja,
baik tertulis, secara lisan, atau dilakukan yang
merendahkan atau menunjukkan permusuhan atau
keengganan terhadap siapa pun karena ras, warna
kulit, etnis, gender, identitas dan/atau ekspresi
gender, jenis kelamin, orientasi seksual, usia,
disabilitas, asal kebangsaan, kewarganegaraan,
keturunan, tempat lahir atau asal-usul, agama, status
veteran atau militer atau kelas atau karakteristik yang
dilindungi lainnya yang dilindungi oleh hukum yang
berlaku.

CBRE menarik orang-orang paling berbakat dari
semua lapisan masyarakat. Kita menyediakan
lingkungan kerja tempat Anda dapat bersaing dan
sukses berdasarkan keterampilan dan kemampuan
Anda serta diakui dan diberi imbalan yang sesuai.
Tidak ada ruang untuk pelecehan, rasisme atau
diskriminasi di tempat kerja kita. Anda harus
selalu memperlakukan kolega Anda dengan
bermartabat dan penuh rasa hormat, apa pun latar
belakang atau posisinya.

Jika Anda adalah Manajer atau
Supervisor

Manajer dan supervisor memiliki peran penting
dalam mendorong terciptanya lingkungan yang
mendukung tempat kerja yang beragam, adil dan
inklusif.

• Laporkan semua perbuatan tercela
termasuk, namun tidak terbatas
pada, pelanggaran rasial melalui
salah satu opsi pelaporan termasuk
Saluran Bantuan Etika CBRE.

• Memimpin dengan memberikan
teladan dan mendorong terciptanya
lingkungan tim yang sehat dan
inklusif.
• Mudah didekati dan siap jika
karyawan perlu membahas masalah
diskriminasi atau rasisme.

• Jangan pernah membalas karyawan
yang melaporkan kekhawatiran.

Ajukan pertanyaan atau laporkan perbuatan tercela Saluran Bantuan Etika CBRE.
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Layanan

Menghadapi
Pelecehan Seksual

Keunggulan

Memastikan Tempat
Kerja yang Bebas
Kekerasan

Kesimpulan
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Dapat Menimbulkan
Keputusan yang Buruk

Glosarium
Menghormati Hak
Asasi Manusia

Keragaman, Kesetaraan &
Inklusi
Di CBRE, keragaman, keadilan, dan inklusi adalah
prioritas strategis ketika kita terus menciptakan
budaya inklusif, sehingga semua orang merasa
aman, dihargai dan didengar. Komitmen kita
terjalin di seluruh DNA perusahaan dan tertanam
dalam nilai-nilai RISE kita. Untuk membantu
memperkuat keunggulan kompetitif kita,
prinsip-prinsip ini telah diintegrasikan ke dalam
proses bakat dan bisnis kita untuk menawarkan
perspektif yang beragam dan solusi inovatif.
CBRE memberikan kesempatan kerja yang sama
kepada semua karyawan, termasuk perekrutan,
pemekerjaan, kompensasi, penugasan kerja,
promosi, disiplin dan pemutusan hubungan kerja.
Saat membuat keputusan terkait pekerjaan, Anda
harus mendasarkannya pada prestasi. CBRE tidak
menoleransi diskriminasi berdasarkan ras, warna
kulit, etnis, gender, identitas dan/atau ekspresi
gender, jenis kelamin, orientasi seksual, usia,
disabilitas, asal kebangsaan, kewarganegaraan,
keturunan, tempat lahir atau asal-usul, agama,
status veteran atau militer, atau kelas atau
karakteristik yang dilindungi lainnya yang
dilindungi oleh hukum yang berlaku.

T: S
 eorang klien meminta saya untuk
mengganti salah satu anggota tim
karena agamanya. Apa yang harus
saya lakukan?
J: Permintaan klien Anda tidak tepat.
Bicarakan kepada manajer Anda dan
bersama-sama, tangani permintaan
klien Anda dengan tepat. Atau Anda
dapat melaporkan kekhawatiran ini
kepada tim Karyawan, Tim Hukum atau
Tim Etika & Kepatuhan, atau Saluran
Bantuan Etika CBRE.

Di beberapa negara, ada kewajiban hukum
untuk mengambil tindakan afirmatif guna
mempromosikan perekrutan dan kemajuan karier
di antara orang-orang dalam klasifikasi tertentu
yang dilindungi. Kita percaya tindakan itu adalah
hal yang benar dan baik bagi kepentingan bisnis
kita.

Ajukan pertanyaan atau laporkan perbuatan tercela Saluran Bantuan Etika CBRE.
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Mencegah Pelecehan dan
Perundungan
CBRE memiliki kebijakan menentang pelecehan
di mana pun kita beroperasi. Mengetahui apa saja
yang termasuk pelecehan dapat membantu Anda
mencegahnya dengan angkat bicara jika Anda
melihatnya.
Siapa pun yang melakukan tindakan yang
melanggar kebijakan antipelecehan akan dimintai
pertanggungjawaban secara pribadi.
Terkadang, pelecehan di tempat kerja dilakukan
oleh seseorang di luar perusahaan, seperti
konsultan, pemasok atau klien. Jika Anda melihat
pelecehan dan Anda tidak melaporkan atau
menanganinya, itu seolah-olah Anda sendiri
yang memaafkan perilaku tersebut atau terlibat
dalam perilaku tersebut. Anda bisa dimintai
pertanggungjawaban.
Pelecehan memiliki berbagai bentuk dan dapat
ditujukan kepada individu atau sekelompok orang.
Pelecehan bisa menjadi insiden tunggal yang
serius atau bertahan seiring berjalannya waktu.
Apa pun jenisnya, pelecehan bersifat menyinggung
perasaan, tidak pantas, dan merendahkan serta
menciptakan lingkungan kerja tidak ramah yang
dapat mengganggu kemampuan kolega Anda
untuk melakukan dan menikmati pekerjaan
mereka. Jika Anda terlibat dalam perilaku yang
melanggar undang-undang atau kebijakan tempat
kerja bebas pelecehan, Anda akan dimintai
pertanggungjawaban.

Contoh Pelecehan di Tempat Kerja
•

Ucapan bermusuhan, serangan atau
ancaman fisik

•

Intrusi ke dalam kehidupan pribadi

•

Perilaku yang mengintimidasi untuk mencegah
seseorang mengajukan pengaduan

•

Gestur dan rayuan seksual secara terbuka

•

Komentar, lelucon atau pertanyaan seksual

•

Penghinaan rasial atau etnis atau stereotip
negatif

•

Tunjangan/promosi pekerjaan yang ditawarkan
sebagai imbalan atas persetujuan untuk
melakukan hubungan seksual (quid pro quo)

•

Mengisolasi atau menolak kehadiran
seseorang

•

Menyebarkan kebohongan atau gosip tentang
seorang karyawan di media sosial

Jika Anda adalah Manajer atau
Supervisor
• Pahami, komunikasikan, dan tegakkan
kebijakan tentang pelecehan dan larangan
pembalasan.

•

Segera bertindak jika Anda menyaksikan
perilaku yang tidak pantas atau jika seorang
karyawan mengajukan pengaduan pelecehan.

•

Laporkan pelanggaran terhadap Standar
Perilaku Bisnis CBRE, kebijakan perusahaan
atau hukum. Dengan tidak bertindak, Anda
menyetujui perilaku tersebut.

T: Saya adalah anggota tim terbaru dan
satu-satunya wanita. Rekan-rekan saya
mengajukan pertanyaan dan memberikan
komentar yang tidak profesional dan tidak
pantas. Saya ingin diterima, jadi saya mencoba
untuk ikut berbincang dan saling mengolok
dengan para pria. Lelucon itu semakin tidak
pantas dan parah. Karena tidak ingin berlanjut,
saya melaporkannya kepada manajer saya. Dia
mengatakan saya ini wanita yang terlalu sensitif
dan dia tidak akan melakukan apa pun untuk
membantu saya. Apa yang harus saya lakukan?
J: Kolega Anda terlibat dalam perilaku tidak
pantas yang dapat menimbulkan lingkungan
kerja yang tidak bersahabat. Kolega Anda
sebaiknya diingatkan dan berpotensi
didisiplinkan atas perilaku tersebut. Manajer
Anda juga dapat dimintai pertanggungjawaban
jika membiarkan perilaku tersebut dan lalai
bertindak ketika dia menyadari situasinya. Anda
harus melaporkan perilaku ini melalui salah
satu opsi pelaporan termasuk Saluran Bantuan
Etika CBRE.

Ajukan pertanyaan atau laporkan perbuatan tercela Saluran Bantuan Etika CBRE.
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Menghadapi Pelecehan Seksual
Lingkungan kerja yang tidak bersahabat secara seksual adalah bentuk pelecehan lainnya. Jika dibiarkan, hal
itu mengikis kepercayaan, produktivitas dan menghancurkan budaya kita.
Perilaku seksual yang tidak senonoh dapat dilakukan secara verbal, nonverbal atau fisik, termasuk komunikasi
tertulis dan elektronik antara orang-orang dengan gender yang sama atau berbeda. Perilaku seksual yang tidak
senonoh tidak terbatas pada hubungan antara atasan dan bawahan. Hal itu bisa terjadi pada siapa saja.
CBRE bersikap tegas terhadap perilaku seksual yang tidak senonoh. Segala bentuknya harus dikenali dan tidak
boleh ditoleransi. Jika perilaku seksual yang tidak senonoh terjadi di tim Anda atau di kantor, termasuk lokasi
klien, Anda harus melaporkannya.

Jika Anda adalah Manajer atau
Supervisor
•

Segera tanggapi saat karyawan melaporkan
perilaku seksual yang tidak senonoh.

•

Laporkan insiden tersebut ke tim Etika &
Kepatuhan.

•

Tunjukkan dukungan kepada karyawan
yang melaporkannya, dan ucapkan
terima kasih karena telah menyampaikan
kekhawatiran mereka.

•

Jangan pernah bertindak dengan cara
yang dapat dianggap menghukum atau
membalas karyawan pelapor perilaku
seksual yang tidak senonoh.

Mengenali Perilaku Seksual yang Tidak Senonoh

Perilaku Seksual Tidak
Pantas dan Perundungan
Berbasis Gender

Rayuan dan Serangan
Seksual yang Tidak Pantas

Memaksakan
Aktivitas Seksual
melalui Penyuapan
atau Mengancam
Memberlakukan Hukuman

•

Komentar yang merendahkan atau tidak profesional terkait jenis kelamin/gender

•

Ejekan, komentar atau lelucon seksis

•

Pertanyaan intim terkait seks

•

Foto, video atau materi tertulis seksual

•

Topik dan percakapan yang bermuatan seksual

•

Menyentuh, meraba, menginvasi ruang pribadi, membungkuk mendekati

•

Email, panggilan, catatan, teks, pesan media sosial yang bersifat seksual

•

Penampilan atau gerak tubuh yang menjurus ke arah seksual

•

Kontak seksual yang dipaksakan atau tidak diinginkan

•

Menawarkan atau mengancam untuk membatalkan perlakuan istimewa atau
peluang profesional, bergantung pada apakah persetujuan untuk melakukan
hubungan seksual diberikan

•

Mendesak untuk mendapatkan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual
atau kencan seksual, menguntit (termasuk intrusi fisik atau digital ke dalam
kehidupan pribadi seseorang)

T: M
 anajer saya meminta saya
untuk pergi minum-minum dengan
klien seusai pertemuan yang sukses, dan
setelah itu, meminta saya menemani
mereka ke “klub pria.” Saya tidak ingin
pergi tetapi merasa terpaksa pergi. Apakah
menghadiri tempat semacam ini melanggar
nilai-nilai RISE?
J: Ya. Hadir di tempat semacam ini
melanggar kebijakan CBRE. Selain itu,
jenis perilaku ini berpotensi melanggar
hukum jika dikaitkan dengan peristiwa
kerja karena dapat menyebabkan klaim
lingkungan kerja yang tidak bersahabat
dan pelecehan seksual.

Ajukan pertanyaan atau laporkan perbuatan tercela Saluran Bantuan Etika CBRE.
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Memastikan Tempat Kerja yang
Bebas Kekerasan
CBRE berkomitmen kuat untuk menyediakan tempat
kerja yang bebas dari ancaman atau tindak kekerasan.
Tindakan agresi terang-terangan, kemarahan yang
intens, atau amarah yang tidak terkendali adalah
perilaku yang tidak pantas dan tidak boleh terjadi di
tempat kerja.
Anda dapat melaporkan kepada setiap anggota
Pimpinan Senior, atau Tim Karyawan, Etika &
Kepatuhan, atau Hukum, Kepala Pejabat Kepatuhan,
atau Saluran Bantuan Etika CBRE. Anda dapat
melakukannya tanpa takut akan pembalasan. Setiap
tuduhan kekerasan di tempat kerja akan diselidiki
dan tindakan korektif dan/atau disiplin akan diambil
sebagaimana mestinya.

Apa yang Harus Anda Ketahui?
•

Jangan pernah mengancam siapa pun atau
melakukan tindakan kekerasan apa pun di
tempat kerja kita.

•

Dilarang membawa atau menggunakan
senjata api, senjata, atau perangkat
berbahaya lainnya ke lingkungan
perusahaan atau saat berdinas.

•

Segera laporkan situasi kekerasan atau
pelecehan yang menimbulkan kekhawatiran
yang wajar terhadap keselamatan karyawan
CBRE, kapan pun dan di mana pun hal itu
terjadi.

T: Kolega saya, Joe, sedang stres berat.
Dia mengeluh kepada saya bahwa
istrinya meninggalkan dia untuk hidup
bersama pria lain, dan dia sering kali berbau
seperti alkohol. Dua kali dia membual kepada
saya bahwa dia punya koleksi pistol dan
senapan. Kemarin dia memberi tahu saya
bahwa atasan kami memberinya ulasan kinerja
“tercapai sebagian,” dan dia berkata, “Dia
akan membayarnya.” Apakah ini sesuatu yang
perlu saya laporkan?
J: Ya. Jika Anda mengetahui bahwa sesama
karyawan mungkin akan memberikan ancaman
segera terhadap seseorang di tempat kerja,
Anda berkewajiban untuk memberi tahu manajer
Anda agar mereka dapat memperingatkan pihak
keamanan. Anda juga dapat mengeskalasikan
insiden dengan menghubungi Saluran Bantuan
Etika CBRE atau Hotline Darurat Karyawan
CBRE.

Ajukan pertanyaan atau laporkan perbuatan tercela Saluran Bantuan Etika CBRE.
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BISNIS CBRE

Memperlakukan Semua
Orang dengan Hormat

Pendahuluan
Keragaman,
Kesetaraan & Inklusi

Rasa Hormat
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Mencegah Pelecehan
dan Perundungan

Alkohol dan Narkoba Dapat
Menimbulkan Keputusan
yang Buruk
Alkohol dan narkoba dapat memengaruhi
pengendalian diri Anda, yang mengarah pada
perbuatan tercela dan situasi negatif yang melibatkan
karyawan dan orang lain. Saat bekerja, Anda harus
tetap bebas dari pengaruh alkohol, narkoba terlarang,
atau zat lain yang dapat mengganggu kemampuan
Anda untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan
bertindak dengan hormat. Ini berlaku untuk semua
karyawan di semua lokasi kerja atau kapan pun Anda
menjalankan tugas atau tindakan atas nama CBRE,
seperti perjalanan bisnis.
Kita menyadari bahwa menyajikan minuman
beralkohol di acara perusahaan mungkin merupakan
kebiasaan. Jika Anda memilih untuk menyajikan atau
mengonsumsi minuman semacam itu, Anda harus
tetap mematuhi kebijakan CBRE terkait alkohol di
tempat kerja, termasuk kebijakan khusus kantor.

Layanan

Menghadapi
Pelecehan Seksual

Keunggulan

Memastikan Tempat
Kerja yang Bebas
Kekerasan

Ketahui Aturannya
Tidak ada karyawan yang boleh
menggunakan, memiliki, mentransfer,
mendistribusikan, memproduksi, atau menjual
alkohol atau narkoba terlarang atau zat
yang dikendalikan saat berada di properti
perusahaan, saat bertugas, saat berada
dalam status siap dihubungi, atau saat berada
di dalam atau mengoperasikan kendaraan
atau peralatan berpotensi berbahaya. yang
dimiliki atau disewa oleh perusahaan.
Penggunaan alkohol dalam jumlah sedang
pada acara sosial atau bisnis yang disponsori
oleh perusahaan tempat alkohol disajikan,
saat menjamu klien atau calon klien
perusahaan, atau pada waktu non-kerja yang
sesuai di lokasi kantor tempat alkohol tersedia
di lokasi, dapat diizinkan dengan ketentuan
bahwa:
•

Perilaku profesional dipertahankan;

•

Konsumsi alkohol tidak mengganggu
penilaian atau kinerja profesional
karyawan secara signifikan;

•

Perilaku karyawan tidak mencerminkan
hal yang merugikan perusahaan; dan

•

Perilaku karyawan tidak melanggar
kebijakan perusahaan apa pun, termasuk
namun tidak terbatas pada kebijakan
perusahaan yang melarang pelecehan
dan diskriminasi.

Kesimpulan
Alkohol dan Narkoba
Dapat Menimbulkan
Keputusan yang Buruk

Glosarium
Menghormati Hak
Asasi Manusia

T: K
 olega saya mengucapkan
kata-kata yang tidak jelas dan
baunya seperti alkohol, apa yang
harus saya lakukan?
J: Jangan mengkonfrontasi kolega Anda
sendirian. Alih-alih, beri tahu manajer
atau supervisor Anda dan laporkan
faktanya, seperti seberapa sering Anda
mencium bau alkohol pada orang
ini, jika Anda melihatnya minum,
dll. Jika Anda merasa tidak nyaman
melaporkannya ke manajer Anda,
Anda harus melaporkan kekhawatiran
Anda dengan:
• Menghubungi anggota Pimpinan
Senior, atau Tim Karyawan, Tim Etika
& Kepatuhan atau Tim Hukum
• Mengirimkan email ke Kepala

Pejabat Kepatuhan

• Mengajukan laporan secara online
atau melalui telepon (secara anonim
jika diizinkan oleh hukum setempat)
menggunakan Saluran Bantuan
Etika CBRE.

Ajukan pertanyaan atau laporkan perbuatan tercela Saluran Bantuan Etika CBRE.
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dan Perundungan

Menghormati Hak Asasi
Manusia
Kita berbisnis secara etis, memasok secara
bertanggung jawab, dan bekerja untuk melindungi
hak asasi manusia serta mempromosikannya dalam
skala global baik di organisasi kita maupun di
seluruh rantai pasokan kita.
CBRE berkomitmen terhadap Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita
mengharapkan mitra bisnis dan vendor memiliki
nilai-nilai yang sama dan akan menolak bisnis
mereka jika mereka tidak memenuhi Pedoman
Perilaku Pemasok kita. Kita menanggapi setiap
tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, dalam
segala bentuknya, dengan sangat serius dan tidak
akan mentoleransi mereka dalam bisnis atau rantai

Layanan

Menghadapi
Pelecehan Seksual

Memastikan Tempat
Kerja yang Bebas
Kekerasan

Apa yang Harus Anda Lakukan?
•

Konfirmasikan bahwa kontrak melarang
penggunaan pekerja anak dengan vendor,
pemasok atau pengaturan pihak ketiga
lainnya.

•

Pelajari tentang perbudakan modern dan
perdagangan manusia dan mengambil
langkah untuk mencegahnya di seluruh
bisnis kita.

•

Memelihara tempat kerja inklusif yang
bebas dari pelecehan dan diskriminasi
berdasarkan ras, warna kulit, etnis,
gender, identitas dan/atau ekspresi
gender, jenis kelamin, orientasi seksual,
usia, disabilitas, asal kebangsaan,
kewarganegaraan, keturunan, tempat lahir
atau asal-usul, agama, status veteran atau
militer, atau kelas atau karakteristik yang
dilindungi lainnya yang dilindungi oleh
hukum yang berlaku.

pasokan kita.

Keunggulan

•

Menyediakan tempat kerja yang aman
dan sehat bagi semua karyawan kita dan
mencegah kecelakaan bagi karyawan,
pelanggan dan pengunjung.

•

Mematuhi semua hukum dan peraturan
yang berhubungan dengan gaji yang
dibayarkan CBRE kepada karyawan dan
jam kerja mereka.

•

Mengadvokasi dan menghormati hak-hak
karyawan terkait kebebasan berserikat dan
perundingan bersama.

Kesimpulan
Alkohol dan Narkoba
Dapat Menimbulkan
Keputusan yang Buruk

Glosarium
Menghormati Hak
Asasi Manusia

Anda dapat mengakses kebijakan CBRE dan
informasi penting lainnya yang dirujuk dalam
bagian ini di Intranet Karyawan CBRE.
PENCARIAN KATA KUNCI:

Standar Perilaku Bisnis

T: S
 aya mendengar bahwa pemasok
CBRE membuat program
pengalaman kerja yang memungkinkan
anak di bawah umur di bawah 16 tahun
untuk bekerja dengan jam kerja tak
terbatas per minggu, tanpa bayaran.
Haruskah saya merasa khawatir?
J: Ya. Program yang Anda gambarkan
melanggar undang-undang tenaga
kerja anak dan juga menimbulkan
kecurigaan atas terjadinya
perdagangan manusia dan
perbudakan modern. Anda harus
melaporkan kekhawatiran ini kepada
tim Karyawan, tim Hukum, atau tim
Etika & Kepatuhan, atau Saluran
Bantuan Etika CBRE.

Ajukan pertanyaan atau laporkan perbuatan tercela Saluran Bantuan Etika CBRE.
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STANDAR PERILAKU
BISNIS CBRE

Pendahuluan

Menjaga Kerahasiaan

Memahami Konflik
Kepentingan

Rasa Hormat
Hadiah, Hiburan
dan Pembayaran
Tidak Pantas

Integritas

Layanan

Investasi Pribadi yang
Bersaing dengan
Bisnis Kita

Keunggulan

Keamanan Informasi
dan Perlindungan Aset

Kesimpulan
Perdagangan
Orang Dalam

Glosarium
Tanggung Jawab
Keuangan

Integritas
Tidak ada satu
pun individu,
kesepakatan,
dan klien yang
lebih utama dari
komitmen kita
kepada perusahaan
dan apa yang kita
perjuangkan.

Kesuksesan perusahaan kita sebagian besar karena
kepercayaan yang kita peroleh untuk integritas dan
transaksi yang adil. Kepercayaan klien, pemegang
saham, dan karyawan kita adalah aset CBRE yang paling
berharga. Anda tidak boleh mengambil keuntungan
yang tidak adil dari siapa pun melalui manipulasi,
representasi yang keliru, atau penyalahgunaan
informasi. Nilai Integritas dari RISE kita mengharuskan
Anda selalu “mengambil jalan yang benar” dan
berurusan secara adil dan jujur dengan klien, karyawan,
mitra bisnis dan bahkan pesaing kita.

Menjaga Kerahasiaan
Integritas termasuk menjaga kerahasiaan informasi
yang dianggap pribadi atau hak milik dan dipercayakan
kepada kita oleh perusahaan, klien, vendor, atau pihak
ketiga lainnya. Menjaga kerahasiaan adalah kewajiban
setiap karyawan dan merupakan bagian penting dari
pekerjaan mereka.

Anda. Demikian pula, ketika keluar dari CBRE, kami
mengharapkan Anda untuk menjaga kerahasiaan informasi
hak milik perusahaan, klien, dan pihak ketiga kami.
Tanpa mengabaikan hal di atas, kewajiban ini tidak
membatasi kemampuan Anda untuk mengajukan
tuntutan atau keluhan kepada Komisi Sekuritas dan
Bursa (Securities and Exchange Commission, SEC), atau
lembaga pemerintah lainnya atau berpartisipasi dalam
atau sepenuhnya bekerja sama dalam penyelidikan
atau proses hukum yang dapat dilakukan oleh SEC atau
lembaga pemerintah lainnya, termasuk memberikan
dokumen atau informasi lainnya, tanpa pemberitahuan
atau persetujuan dari CBRE. Jika Anda memiliki
pertanyaan tentang hal ini, tanyakan kepada anggota tim
Hukum atau Etika & Kepatuhan.

Kewajiban terhadap kerahasiaan dapat timbul
melalui kontrak tertulis, seperti perjanjian larangan
pengungkapan informasi rahasia, dokumen keterlibatan
atau pernyataan kerja, atau bahkan komunikasi
lisan dengan klien atau pihak ketiga. Pembatasan
ini mencegah Anda menggunakan informasi yang
dilindungi untuk tujuan selain menyelesaikan cakupan
kerja berdasarkan kontrak atau keterlibatan.
Jika Anda adalah karyawan baru, jangan ungkapkan
kepada kami atau menggunakan informasi hak milik
dari pemberi kerja Anda sebelumnya dalam pekerjaan

Ajukan pertanyaan atau laporkan perbuatan tercela Saluran Bantuan Etika CBRE.
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Memahami Konflik Kepentingan
Konflik kepentingan terjadi ketika kepentingan pribadi Anda—keluarga, pertemanan, faktor keuangan
atau sosial—dapat membahayakan keputusan bisnis Anda dan mempertanyakan apakah penilaian dan
tindakan Anda tidak memihak. Bahkan persepsi ketidakwajaran sekecil apa pun dapat berpotensi merusak
hubungan bisnis—mengikis kepercayaan, menimbulkan kecurigaan, dan menodai reputasi CBRE untuk
transaksi yang adil. Kita tidak boleh menggunakan properti atau informasi milik CBRE, atau posisi kita
di CBRE, untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kita diharuskan untuk bertindak demi kepentingan
terbaik CBRE dan klien kita, dan bukan kepentingan kita sendiri.
Konflik kepentingan tidak selalu dapat dihindari, dan belum tentu menjadi masalah jika konflik tersebut
diungkapkan sebelumnya. Anda harus segera memberi tahu manajer atau supervisor Anda tentang
semua konflik yang secara wajar dapat dianggap memengaruhi penilaian dan kemampuan Anda untuk
menjalankan peran Anda di CBRE, atau dapat menimbulkan kesan melakukan kesalahan.

Konflik Kepentingan yang Umum Terjadi di Tempat Kerja
Mengistimewakan Kerabat dan Teman Dekat
•

•

Memengaruhi keputusan untuk membeli barang
atau jasa dari perusahaan tempat anggota
keluarga atau teman memiliki kepentingan
finansial
Lalai mengungkapkan bahwa Anda memiliki
hubungan keluarga dengan calon karyawan
yang sedang dipertimbangkan untuk diterima
di CBRE

Mendapati CBRE berada di Kedua Pihak
dalam Transaksi yang Sama atau Terkait
•

Mewakili semua pihak dalam satu transaksi

•

Memiliki kepentingan kepemilikan atas
properti yang sedang dipertimbangkan untuk
dibeli klien

T: S
 aya diminta untuk mengaudit
pemasok CBRE tempat seorang
kerabat dekat bekerja sebagai
manajer. Apakah ini konflik
kepentingan?
J: Ya, dan Anda harus memberi tahu
manajer Anda tentang hubungan ini.
Anda dan manajer Anda akan bekerja
sama untuk memutuskan tindakan apa
yang harus diambil. Jika Anda memiliki
pertanyaan lebih lanjut, Anda dapat
mengajukannya melalui salah satu opsi
pelaporan termasuk Saluran Bantuan
Etika CBRE.

Memiliki Kepentingan Pribadi Di Luar
Pekerjaan

•

Menempatkan anggota keluarga sebagai
bawahan langsung atau kewenangan
pengambilan keputusan atas satu sama lain

•

Bekerja paruh waktu untuk klien, pemasok,
vendor atau pesaing CBRE atau bersaing
dengan CBRE dengan cara apa pun

•

Terlibat dalam hubungan asmara dengan
bawahan langsung atau yang keputusan tentang
gaji, kinerja atau keputusan pekerjaan lainnya
ada di tangan Anda

•

Mengambil untuk diri Anda sendiri, anggota
keluarga, atau teman sebuah peluang bisnis
yang mungkin telah dikejar CBRE, tanpa
terlebih dahulu menawarkan kesempatan
tersebut kepada CBRE

Ajukan pertanyaan atau laporkan perbuatan tercela Saluran Bantuan Etika CBRE.
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Hadiah, Hiburan, dan
Pembayaran yang Tidak
Seharusnya
Dalam banyak lini bisnis CBRE, praktik bertukar
hadiah atau keramahtamahan adalah bagian
yang lazim dan diharapkan dalam membangun
dan memelihara hubungan. Tindakan ini
mempromosikan iktikad baik di antara vendor,
klien dan mitra bisnis. Akan tetapi, hadiah dan
hiburan, jika berlebihan atau diberikan kepada
pihak yang tidak pantas,4 dapat menyebabkan
konflik kepentingan yang nyata atau yang
dipersepsikan, atau yang paling buruk dapat
diduga sebagai suap atau balas jasa. Hal ini
terutama berlaku untuk hadiah dalam bentuk
uang tunai atau yang setara dengan uang tunai,
seperti kartu hadiah, cek atau sertifikat hadiah,
yang sangat dilarang.
Memberi atau menerima hadiah atau
perlakuan istimewa atau bentuk hiburan atau
keramahtamahan apa pun tidak pernah pantas
jika:
•

Menimbulkan utang budi

•

Menempatkan pemberi atau penerima dalam
situasi ketika salah satunya tampak bias

•

Dilakukan dengan niat untuk memengaruhi
keputusan bisnis, negosiasi atau transaksi

Kesimpulan
Perdagangan
Orang Dalam

Glosarium
Tanggung Jawab
Keuangan

Hadiah untuk Pejabat
Pemerintah
Tanyakan Pada Diri Anda Sendiri
•

Apakah hadiah itu dilarang oleh hukum?

•

Dapatkah hadiah itu diartikan sebagai
suap?

•

Apakah hadiah itu sejalan dengan
kebijakan kita (atau mereka) tentang
hadiah?

•

Bisakah hadiah itu memengaruhi
keputusan bisnis?

•

Bagaimana kesan yang timbul jika
diungkapkan kepada publik?

Jika salah satu dari pertanyaan ini
menimbulkan keraguan, Anda harus berbicara
kepada manajer atau supervisor Anda atau
menghubungi Saluran Bantuan Etika CBRE
untuk mendapatkan panduan.

Setiap wilayah, negara, bisnis, dan beberapa
klien mungkin telah mengadopsi kebijakan
yang mengatur pengeluaran untuk perjalanan,
jamuan makan, hadiah, dan hiburan. Anda harus
mengikutinya karena kebijakan itu mematuhi
semua hukum dan peraturan yang berlaku terkait
dengan operasi itu.

Kebijakan kita juga mengakui bahwa aturan dan
kebijakan yang lebih ketat dan lebih spesifik
berlaku saat melakukan bisnis dengan entitas,
lembaga, atau agen pemerintah. Sebagai
perusahaan yang berbasis di A.S., kita tunduk pada
Undang-Undang Praktik Korupsi Asing. Mungkin
ada undang-undang lainnya di negara lain
tempat kita menjalankan bisnis yang melarang
memberikan segala sesuatu yang bernilai, walau
kecil, kepada pegawai pemerintah.

T: S
 ebagai bagian dari permintaan
proposal, saya bertanggung jawab
untuk memilih pemasok CBRE.
Manajer relasi yang bekerja untuk
salah satu pemasok menawari saya
perjalanan akhir pekan gratis untuk
dua orang ke London. Bisakah saya
menerima tawaran itu?
J: Tidak. Perjalanan tersebut melanggar
kebijakan Hadiah dan Hiburan CBRE
dan menempatkan perusahaan pada
risiko reputasi. Anda harus dengan
sopan tetapi jelas mengatakan “tidak”
saat ditawari hadiah yang berlebihan,
dan menanggapi secara tertulis dengan
“tidak” jika ditawarkan melalui email
atau pesan suara.

4
Informasi selengkapnya dapat ditemukan di Pengambilan Keputusan
Terkait Korupsi yang terletak di bagian tentang nilai Layanan dari RISE kita.

Ajukan pertanyaan atau laporkan perbuatan tercela Saluran Bantuan Etika CBRE.
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Investasi Pribadi yang Bersaing dengan Bisnis Kita
Karena kepemilikan pribadi Anda dalam jenis real estat komersial atau perusahaan teknologi real estat tertentu
dapat memiliki dampak hukum dan reputasi terhadap CBRE, kami telah menetapkan kebijakan terkait
kepemilikan aset ini. Kebijakan ini biasanya memungkinkan Anda untuk menikmati manfaat memiliki real estat
atau berinvestasi di perusahaan teknologi real estat selama Anda mengungkapkan kepentingan Anda dengan
tepat kepada CBRE. Kebijakan kita juga berisi ketentuan yang menjelaskan cara konflik kepentingan ini akan
dikelola.
Anda diharapkan untuk terlibat terutama dalam bisnis perusahaan dan, jika diberi persetujuan untuk terlibat
dalam investasi real estat atau teknologi real estat, Anda tidak boleh menggunakan properti, sistem atau
personel CBRE untuk mengejar kepentingan Anda. Lebih lanjut, Anda harus secara jelas dan efektif memisahkan
investasi pribadi atau aktivitas pengembangan Anda dari asosiasi apa pun dengan, atau pemberian sponsor oleh
CBRE.

Apa yang Harus Anda Ketahui?
Real Estat Komersial
•

Dilarang memperoleh kepentingan dalam
properti komersial yang dicantumkan oleh CBRE
kecuali jika dan sampai properti tersebut memiliki
eksposur yang wajar ke pasar.

•

Dilarang beroperasi dengan menggunakan
informasi dini atau informasi berhak milik yang
tidak tersedia untuk klien kita.

•

Dilarang menyerahkan penawaran pribadi yang
bersaing dengan penawaran dari salah satu klien
CBRE.

•

Selalu dapatkan persetujuan tertulis dari CBRE
sebelum menegosiasikan, menyerahkan, dan/atau
melaksanakan penawaran untuk membeli atau
menyewa properti komersial yang dicantumkan
oleh CBRE.

•

CBRE dapat, atas kebijaksanaan kami, melarang
Anda memperoleh kepentingan real estat.

Perusahaan Teknologi Real Estat
•

Jangan pernah bertindak sebagai pejabat,
direktur, mitra, konsultan, perwakilan, agen,
penasihat, atau karyawan perusahaan
teknologi real estat tanpa persetujuan tertulis
sebelumnya dari CBRE.

•

Jangan pernah memberikan dukungan publik
apa pun terhadap perusahaan teknologi real
estat, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya
dari CBRE.

T: Mertua saya ingin menggunakan CBRE
untuk menjual real estat komersialnya.
Apa yang harus saya lakukan?
J: Jika Anda terlibat dalam penjualan properti
atas nama CBRE, Anda harus mengungkapkan
secara tertulis kepentingan kepemilikan real
estat komersial kepada CBRE. Jika disetujui,
Anda harus mengungkapkan hal yang sama
kepada semua calon pembeli secara tertulis
dan mendapatkan persetujuan tertulis mereka
sebelum melanjutkan. Anda tidak boleh
mengerjakan dengan menggunakan informasi
berhak milik yang tidak tersedia untuk mertua
Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih
lanjut, Anda dapat mengajukannya melalui salah
satu opsi pelaporan termasuk Saluran Bantuan
Etika CBRE.

Ajukan pertanyaan atau laporkan perbuatan tercela Saluran Bantuan Etika CBRE.
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Keamanan Informasi dan Perlindungan Aset

J: T
 idak. Jika Anda bertanggung jawab untuk atau
memiliki akses ke data pribadi, Anda tidak dapat
mentransfer informasi itu keluar dari sistem
perusahaan CBRE ke sistem pribadi Anda.

T: Dari waktu ke waktu, saya membawa
perangkat seluler ke kafe di sekitar
rumah saya untuk memeriksa email dan
melakukan pekerjaan. Bolehkah saya
menggunakan Wi-Fi gratis?
J: B
 anyak laptop keluaran CBRE telah dikonfigurasi
dengan “Always-On Global Protect VPN”. Jika
Anda menggunakan salah satunya, Anda dapat
masuk ke wi-fi gratis dengan aman. Namun
demikian, jika Anda menggunakan perangkat
pribadi atau memiliki laptop CBRE yang tidak
memiliki VPN ini, jangan menghubungkannya
ke wi-fi gratis. Wi-Fi gratis dapat menyebabkan
kerentanan pada komputer Anda yang
membahayakan informasi CBRE. Siapa pun yang
duduk di kafe dapat melihat apa yang sedang
Anda kerjakan jika mereka mau.
5
6

Perdagangan
Orang Dalam

Glosarium
Tanggung Jawab
Keuangan

Apa yang Harus Anda Ketahui?

Integritas berarti mengikuti keyakinan moral Anda dan melakukan hal yang benar dalam segala keadaan—
bahkan ketika Anda merasa tidak ada yang memperhatikan Anda.5 Itu termasuk saat Anda menggunakan
aset perusahaan—baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud—dan jaringan komputer kita serta
sumber daya teknologi Informasi lainnya. Anda memiliki kewajiban untuk melindungi aset dan sumber
daya ini dari pencurian, kerusakan, dan penyalahgunaan. Properti CBRE harus dilindungi, digunakan
secara efisien dan hanya digunakan untuk tujuan bisnis yang sah dan bukan untuk keuntungan pribadi.
T: Saya sedang mengejar tenggat waktu
dan perlu mengirim beberapa data
pribadi ke akun email rumah saya, jadi
saya dapat menyelesaikan proyek saya
setelah saya menidurkan anak-anak saya.
Apakah diperbolehkan untuk melakukannya?

Kesimpulan

T: Saya memiliki salah satu dari sejumlah
lisensi terbatas untuk database keuangan
di departemen. Rekan kerja saya terusmenerus meminta untuk meminjam akun
login saya, agar mereka dapat menyelesaikan
pekerjaan mereka lebih cepat daripada jika
menggunakan protokol penggunaan yang
semestinya. Mereka sungkan meminta akun login
lainnya kepada manajernya, meskipun tampaknya
diperlukan. Saya telah menolak memberikan
akun login saya tetapi merasa tertekan untuk
membiarkan orang lain meminjamnya—hanya
beberapa kali.
J: Anda melakukan hal yang benar dengan
mengatakan “Tidak.” Membagikan akun login
atau kata sandi merupakan tindakan yang salah
karena membuat catatan palsu tentang siapa
yang mungkin telah melakukan pekerjaan secara
tidak benar, atau lebih buruk lagi secara curang,
dalam database. Melindungi akun login Anda
juga melindungi Anda dari dugaan melakukan
kesalahan jika seseorang bertindak buruk
saat menggunakan akun login Anda. Terakhir,
perusahaan perlu mengetahui apakah benarbenar perlu berinvestasi dalam akun login terpisah
untuk mempromosikan efisiensi dengan cara yang
aman.

Aset Perusahaan
•

Dilarang menggunakan nama, logo, informasi,
peralatan, properti, waktu, atau sumber daya
CBRE lainnya dalam aktivitas di luar yang tidak
disetujui oleh perusahaan.

•

Dilarang menggunakan atau mengungkapkan
(selama atau setelah Anda bekerja dengan CBRE),
tanpa wewenang yang semestinya, informasi
pribadi atau rahasia yang diperoleh dari sumber
mana pun selama menjalankan bisnis CBRE.6

•

Dilarang mengakses data tanpa otorisasi. Akses
ke informasi rahasia hanya boleh diberikan
kepada karyawan yang membutuhkannya untuk
melaksanakan pekerjaan mereka.

•

Dilarang membahas informasi rahasia
perusahaan di tempat terbuka dan umum untuk
meminimalkan pengungkapan kepada kolega
atau pihak ketiga yang tidak berwenang untuk
mengetahuinya.

Jaringan Komputer & Sumber Daya
Teknologi
•

Hanya gunakan perangkat, akun dan sistem
yang disetujui untuk korespondensi atau transaksi
bisnis.

•

Dilarang meninggalkan perangkat CBRE tanpa
pengawasan dan melakukan tindakan untuk
melindunginya dari pencurian, kehilangan,
kerusakan atau penyalahgunaan.

•

Hanya instal perangkat lunak yang disetujui dan
berlisensi pada perangkat CBRE.

•

Selalu buat cadangan data untuk melindungi
CBRE dari kehilangan atau kerusakan informasi.

•

Enkripsikan informasi sensitif dan kirimkan melalui
platform dan koneksi yang aman.

•

Dilarang membagikan nama akun dan kata sandi
CBRE kepada siapa pun.

Tidak ada karyawan yang mengharapkan adanya privasi saat mengakses sistem perusahaan CBRE kecuali jika dilarang oleh hukum.
Contoh informasi rahasia termasuk informasi nonpublik tentang rencana, pendapatan, prakiraan keuangan, prakiraan bisnis, penemuan, penawaran
kompetitif, teknologi dan personel CBRE.

Ajukan pertanyaan atau laporkan perbuatan tercela Saluran Bantuan Etika CBRE.
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Perdagangan Orang Dalam
Banyak dari kita memiliki akses ke informasi yang
tidak dimiliki publik—informasi tentang CBRE,
klien, mitra bisnis dan pesaing kita. Sering kali,
informasi ini dianggap "material" karena akan
memengaruhi keputusan individu untuk membeli,
menjual atau menahan saham perusahaan tersebut.
Undang-undang perdagangan orang dalam di A.S.
dan banyak yurisdiksi lain tempat kita beroperasi,
melarang pembelian, penjualan, atau transfer
sekuritas lainnya oleh siapa pun yang memiliki
informasi material yang tidak secara umum
diketahui atau tersedia untuk publik. Dan oleh
siapa pun, itu artinya Anda, pasangan Anda, anakanak, dan siapa pun yang mungkin secara terangterangan atau sengaja mendapatkan informasi
material yang Anda bagikan.
Panduan terhadap perdagangan orang dalam ini
berlaku untuk perdagangan sekuritas CBRE, serta
perdagangan sekuritas perusahaan lain, seperti
pelanggan, pemasok, atau perusahaan lain yang
sedang bernegosiasi dengan CBRE untuk bisnis
yang signifikan.
Undang-undang ini juga melarang Anda
mengungkapkan informasi material kepada
siapa pun yang memperdagangkan sekuritas
perusahaan, serta membeli atau menjual sekuritas
perusahaan jika Anda memiliki informasi
material nonpublik tentang perusahaan itu. Anda
bertanggung jawab untuk mematuhi undangundang sekuritas yang berlaku, dan untuk
melindungi perusahaan dan diri Anda sendiri
dari kewajiban dan hukuman serius yang dapat
diakibatkan oleh pelanggaran undang-undang ini.

Apa yang Harus Anda Ketahui?
•

Selalu patuhi hukum dan peraturan yang
berlaku untuk perdagangan orang dalam.

•

Ungkapkan informasi rahasia hanya
kepada pihak yang benar-benar perlu
mengetahui informasi itu. Selalu berhatihati dengan informasi dalam surat berantai
dan percakapan di ruang publik.

•

Pastikan pemasok kita menjaga
kerahasiaan informasi yang kita bagikan
kepada mereka; gunakan perjanjian
larangan pengungkapan atau perjanjian
kerahasiaan untuk melindungi informasi
kita.

•

Sadarilah informasi apa pun yang tidak
bersifat material bagi CBRE yang mungkin
Anda pilih untuk dibuang dapat menjadi
bersifat material bagi orang lain.

•

Konsultasikan dengan departemen Hukum
sebelum membeli atau menjual saham, jika
Anda ragu.

•

Jika ditemukan ketidakpatuhan, segera
laporkan masalah tersebut ke Saluran
Bantuan Etika CBRE atau anggota
departemen Etika & Kepatuhan atau
Hukum.

T: Saya bekerja untuk CBRE dalam akuisisi
entitas besar yang diperdagangkan
secara publik di Amerika Serikat.
Informasi ini belum dipublikasikan, tetapi
saya ingin memberi tahu pasangan saya yang
merupakan pialang saham agar klien-kliennya
mendapatkan keuntungan. Jika saya tidak
mengambil keuntungan pribadi, dapatkah saya
membagikan informasi ini?
J: Tidak. Membagikan informasi nonpublik
material merupakan tindakan ilegal serta
melanggar kebijakan CBRE dan Standar
Perilaku Bisnis.

Ajukan pertanyaan atau laporkan perbuatan tercela Saluran Bantuan Etika CBRE.
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Tanggung Jawab Keuangan
Sebagai karyawan CBRE, kita berkewajiban
untuk bertindak dengan jujur saat mencatat
dan melaporkan informasi keuangan tentang
operasi perusahaan. Jika Anda memberikan,
meninjau, atau mengesahkan informasi keuangan
sehubungan dengan kontrol atau prosedur
internal apa pun, seperti lembar waktu, laporan
pengeluaran, voucer pendapatan, atau laporan
keuangan lainnya, Anda harus memberikan
informasi yang akurat, tepat waktu, dan
lengkap. Membuat atau menyetujui catatan atau
dokumentasi yang salah atau menyesatkan, atau
lalai mengungkapkan aset atau kewajiban apa pun
dengan benar, sangat dilarang.

Anda dapat mengakses kebijakan CBRE dan
informasi penting lainnya yang dirujuk dalam
bagian ini di Intranet Karyawan CBRE.
PENCARIAN KATA KUNCI:

Standar Perilaku
Bisnis

CBRE mengandalkan integritas keuangan kita
untuk membuat keputusan bisnis yang matang.
Pemangku kepentingan kita, termasuk mitra
bisnis, pejabat pemerintah, dan investor, juga
mengharapkan hal yang sama. Memberi mereka
pengungkapan dan informasi keuangan yang
akurat, tepat waktu, dan lengkap tidak hanya
merupakan bisnis yang baik tetapi juga diwajibkan
oleh undang-undang dan peraturan yang mengatur
perusahaan kita. Komitmen kita terhadap
integritas keuangan juga meluas ke sumber daya
yang kita kelola atas nama klien kita.
Jika Anda memiliki kekhawatiran, atau seseorang
menghubungi Anda dengan kekhawatiran, tentang
aspek apa pun dari pengungkapan keuangan
kita, atau masalah akuntansi atau audit atau
pengendalian internal apa pun, Anda harus
segera melaporkannya kepada manajer Anda,
atau melalui salah satu opsi pelaporan yang kami
sediakan, termasuk Saluran Bantuan Etika CBRE.

Ajukan pertanyaan atau laporkan perbuatan tercela Saluran Bantuan Etika CBRE.
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Layanan
Kita menangani
tantangan klien
kita dengan
antusias dan
ketekunan,
membangun
hubungan jangka
panjang dengan
menghubungkan
orang, modal dan
peluang yang tepat.

Nilai Layanan kita yang membedakan kita dari pesaing
dan mendorong kita untuk memberikan hasil terbaik
kepada klien kita. Tapi itu saja tidak menjamin
kesuksesan. Untuk memberikan layanan yang hebat,
kita harus bertanggung jawab dalam membuat transaksi
bisnis yang adil dan etis—setiap saat dan di mana pun.

Menghadapi Perilaku Korupsi
dan Tidak Jujur
Klien memilih CBRE tidak hanya karena layanan kita
yang luar biasa tetapi juga karena reputasi kita untuk
urusan bisnis yang adil dan etis. Meskipun reputasi
kita telah dibangun oleh kerja keras ribuan karyawan,
reputasi tersebut dapat dirusak hanya dengan satu
karyawan yang menawarkan atau menerima suap atau
balas jasa dalam bentuk apa pun.

T: S
 aya memilih antara tiga pemasok
sebagai bagian dari proses
permintaan proposal. Salah satu
pemasok menawari saya tiket gratis
ke acara olahraga yang mahal. Saya
tergoda untuk menerimanya. Bisakah
saya menerimanya?
J: Tidak. Tiket mahal melanggar kebijakan
Hadiah dan Hiburan CBRE dan
menempatkan perusahaan pada risiko
reputasi. Anda harus dengan sopan
dan jelas mengatakan “tidak” saat
ditawari hadiah yang berlebihan, dan
menanggapi secara tertulis dengan
“tidak” jika ditawarkan melalui email
atau pesan suara.

Suap adalah tindak pidana di sebagian besar negara
dan dikenakan hukuman serius, termasuk denda dan
hukuman penjara. Anda tidak boleh menawarkan atau
membayar suap (secara langsung atau tidak langsung
melalui pihak ketiga) kepada pejabat pemerintah, klien,
atau vendor. Anda juga tidak boleh menerima suap
atau balas jasa. Bahkan hadiah kecil atau tanda terima
kasih dapat dianggap ilegal atau dilihat sebagai cara
untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau
mengamankan keuntungan yang tidak pantas. Anda
juga harus memperhitungkan semua pengeluaran Anda
dan memastikan Anda dapat memberikan bukti catatan
pengeluaran, jika diminta. Memelihara pembukuan dan
pencatatan yang akurat dan terdokumentasi dengan baik
sangat penting untuk mengurangi risiko korupsi.

Ajukan pertanyaan atau laporkan perbuatan tercela Saluran Bantuan Etika CBRE.
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PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERKAIT KORUPSI
Telah ada permintaan, penawaran, atau janji untuk membayar atau memberi hadiah
sesuatu yang bernilai.
Apakah itu, baik diminta, ditawarkan, atau dijanjikan secara langsung atau tidak langsung
melalui perantara,
•

Secara tidak patut memengaruhi tindakan atau tidak diambilnya tindakan apa pun, atau keputusan atau
tanpa keputusan penerima dalam kapasitas resminya,

•

Membujuk penerima untuk bertindak atau menahan diri untuk tidak bertindak terkait dengan pelaksanaan
tugasnya,

Waspadalah

•

Mengamankan keuntungan yang tidak semestinya,

•

Mendapatkan atau mempertahankan bisnis,

• Permintaan sumbangan ke badan
amal atau organisasi yang mungkin
berafiliasi dengan pejabat pemerintah,
partai politik, klien, pemasok atau
anggota keluarganya

•

Membujuk penerima untuk menggunakan pengaruh terhadap pihak ketiga (termasuk Badan Pemerintah)
untuk membujuk atau memengaruhi tindakan atau tidak diambilnya tindakan apa pun, atau keputusan
atau tanpa keputusan pihak ketiga tersebut, atau

•

“Memberikan imbalan” kepada penerima setelah terjadinya fakta karena membujuk atau memengaruhi
tindakan atau tidak diambilnya tindakan atau keputusan atau tanpa keputusan pihak ketiga?

• Permintaan hadiah, keramahtamahan,
atau perjalanan yang tidak biasa,
berlebihan dan di luar kebiasaan
• Pembayaran ekstra untuk tindakan
rutin pemerintah, seperti memproses
dokumen, mengeluarkan izin, dll.,
atau untuk mempercepat proses atau
prosedur normal
• Pembayaran yang dimaksudkan
sebagai insentif atau kompensasi
untuk perlakuan istimewa atau jenis
aktivitas bisnis yang tidak pantas
lainnya

YA
Berhenti dan
Laporkan

TIDAK
Tidak ada
pelanggaran

Namun jika Anda sama
sekali tidak memahaminya,
konsultasikan dengan
pemberi persetujuan resmi,
Standar Perilaku Bisnis,
dan Kebijakan Global
6.16 (Antikorupsi) sebelum
melanjutkannya.

• Bicarakan kepada supervisor atau manajer Anda
• Hubungi anggota Pimpinan Senior, atau Tim Karyawan, Etika &
Kepatuhan, atau Hukum
• Kirim email ke Kepala Pejabat Kepatuhan
• Ajukan laporan secara online atau melalui telepon (secara
anonim jika diizinkan oleh hukum setempat) menggunakan
Saluran Bantuan Etika CBRE.

Ajukan pertanyaan atau laporkan perbuatan tercela Saluran Bantuan Etika CBRE.
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Persaingan yang Adil
Persaingan yang adil baik untuk bisnis dan klien
kita, mendorong inovasi dan meningkatkan
layanan. Undang-undang antimonopoli dan
persaingan memastikan sistem pasar bebas
yang adil dan kompetitif ketika tidak ada satu
perusahaan pun yang memonopoli suatu produk
atau layanan.
CBRE mematuhi undang-undang antimonopoli
di setiap yurisdiksi tempat kita beroperasi. Kita
bersaing secara adil dan memiliki kebijakan yang
mengatur aktivitas kita dengan pesaing, klien
dan pemasok. Anda diharuskan untuk secara
ketat mematuhi undang-undang antimonopoli
dan persaingan serta peraturan internal terkait.
Pelanggaran dapat dikenakan hukuman berat,
termasuk denda dan hukuman penjara bagi
karyawan perorangan.
Beberapa tuduhan antimonopoli yang paling serius
melibatkan pertemuan informal dengan pesaing
selama pertemuan dan acara industri. Hati-hati.
Undang-undang antimonopoli bersifat kompleks
dan dapat berbeda berdasarkan negara dan negara
bagian. Setiap kontak dengan pesaing dapat
meningkatkan risiko hukum persaingan. Selalu
mencari bimbingan jika ragu.

Apa yang Harus Anda Hindari?
• Membuat perjanjian formal atau
informal dengan pesaing untuk
menetapkan harga, mencurangi
penawaran atau membatasi pasokan
barang atau jasa
• Bertukar informasi sensitif persaingan
dengan pesaing
• Menyalahgunakan posisi potensial
dominasi pasar
• Menciptakan lingkungan pasar yang
menghalangi persaingan bebas
• Membagi pasar berdasarkan wilayah,
basis pelanggan, dll.
• Memberlakukan batasan pada
pelanggan atau pemasok

T: S
 aya mengenal seseorang yang
bekerja untuk salah satu pesaing
CBRE. Dia menelepon saya untuk
bertanya tentang kerja sama untuk
menetapkan harga untuk penawaran
proyek terbaru. Dia mengatakan CBRE
dapat memiliki kontrak ini, tetapi hanya
jika kita berjanji untuk membiarkan
mereka memenangkan kontrak
berikutnya. Haruskah saya setuju?
J: Baik penetapan harga maupun
persekongkolan tawaran tidak
diperbolehkan. Anda harus menolak
penawaran tersebut dan melaporkan
kekhawatiran ini kepada tim Karyawan,
Hukum, atau Etika & Kepatuhan, atau
Saluran Bantuan Etika CBRE.

• Melakukan merger dan akuisisi
tertentu yang bertentangan dengan
undang-undang antimonopoli

Ajukan pertanyaan atau laporkan perbuatan tercela Saluran Bantuan Etika CBRE.
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Sanksi Pemerintah dan
Antipencucian Uang
CBRE adalah perusahaan global dan diatur oleh
undang-undang perdagangan internasional di
A.S. dan peraturan serupa di negara lain. Undangundang ini melarang kita berbisnis dengan atau
mendukung penjahat, teroris, pihak terlarang
dan pelaku pencucian uang yang mencoba
menyembunyikan dana ilegal. Anda harus
selalu tahu dengan siapa Anda berbisnis dan
mematuhi undang-undang antipencucian uang
dan pendanaan kontraterorisme yang berlaku,
dan hanya menerima dana dari sumber yang sah.
Hukuman karena melanggar undang-undang
perdagangan bisa sangat berat.
Jika Anda ragu tentang orang atau entitas yang
memiliki atau mengendalikan klien atau vendor
Anda atau sumber dana atau tujuan transaksi,
Anda harus menghubungi manajer atau supervisor
Anda atau Saluran Bantuan Etika CBRE.

Apa yang Harus Anda Lakukan?
• Selalu lakukan uji tuntas Kenali
Pelanggan Anda dan antipencucian uang
yang diwajibkan untuk setiap klien yang
Anda tangani.
• Pastikan setiap vendor yang bekerja
dengan Anda mengikuti proses orientasi
secara resmi.
• Konfirmasikan bahwa klien atau vendor
itu ada, dan dananya berasal dari
sumber yang sah.
• Perhatikan baik-baik klien atau vendor
yang dikendalikan oleh pejabat
pemerintah atau orang yang terpapar
secara politik.
• Waspadai potensi tanda bahaya, seperti
individu atau perusahaan yang muncul
pada daftar sanksi pemerintah atau
pihak terlarang.
• Ketahui alasan bisnis atau ekonomi di
balik transaksi tersebut.

Ajukan pertanyaan atau laporkan perbuatan tercela Saluran Bantuan Etika CBRE.
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Merek Tim
Kita menyadari bahwa profesional, kelompok, dan tim
kita memosisikan keahlian dan pengalaman mereka
sebagai keunggulan kompetitif mereka. Akan tetapi,
dalam hal merek kita, konsistensi adalah kuncinya.
Representasi merek yang konsisten membantu kita
memenangkan bisnis dengan membedakan merek
CBRE dari pesaing, dan ini mencerminkan keahlian
dan profesionalisme yang diharapkan klien kita.
Pernyataan yang salah dan menyesatkan serta
representasi yang tidak akurat dapat berdampak
negatif pada merek kita. Anda harus berusaha dalam
semua pekerjaan dan interaksi Anda atas nama CBRE
untuk melindungi reputasi merek. Tim pemasaran
CBRE dapat membantu Anda dengan memberikan
informasi lebih lanjut tentang protokol dan kebijakan
pemasaran yang mungkin berbeda berdasarkan
wilayah, divisi, dan negara guna mengatasi masalah
terkait undang-undang atau peraturan setempat.

Bagaimana Anda Seharusnya
Mewakili Merek Kita
• Sertakan logo CBRE pada semua materi
pemasaran.
• Identifikasi lini bisnis yang Anda wakili.
• Patuhi undang-undang yang berlaku
dan grup regulasi apa pun, seperti
pedoman periklanan oleh agen real
estat setempat.
• Ikuti pedoman merek CBRE saat
memasarkan layanan Anda.

Anda dapat mengakses kebijakan CBRE dan
informasi penting lainnya yang dirujuk dalam
bagian ini di Intranet Karyawan CBRE.
PENCARIAN KATA KUNCI:

Standar Perilaku Bisnis

T: S
 aya adalah peserta latihan
penjualan baru di tim Capital
Markets. Direktur pelaksana
senior saya meminta saya untuk
mengembangkan laporan pasar
untuk klien kita. Saya menamakannya
“Investasi Real Estat CBRE Bandos” dan
mengubah logo CBRE menjadi biru tua
agar menonjol. Apakah perubahan ini
diperbolehkan?
J: Tidak. Laporan Anda harus secara akurat
mencerminkan lini bisnis yang terkait
dengan Anda. Anda harus memeriksa
undang-undang real estat setempat
tentang pemasaran, periklanan dan
perwakilan. Dan Anda harus memeriksa
apakah logo dan merek CBRE dalam
laporan Anda mengikuti pedoman yang
ditetapkan di portal merek CBRE.

Ajukan pertanyaan atau laporkan perbuatan tercela Saluran Bantuan Etika CBRE.

28

STANDAR PERILAKU
BISNIS CBRE

Menjaga Keselamatan
Semua Orang

Pendahuluan
Menghormati Privasi

Rasa Hormat

Integritas

Mempertahankan dan
Menghancurkan Catatan,
Data dan Email Bisnis

Layanan

Menggunakan Sistem
Komunikasi
Elektronik Kita

Keunggulan

Kesimpulan
Berpartisipasi dalam
Urusan Publik
dan Politik

Pemasaran Elektronik

Glosarium
Memastikan Mitra Bisnis
Kita Memiliki Nilai-Nilai
yang Sama

Keunggulan
Kita berfokus
tanpa henti untuk
menciptakan hasil
yang memuaskan
bagi klien, karyawan
dan pemegang
saham kita.

Inti kesuksesan kita adalah nilai Keunggulan
kita. Nilai ini menetapkan kerangka kerja standar
yang melibatkan dan memotivasi kita untuk
menghasilkan hasil terbaik bagi semua konstituen
kita dengan kinerja unggul dan perilaku etis yang
konsisten.

Menjaga Keselamatan Semua
Orang
CBRE menyediakan tempat kerja yang aman
dan sehat. Keberhasilan kita dalam memenuhi
kewajiban ini bergantung pada tindakan Anda
untuk meminimalkan kemungkinan cedera di
tempat kerja dengan mematuhi hukum dan
kebijakan CBRE, serta menggunakan akal sehat.
Kebijakan, program, dan standar kesehatan,
keselamatan dan lingkungan kita memastikan
Anda memiliki sumber daya, pelatihan dan
profesional yang berdedikasi pada akun klien
dan di lokasi kantor kita untuk mendukung Anda
sepanjang hari kerja.
Selain menerapkan praktik lingkungan yang baik,
CBRE berkomitmen untuk meminimalkan dampak
kita terhadap lingkungan dan membantu klien
kita melakukan hal yang sama. Kita menyadari
tanggung jawab kita untuk menjadi penjaga
lingkungan yang baik dan untuk meningkatkan
kualitas hidup karyawan kita dan komunitas
tempat kita tinggal dan bekerja.

Apa yang Harus Anda Lakukan?
•

Patuhi semua undang-undang kesehatan,
keselamatan, dan lingkungan setempat.

•

Pantau dan terus tingkatkan keselamatan di
tempat kerja kita.

•

Laporkan setiap situasi tidak aman yang
mengancam keselamatan atau kesehatan
siapa pun di tempat kerja kita atau merusak
lingkungan.

•

Laporkan cedera di tempat kerja dengan tingkat
keparahan apa pun.

•

Jangan pernah bekerja di bawah pengaruh
alkohol, narkoba, atau zat lain yang
mengganggu kemampuan Anda untuk bekerja
dengan aman dan efektif.

T: S
 aya bekerja sebagai manajer
proyek untuk pembangunan
ruang kantor. Selama survei
struktural, saya melihat beberapa
kecacatan yang membuatnya tidak
aman untuk dilanjutkan. Saya tidak
ingin membahayakan proyek dengan
menyebutkan kecacatan ini kepada klien.
Apa yang harus saya lakukan?
J: Utamakan keselamatan orang lain. Anda
harus segera melaporkan kepada klien
dan manajer Anda setiap temuan yang
dapat membahayakan kesehatan dan
keselamatan orang lain.

Ajukan pertanyaan atau laporkan perbuatan tercela Saluran Bantuan Etika CBRE.
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Menghormati Privasi
CBRE menangani data pribadi setiap hari. Memastikan kita menghormati hak privasi individu dan menjaga
kepercayaan karyawan dan klien kita adalah prioritas utama. Anda diharapkan untuk mematuhi seperangkat
prinsip privasi inti—Pilar Privasi Data kita—setiap kali Anda mengumpulkan, menggunakan atau memproses
data pribadi untuk memastikan CBRE terlibat dalam praktik penanganan data yang sah dan menghormati
privasi secara global.
Setiap karyawan memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip privasi inti CBRE secara proaktif, sehingga
prinsip tersebut terpatri dalam cara kita menjalankan bisnis. Untuk membantu Anda memahami data pribadi
dan untuk mendapatkan panduan lebih lanjut tentang mematuhi kebijakan privasi data kita, hubungi Kantor
Privasi Data Global CBRE.

Empat Pilar Privasi Data

1

2

3

4

BERSIKAP
TRANSPARAN

MINIMALKAN
DATA & AKSES

AMANKAN
DATA

HAPUS
DATA

Bersikaplah transparan
tentang data pribadi yang
dikumpulkan CBRE dan cara
kita menggunakannya.

Minimalkan pengumpulan
data pribadi dan batasi
akses hanya kepada pihak
yang perlu mengetahui
informasi itu.

Amankan data pribadi
dengan menggunakan
enkripsi dan perlindungan
kata sandi.

T: S
 aya adalah anggota tim Karyawan.
Saat saya bekerja menggunakan
alat bantu perencanaan kompensasi
CBRE, saya perhatikan saya memiliki
akses ke nama, jabatan, dan data
kompensasi karyawan di wilayah dan lini
bisnis di luar tanggung jawab saya. Apa
yang harus saya lakukan?
J: Anda harus melaporkan hal ini dan
potensi insiden privasi lainnya ke Pusat
Operasi Keamanan CBRE. Akses Anda
ke informasi ini adalah pengungkapan
data pribadi yang tidak disengaja, yang
dapat memicu kewajiban pelaporan
dan mewajibkan tindakan cepat untuk
membatasi akses hanya kepada pihak
yang benar-benar perlu mengetahui
informasi itu.

Hapus data pribadi jika
tidak diperlukan lagi.

Ajukan pertanyaan atau laporkan perbuatan tercela Saluran Bantuan Etika CBRE.
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Mempertahankan dan Menghancurkan Catatan, Data dan Email Bisnis
Anda membuat dan mengelola ratusan dokumen dan pesan email dalam kegiatan bisnis normal dan
titik data yang tak terhitung jumlahnya di database. Beberapa dokumen dan data Anda dianggap sebagai
catatan bisnis, tapi kebanyakan catatan nonbisnis.
Semua karyawan CBRE bertanggung jawab untuk membantu memelihara catatan bisnis untuk
memenuhi persyaratan bisnis, dan operasi kita serta aturan hukum yang berlaku, sekaligus mengurangi
biaya dan risiko yang terkait dengan penyimpanan informasi yang tidak perlu dan berlebihan.

Apa yang Harus Anda Lakukan?
Catatan Bisnis

√

Catatan yang
bukan bisnis

× Hapus segera setelah catatan itu mencapai tujuannya dan tidak lagi memiliki

Simpan sesuai dengan jadwal penyimpanan catatan khusus negara Anda7

nilai bisnis

√

Arsipkan email yang penting secara historis
• Terkait dengan proyek yang memiliki nilai dalam 90 hari terakhir

Email8

T: S
 aya bekerja menangani database
dengan proyeksi pajak tunai
tahunan dan lima tahun CBRE serta
penghitungan tarif pajak efektif
yang dianggarkan selama lima tahun
terakhir. Saya ingin mengunduh data
tahun terbaru ke dalam lembar kerja dan
mengirimkannya melalui email ke akun
penyimpanan cloud pribadi saya sebagai
salinan cadangan. Apakah ada masalah
berdasarkan kebijakan CBRE?
J: Ya. Pertama, beberapa data telah
melampaui periode retensinya dan harus
dimusnahkan dengan aman. Kedua,
karyawan dilarang mengirimkan data
CBRE melalui email ke email dan akun
penyimpanan pribadi. Semua data CBRE
harus tetap berada di lingkungan CBRE.

• Memberikan bukti peristiwa atau keputusan bisnis penting
• Diperlukan untuk alasan regulasi atau keuangan

× Dilarang mengarsipkan email yang tidak penting secara historis (Contoh:
rencana makan siang, buletin dari organisasi bisnis)

Jika Anda adalah Manajer atau Supervisor
Jika karyawan yang menjadi bawahan Anda keluar dari CBRE, Anda memiliki waktu tertentu, yang
ditetapkan oleh kebijakan kita untuk mengakses dan mengarsipkan email apa pun dalam kotak
surat Outlook mereka sebelum dihapus secara permanen.

7
Jika Anda memiliki akses ke Intranet Karyawan CBRE, Anda dapat menemukan jadwalnya di halaman Penyimpanan & Informasi Catatan Global. Setiap
jadwal mencantumkan kategori catatan bisnis dan lamanya waktu masing-masing catatan harus disimpan sebelum dimusnahkan.
8
Pesan yang tertinggal di kotak masuk Outlook atau folder terkirim akan secara otomatis dihapus setelah 90 hari.

Ajukan pertanyaan atau laporkan perbuatan tercela Saluran Bantuan Etika CBRE.
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Menggunakan Sistem
Komunikasi Elektronik Kita
Sistem komunikasi elektronik kita, seperti akses
internet, email, pesan suara, dan layanan telepon,
adalah alat bantu penting yang mendukung
bisnis kita. Anda bertanggung jawab untuk
menggunakan sistem dan media sosial ini secara
profesional, penuh hormat, aman, dan sah sesuai
dengan nilai dan kebijakan RISE kita.
Dilarang mengomunikasikan atau membuat
postingan apa pun ke media sosial tanpa
pertimbangan matang tentang bagaimana
komunikasi atau postingan tersebut berdampak
pada reputasi CBRE dan kewajiban untuk menjaga
kerahasiaan informasi tertentu, dan bagaimana
hal itu dapat ditafsirkan oleh audiens.
Saat Anda menggunakan media sosial, Anda
mewakili merek kita dan menjaga reputasi kita.
Perilaku yang tidak pantas, berbagi informasi
rahasia, pelecehan, penggunaan sistem
perusahaan yang berlebihan untuk urusan pribadi,
dan penipuan diperlakukan dengan sama baik
dilakukan secara online maupun secara langsung.
Apa pun platform atau medianya, semua ini
tidak akan ditoleransi. Pikirkan sebelum Anda
memposting sesuatu.

T: S
 aya bangga dengan kinerja CBRE
dan berharap harga saham kita naik
karena pendapatan kita yang kuat
dan merger yang diharapkan akan
dituntaskan pada kuartal mendatang.
Bisakah saya memposting tentang hal ini
di media sosial?
J: Tidak. Membagikan informasi nonpublik
material merupakan tindakan ilegal serta
melanggar kebijakan CBRE dan Standar
Perilaku Bisnis.

Apa yang Harus Anda Lakukan?
• Bersikap hormat dan peka kepada
audiens, serta perusahaan, grup
atau individu yang disebutkan dalam
komunikasi atau postingan tersebut.
• Dalam menggunakan media sosial,
ungkapkan dengan jelas bahwa
pendapat dan pernyataan Anda
hanya terkait dengan diri Anda dan
tidak terkait dengan perusahaan.
• Dilarang mengungkapkan informasi
rahasia atau berhak milik CBRE atau
klien kita.

Ajukan pertanyaan atau laporkan perbuatan tercela Saluran Bantuan Etika CBRE.
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Pemasaran Elektronik
Semua pemasaran langsung yang dikirimkan oleh
atau atas nama CBRE harus mematuhi hukum dan
peraturan yang berlaku, yang berbeda-beda di setiap
negara, wilayah, dan negara bagian. Undang-undang
ini memengaruhi cara Anda menelepon, mengirim
pesan teks, surat, email atau faks kepada pelanggan
dan calon pelanggan.
Kelalaian untuk mematuhi hukum dan peraturan
yang terkait dengan pemasaran elektronik dapat
membuat CBRE, Anda dan klien kita terkena denda
peraturan, tuntutan hukum, dan/atau kerugian
reputasi yang signifikan.

Apa yang Harus Anda Hindari?
•

Mengirimkan pemasaran langsung yang tidak
diminta dan tidak diinginkan secara elektronik

•

Menggunakan iklan atau konten yang bersifat
menipu atau menyesatkan dan melanggar
hak kekayaan intelektual pihak lain

•

Pemasaran jarak jauh ke nomor telepon yang
tercantum pada daftar jangan dihubungi

•

Melakukan panggilan telepon menggunakan
sistem panggilan otomatis

•

Membeli atau menggunakan daftar perolehan
prospek dari pihak ketiga tanpa kepastian
bahwa daftar tersebut disusun dan dibagikan
sesuai dengan hukum yang berlaku

T: S
 aya mencoba mengembangkan
bisnis CBRE dan pihak ketiga
telah menawarkan untuk menjual
kepada saya daftar calon klien dan
informasi kontak mereka. Saya ingin
mengirimkan materi pemasaran dan
laporan penelitian yang mungkin menarik
bagi prospek ini melalui email dan
ditindaklanjuti dengan panggilan telepon.
Bolehkah saya melanjutkannya?
J: Tidak, tidak boleh dilakukan jika
tidak ada uji tuntas lebih lanjut untuk
mendapatkan kepastian yang wajar,
di antara berbagai pertanyaan lain,
bahwa daftar calon klien telah disusun,
dan dapat digunakan oleh CBRE, sesuai
dengan hukum yang berlaku. Uji tuntas
tersebut dapat mencakup verifikasi
bahwa individu dalam daftar tersebut
telah menyetujui pengumpulan dan
pengungkapan data pribadi mereka,
sebelumnya tidak memilih untuk tidak
menerima komunikasi pemasaran dari
CBRE, dan belum terdaftar dalam daftar
jangan dihubungi yang berlaku.

Ajukan pertanyaan atau laporkan perbuatan tercela Saluran Bantuan Etika CBRE.
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Berpartisipasi dalam Urusan
Publik dan Politik
Anda didorong untuk mengambil bagian dalam
masalah kebijakan, pendidikan, dan politik yang
memengaruhi kehidupan, komunitas dan bisnis
Anda. Kegiatan ini terkadang membutuhkan
berbicara di depan umum, menerbitkan pendapat,
atau memberikan wawancara kepada media. Saat
berpartisipasi dalam aktivitas ini, Anda tidak boleh
menyatakan pemikiran dan opini Anda mewakili
pemikiran dan opini CBRE. Namun demikian,
harap diingat bahwa Anda mewakili CBRE di
sepanjang waktu dan harus melakukan penilaian
yang baik untuk menghindari kerusakan reputasi
atau hubungan CBRE dengan klien.

Apa yang Harus Anda Ketahui?
•

9

Dilarang menggunakan nama atau logo
CBRE, berpartisipasi dalam wawancara atau
mengidentifikasi diri Anda sebagai karyawan
CBRE tanpa izin sebelumnya dari pemimpin
lini bisnis atau pasar Anda, direktur aliansi,
atau Komunikasi Perusahaan.

•

Dilarang mengatakan apa pun yang “tidak
boleh diumumkan.”

•

Dilarang “membocorkan” informasi rahasia
apa pun tentang CBRE atau klien.

•

Dilarang mengungkapkan informasi klien.

Jika Anda adalah pemimpin pasar lokal atau
regional, Anda harus menggunakan akal sehat saat
berpartisipasi dalam aktivitas luar apa pun. Posisi
Anda dalam perusahaan berarti hampir semua
yang Anda katakan atau lakukan dapat dikaitkan
dengan CBRE.

Nama dan logo CBRE adalah pembeda dalam
memenangkan bisnis baru, suar untuk menarik
bakat dan simbol nilai. Oleh karena itu,
pekerjaan dan interaksi Anda atas nama CBRE
harus dipertimbangkan dengan cermat untuk
melindungi nama dan merek CBRE.

Kontribusi Politik dan Pelobian
Kontribusi politik perusahaan dan pelobian
pemerintah atau pejabat mereka diatur secara
ketat di sebagian besar negara. Oleh karena itu,
CBRE pada umumnya melarang penggunaan dana
perusahaan untuk kontribusi politik.9 CBRE akan
terlibat dalam urusan publik hanya melalui proses
yang sangat terkontrol dan dengan persetujuan
Departemen Hukum.

Dukungan
CBRE melarang pihak lain menggunakan
nama kita dalam segala jenis promosi publik,
termasuk pengumuman publik, siaran pers,
iklan, wawancara atau materi pemasaran digital
atau cetak. Jika Anda diminta oleh klien atau
mitra bisnis untuk mendapatkan dukungan atas
nama CBRE, Anda harus menghubungi Direktur
Pelaksana Senior Komunikasi Korporat secara
tertulis untuk mendapatkan pengecualian.
Pengecualian tidak dijamin dan dapat dicabut
kapan saja.

T: S
 aya dan tim saya telah
menggunakan vendor cetak yang
sama selama lebih dari dua dekade.
Baru-baru ini saya mengetahui
bahwa mereka memiliki logo CBRE dan
testimonial yang dipasang di situs web
mereka. Kami tidak pernah memberikan
testimonial atau izin untuk menggunakan
logo CBRE. Apa yang harus saya
lakukan?
J: Meskipun tim Anda memiliki hubungan
yang lama dengan vendor ini, CBRE
belum menyetujui penggunaan nama
atau logo kita. Lebih jauh, testimonial
itu bersifat menyesatkan. Anda harus
menghubungi vendor dan meminta agar
identitas merek dan testimonial dihapus.

Misalnya, Kebijakan A.S. 6.17: Kontribusi Politik.

Ajukan pertanyaan atau laporkan perbuatan tercela Saluran Bantuan Etika CBRE.
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Memastikan Mitra Bisnis Kita Memiliki Nilai-Nilai yang Sama
CBRE memiliki Pedoman Perilaku Pemasok untuk memastikan penyedia layanan dan vendor lain memiliki
nilai-nilai yang sama.
Pedoman Perilaku Pemasok menjabarkan persyaratan etika, hukum, lingkungan, dan tanggung jawab sosial
bagi pemasok kita di seluruh dunia. Karenanya, Pedoman Perilaku itu membahas masalah korupsi, praktik
bisnis yang tidak adil, privasi data dan keamanan informasi, konflik kepentingan, hak asasi manusia dalam
konteks praktik ketenagakerjaan, masalah kesehatan dan keselamatan terkait ketenagakerjaan, hadiah yang
diberikan pemasok dan kepatuhan lingkungan serta persyaratan keberlanjutan. Pedoman Perilaku itu tidak
dimaksudkan sebagai daftar yang lengkap, melainkan gambaran umum persyaratan tingkat tinggi. Pedoman
Perilaku itu adalah kunci untuk pemilihan dan retensi pemasok.

Anda dapat mengakses kebijakan CBRE dan
informasi penting lainnya yang dirujuk dalam
bagian ini di Intranet Karyawan CBRE.
PENCARIAN KATA KUNCI:

Standar Perilaku Bisnis

CBRE berkomitmen kuat untuk menjalankan bisnis sesuai dengan isi dan semangat hukum. Pemasok kita juga
harus melakukannya, dan mereka harus mematuhi Pedoman Perilaku Pemasok kita.

Apa yang Harus Anda Ketahui?
• Semua bisnis dan departemen CBRE
secara global yang menggunakan
pemasok diwajibkan untuk menyertakan
dan/atau merujuk Pedoman Perilaku
Pemasok dalam semua kontrak pemasok
dan pesanan pembelian.
• Semua bisnis dan departemen CBRE
harus memantau secara wajar
kepatuhan pemasok masing-masing
terhadap Pedoman Perilaku Pemasok,
dan mengambil tindakan yang sesuai
terkait ketidakpatuhan.

Peran Khusus Manajer
Jika Anda melibatkan pihak ketiga atas nama
CBRE, Anda bertanggung jawab untuk:
• Menyelesaikan uji tuntas yang tepat
sebelum melakukan orientasi pada
pemasok dan mengidentifikasi serta
menyelesaikan setiap tanda bahaya
dengan tepat
• Mengonfirmasi ada alasan bisnis yang
tepat untuk melibatkan pemasok itu
• Memberikan kompensasi kepada
pemasok sepadan dengan layanannya

T: S
 eorang karyawan pemasok CBRE
memberi tahu saya bahwa dia
dipaksa untuk bekerja lembur
melebihi batas yang sah, tunjangan
pekerjaannya belum dibayar penuh, dan
dia belum menerima gajinya tepat waktu.
Apa yang harus saya lakukan?
J: Anda harus melaporkan kekhawatiran
ini melalui salah satu opsi pelaporan
termasuk Saluran Bantuan Etika
CBRE. Pemasok mungkin melakukan
pelanggaran perbudakan modern
dan Anda berkewajiban untuk
mengungkapkan masalah ini.

• Memastikan persyaratan pembayaran
sejalan dengan kebijakan perusahaan
• Mendokumentasikan dengan benar
layanan yang disediakan pemasok untuk
CBRE
• Menerapkan kontrol untuk memastikan
kinerja layanan yang tepat

Ajukan pertanyaan atau laporkan perbuatan tercela Saluran Bantuan Etika CBRE.
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Kesimpulan
Meskipun Standar Perilaku Bisnis kita tidak dapat mengantisipasi setiap situasi yang mungkin Anda hadapi dalam kehidupan bisnis Anda di CBRE, menerapkan
prinsip-prinsipnya dapat membantu Anda membuat keputusan yang tepat dalam banyak kasus. Ketika Anda membutuhkan panduan atau dukungan tambahan,
Anda tahu di mana Anda dapat mencari informasi atau bantuan.
Kami menghargai dukungan berkelanjutan Anda terhadap Standar Perilaku Bisnis dan Program Etika & Kepatuhan.

Tanyakan Sebelum Bertindak
• Apakah hal itu legal?
• Apakah hal itu aman?
• Apakah hal itu mengikuti kebijakan
perusahaan?
• Apakah hal itu benar untuk dilakukan?
• Bagaimana anggapan klien kita, media atau
komunitas kita?

Ingat Aturan Ini
• Ketahui kebijakan dan standar perusahaan,
dan hukum yang berlaku untuk posisi Anda.
• Jangan pernah lalai untuk mengikuti
standar ini.
• Jika Anda tidak yakin, tanyakan pada
seseorang yang tahu.

Sumber Daya Tersedia
Jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran
tentang “hal yang tepat untuk dilakukan”
atau perilaku seseorang di tempat kerja, kami
mendorong Anda untuk bertanya kepada
supervisor atau manajer Anda. Jika Anda merasa
tidak nyaman melakukannya, sampaikan
kekhawatiran Anda melalui banyak opsi pelaporan
lain yang tersedia untuk Anda:
• Siapa pun di tim Kepemimpinan Senior,
Karyawan, Hukum atau Etika & Kepatuhan
• Kepala Pejabat Kepatuhan
• Saluran Bantuan Etika CBRE

Komunikasi dengan SEC dan Entitas
Pemerintah Lainnya
Terlepas dari segala sesuatu yang bertentangan
dalam Standar Perilaku Bisnis ini atau perjanjian
lain dengan CBRE atau kebijakan CBRE, Anda dapat
mengomunikasikan, bekerja sama, atau mengajukan
pengaduan atau keluhan kepada Komisi Sekuritas
dan Bursa (Securities and Exchange Commission,
SEC) atau badan pemerintah atau penegak hukum
lainnya tentang kemungkinan pelanggaran
persyaratan hukum atau peraturan, dan dapat
mengungkapkan, termasuk memberikan dokumen
atau informasi lain kepada badan pemerintah yang
dilindungi berdasarkan ketentuan pengungkap
fakta dari hukum atau peraturan yang berlaku tanpa
pemberitahuan atau persetujuan CBRE, selama (1)
komunikasi dan pengungkapan tersebut konsisten
dengan hukum yang berlaku dan (2) informasi yang
diungkapkan tidak diperoleh melalui komunikasi
yang tunduk pada hak istimewa pengacara-klien
(kecuali jika pengungkapan informasi itu diizinkan
oleh pengacara sesuai dengan hukum federal yang
berlaku, aturan perilaku pengacara atau lainnya).
CBRE tidak akan membatasi hak Anda untuk
menerima putusan karena memberikan informasi
sesuai dengan ketentuan pelapor dari hukum atau
peraturan yang berlaku kepada SEC atau badan
pemerintah lainnya. Setiap ketentuan perjanjian
antara CBRE dan setiap karyawan atau mantan
karyawan yang tidak konsisten dengan bahasa di atas
atau yang dapat membatasi kemampuan setiap orang
untuk menerima putusan berdasarkan ketentuan
pengungkapan dugaan pelanggaran hukum
yang berlaku dianggap tidak sah dan tidak akan
diberlakukan oleh CBRE.

Modifikasi dan Pengesampingan
Standar Perilaku Bisnis ini dapat diubah dari
waktu ke waktu. Setiap amendemen, modifikasi,
atau pengesampingan ketentuan apa pun dari
Standar Perilaku Bisnis ini bagi direktur atau
pejabat eksekutif harus disetujui oleh dewan
direksi CBRE. Setiap amendemen, modifikasi, atau
pengesampingan harus segera diungkapkan sesuai
dengan hukum, aturan, dan regulasi yang berlaku
(termasuk aturan bursa saham).

Untuk mendapatkan informasi
tambahan, hubungi:
Laurence H. Midler
Wakil Presiden Eksekutif, Penasihat Umum
+1 213 613 3750
larry.midler@cbre.com
Elizabeth E. Atlee
Wakil Presiden Senior, Wakil Penasihat Umum,
dan Kepala Pejabat Etika & Kepatuhan
+1 213 613 3074
elizabeth.atlee@cbre.com
Standar Perilaku Bisnis tersedia dalam 34 bahasa. Semua karyawan
bertanggung jawab untuk membaca dan memahaminya serta mengikuti
panduannya. Standar Perilaku Bisnis tidak mencakup setiap hukum,
aturan, atau regulasi yang berlaku atau memberikan jawaban atas semua
pertanyaan. Jika merasa ragu, Anda harus menggunakan penilaian yang
baik dan mencari panduan tentang tindakan yang tepat. Standar Perilaku
Bisnis bukan merupakan kontrak kerja atau jaminan kelanjutan kerja.
Standar ini dimanfaatkan secara eksklusif oleh CBRE dan karyawannya
dan tidak boleh digunakan atau diandalkan oleh pihak lain mana pun.

Ajukan pertanyaan atau laporkan perbuatan tercela Saluran Bantuan Etika CBRE.
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ISTILAH

DEFINISI

Antipencucian
Uang

Mengacu pada hukum, peraturan dan prosedur yang dimaksudkan untuk mencegah penjahat menyamarkan dana yang diperoleh secara
ilegal sebagai pendapatan yang sah.

Suap

Penawaran atau pembayaran segala sesuatu yang bernilai, seperti uang, hadiah, hiburan, atau perlakuan istimewa, dengan niat memengaruhi penerima untuk menyalahgunakan posisinya guna melakukan sesuatu yang ilegal atau tidak jujur bagi Anda sebagai imbalannya.

Catatan Bisnis

10

Mengingat keputusan bisnis yang signifikan dan harus disimpan untuk mematuhi kewajiban hukum, kontrak, pelaporan keuangan atau
peraturan. Isinya menentukan apakah hal itu merupakan catatan bisnis dan bukan format atau lokasinya. (Contoh: kontrak, catatan audit,
catatan lisensi, dan penilaian)

Jaringan
Komputer

Jaringan atau sistem komputer CBRE termasuk tetapi tidak terbatas pada jaringan area lokal (local-area network - LAN) dan area luas
(wide-area network - WAN), sistem server, pusat data dan semua sistem yang dikontrol CBRE.

Pemasaran
Langsung

Setiap komunikasi yang disampaikan oleh atau atas nama CBRE, baik sedikit atau dalam jumlah besar, yang (1) mengiklankan atau mempromosikan produk, layanan, posisi, atau acara berbasis biaya yang ditawarkan oleh CBRE atau (2) mempromosikan CBRE dengan cara
apa pun. Pemasaran langsung tidak termasuk komunikasi untuk tujuan memfasilitasi atau memberikan pembaruan tentang transaksi
yang tertunda, layanan atau acara berbasis biaya.10

Perangkat

Komputer desktop, laptop, notebook, drive penyimpanan, ponsel pintar atau perangkat serupa lainnya yang digunakan untuk mengakses
jaringan perusahaan atau aset informasi.

Pemasaran
Elektronik

Pemasaran elektronik tidak terbatas pada email. Pemasaran ini mencakup bentuk lain dari alat bantu pemasaran online, seperti faks, komunikasi web atau online, pesan teks, blog, papan pesan, Wiki, radio internet atau streaming video, jaringan profesional atau komunitas
dan situs berbagi informasi, robocalling, dan media sosial.

Enkripsi

Fungsi matematika yang melindungi informasi dengan membuatnya tidak dapat dibaca oleh semua orang kecuali mereka yang memiliki
kunci untuk memecahkan kodenya.

Undang-Undang
Praktik Korupsi
Asing

Undang-undang federal Amerika Serikat yang melarang warga dan entitas A.S. menyuap pejabat pemerintah asing untuk kepentingan
bisnis mereka.

Perdagangan
Manusia

Suatu bentuk perbudakan zaman modern yang melibatkan mendorong atau memaksa seseorang untuk memberikan tenaga atau layanan,
atau terlibat dalam tindakan seks komersial yang bertentangan dengan keinginannya.

 i A.S., komunikasi nonkomersial, seperti peringatan, pembaruan berita industri, dan permintaan sumbangan amal tidak dianggap sebagai pemasaran langsung. Di Uni Eropa, permintaan/penggalangan dana amal dan apa pun yang
D
mempromosikan CBRE akan dianggap sebagai pemasaran langsung.

Ajukan pertanyaan atau laporkan perbuatan tercela Saluran Bantuan Etika CBRE.
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STANDAR PERILAKU
BISNIS CBRE

Pendahuluan

Rasa Hormat

Integritas

Layanan

Keunggulan

Kesimpulan

Glosarium

Glosarium
ISTILAH

DEFINISI

Teknologi
Informasi

Semua peralatan komputer dan media penyimpanan (tetap atau dapat dilepas).

Perdagangan
Orang Dalam

Praktik perdagangan ilegal di bursa saham untuk keuntungan seseorang melalui akses ke informasi rahasia.

Aset Tidak
Berwujud

Aset tidak berwujud perusahaan termasuk kekayaan intelektual dan informasi rahasia dan berhak milik seperti merek dagang, rencana
bisnis dan pemasaran, informasi gaji serta data dan laporan keuangan yang tidak dipublikasikan, dll.

Balas Jasa

Suatu bentuk penyuapan yang dinegosiasikan. Balas jasa adalah pembayaran ilegal yang dimaksudkan sebagai kompensasi atas
perlakuan istimewa atau jenis layanan tidak pantas lainnya yang diterima. Balas jasa itu bisa berupa uang, hadiah, kredit, atau
segala sesuatu yang bernilai.

Kenali Pelanggan
Anda

Proses mengidentifikasi dan memverifikasi identitas klien atau vendor.

Perbudakan
Modern

Eksploitasi orang lain untuk keuntungan pribadi atau komersial, termasuk merekrut, menampung, mengangkut, menyediakan, atau
mendapatkan seseorang untuk kerja paksa melalui penggunaan kekerasan, penipuan, atau paksaan.

Catatan yang
bukan bisnis

Versi duplikat dari dokumen yang sama dan informasi tidak esensial lainnya. Sebagian besar dokumen merupakan catatan nonbisnis.
(Contoh: draf, korespondensi, agenda lama, atau undangan rapat)

Data Pribadi

Setiap data (apa pun formatnya) baik tunggal atau tergabung dengan data lain yang tersedia secara wajar, dapat secara langsung atau
tidak langsung mengidentifikasi atau digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. (Contoh: nama, tanggal lahir, informasi kontak, nomor
identifikasi, dan alamat email, serta gender, status pernikahan, dan pendapat oleh dan tentang seseorang)

Penyelenggara
Negara

Seseorang yang terhubung atau terkait erat dengan pejabat pemerintah dan dapat memengaruhi keputusan mereka.

Aset Berwujud

Aset berwujud perusahaan meliputi properti, peralatan, material, teknologi, dll.

REV 12/22

Ajukan pertanyaan atau laporkan perbuatan tercela Saluran Bantuan Etika CBRE.

38

