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≪Ketentuan Umum≫ 

 

[Tujuan] 

“Kode Etik AICA Group” (selanjutnya disebut Kode Etik) didasarkan pada moto perusahaan 

kami, yakni “Tantangan dan Penciptaan”, dan berfungsi memperjelas kebijakan dasar dari 

perilaku setiap individu untuk mewujudkan filosofi manajemen kami yaitu “AICA Group 

berkomitmen untuk berkontribusi kepada masyarakat dengan menciptakan nilai-nilai baru 

melalui inovasi secara terus menerus berdasarkan prinsip hidup berdampingan”.  

Kode Etik ini juga untuk menunjukkan kepada semua pemangku kepentingan bahwa AICA 

Group akan mematuhi “Kode Etik” dengan sungguh-sungguh. 

 

[Lingkup Penerapan] 

“Kode Etik” berlaku untuk jajaran manajemen (termasuk mereka yang setara dengannya) 

dan karyawan (termasuk karyawan yang dipekerjakan dengan waktu tertentu) di 

perusahaan AICA Group. 

“AICA Group” yang disebutkan pada “Kode Etik” merujuk pada AICA Kogyo Co., Ltd. dan 

anak perusahaannya baik di dalam maupun luar negeri. 

 

[Penetapan dan Revisi] 

Penetapan atau revisi “Kode Etik” diputuskan dan diadopsi oleh Rapat Dewan Direksi 

AICA Kogyo Co., Ltd. setelah melalui pembahasan dalam rapat manajemen AICA Kogyo Co., 

Ltd. Perusahaan AICA Group mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar “Kode 

Etik” dapat dipatuhi dengan sungguh-sungguh. 

 

 

≪Prinsip Dasar≫ 

 

[1] Mematuhi Peraturan Hukum 

AICA Group akan mematuhi peraturan hukum serta norma dan peraturan sosial di setiap 

negara dan daerah dan bersungguh-sungguh bertindak berdasarkan nilai-nilai norma yang 

tinggi. 

 

[2] Menghormati Hak Asasi Manusia 

AICA Group akan membangun lingkungan kerja yang sehat di mana semua orang dapat 

berpartisipasi aktif serta membangun hubungan dengan mitra bisnis dengan mendukung 

dan menghormati standar internasional terkait hak asasi manusia, seperti “Pernyataan 

Umum Tentang Hak-Hak Asasi Manusia” dan “Prinsip-Prinsip Panduan Mengenai Bisnis 

dan Hak Asasi Manusia”. 

(1) Sebagai grup perusahaan yang mengembangkan bisnis secara global, akan 

mematuhi peraturan hukum di setiap negara dan daerah, menghormati hak asasi 

semua orang serta pandangan nilai-nilai, dan tidak melakukan atau menoleransi 

diskriminasi berdasarkan hak asasi manusia, jenis kelamin, suku bangsa, agama, 



serta apakah orang tersebut memiliki disabilitas atau tidak. 

(2) Tidak akan mengatakan, melakukan, maupun menoleransi perilaku yang dapat 

menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun mental. 

(3) Tidak akan melakukan kerja paksa atau mempekerjakan anak di bawah umur di 

setiap negara dan daerah. Selain itu, akan menjaga jumlah jam kerja yang 

sepatutnya dan membayar kompensasi kepada karyawan sesuai dengan 

undang-undang dan peraturan yang berlaku di setiap negara dan daerah. 

(4) Akan menghormati hak-hak karyawan sesuai dengan undang-undang dan 

peraturan yang berlaku di setiap negara dan daerah, serta berusaha untuk 

membangun hubungan baik dengan karyawan melalui komunikasi yang erat.  

 

[3] Harmonis dengan Masyarakat 

AICA Group akan berusaha hidup berdampingan dengan masyarakat dan lingkungan 

global dengan menyadari tanggung jawab dan kewajibannya sebagai warga perusahaan. 

 

[4] Bertransaksi dengan Adil dan Sehat 

AICA Group akan menjalankan transaksi yang sepatutnya dengan memahami persaingan 

pasar yang adil serta posisi pelanggan dan mitra bisnis. 

(1) Akan mematuhi Hukum Persaingan Usaha dan aturan-aturan terkait transaksi 

seperti undang-undang persaingan di setiap negara, dan akan bertindak sesuai 

dengan hukum dan norma-norma perusahaan yang tepat demi menjaga persaingan 

yang adil dan bebas. 

(2) Tidak akan terlibat dalam segala bentuk penyuapan maupun tindak korupsi, 

terlepas dalam bentuk uang atau selainnya, dan akan berusaha untuk 

berkontribusi dalam pembangunan ekonomi masyarakat melalui persaingan yang 

sehat. Tidak akan terlibat dalam segala penyuapan, seperti hiburan yang 

berlebihan untuk pejabat publik maupun mitra bisnis, atau hadiah yang melebihi 

batas dari kepatutan sosial. Korupsi didefinisikan sebagai penggunaan kekuasaan 

untuk keuntungan pribadi, dan karenanya tidak akan terlibat dalam segala bentuk 

tindak korupsi seperti penggelapan, pencucian uang, dan insider trading. 

 

[5] Memberikan Pelanggan Rasa Tenang dan Rasa Percaya 

Atas semangat tantangan dan penciptaan, AICA Group akan berusaha menyediakan 

produk dan layanan berkualitas tinggi, bermanfaat secara sosial, dan aman, sehingga dapat 

memberikan rasa tenang, rasa percaya, dan kepuasan kepada pelanggan. 

 

[6] Mengungkapkan Informasi yang Tepat 

AICA Group mengakui pentingnya akuntabilitas dalam kegiatan perusahaan, menjaga 

transparansi kegiatan perusahaan, melakukan pengungkapan informasi yang tepat, pada 

saat yang tepat, dan adil, serta berusaha untuk memberikan rasa tenang dan rasa percaya 

kepada seluruh pemangku kepentingan. 

 

[7] Melindungi Informasi dan Aset Perusahaan 

AICA Group akan mengelola informasi (termasuk informasi pribadi) dan aset perusahaan 

dengan sepatutnya, dan akan menggunakannya dengan tepat, serta menghindari 

penggunaan informasi dan aset tersebut secara tidak patut. Selain itu juga akan mengelola 



dengan tepat konflik kepentingan yang timbul sehubungan dengan operasi bisnisnya. AICA 

Group tidak akan menggunakan dan melanggar hak dan aset pihak ketiga dengan tidak 

semestinya dan akan menghormatinya semaksimal mungkin. 

 

[8] Lingkungan dan Keselamatan 

AICA Group mengakui bahwa perhatian terhadap lingkungan dan menjaga keselamatan 

merupakan tanggung jawab sosial perusahaan serta akan membentuk landasan berpijak 

perusahaan,dan AICA Group akan berupaya secara sukarela, aktif, dan cepat. 

 

 

 


