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Kebijakan Antikorupsi 
 

 Kita bertanggung jawab atas standar tinggi dan merasa bangga, tidak hanya pada apa yang kita bangun—tetapi juga cara kita 

membangunnya. Di seluruh dunia, kita menjalankan bisnis hanya dengan menggunakan praktik bisnis yang etis, dan kita selalu 

membuat serta memelihara catatan bisnis yang akurat. Kita tidak menoleransi segala bentuk korupsi, termasuk menawarkan atau 

menerima suap, uang balas jasa, dan pembayaran tidak pantas lainnya, secara langsung, atau melalui pihak ketiga yang bertindak 

atas nama kita. Kita berkomitmen untuk mematuhi isi dan semangat undang-undang antikorupsi, termasuk UU Praktik Korupsi 

Luar Negeri A.S. (FCPA) dan UU Penyuapan Inggris (secara bersama-sama disebut sebagai “Undang-Undang Antikorupsi”), di mana 

pun kita berbisnis. 

 

   

    

 TUJUAN Untuk mencegah penawaran, pembayaran, permintaan, atau penerimaan suap atau uang balas 

jasa di seluruh dunia, dan untuk mempromosikan komitmen Meta terhadap kepatuhan 

terhadap Undang-Undang Antikorupsi global. 

 

    

 DEFINISI  
KETENTUAN 

Personel Meta didefinisikan dalam Pedoman Perilaku Meta (“Pedoman”) sebagai anggota 

Dewan Direksi, pejabat, dan karyawan Meta, serta pekerja sementara (termasuk pekerja 

vendor, kontraktor, dan konsultan). 

Pejabat Pemerintah adalah setiap pejabat, karyawan, atau orang yang bertindak untuk atau 

atas nama pemerintah atau departemen, lembaga, atau entitas yang dimiliki atau 

dikendalikan oleh negara, atau organisasi internasional publik (misalnya Perserikatan Bangsa-

Bangsa); partai politik dan pejabat partai politik; setiap kandidat jabatan politik; atau anggota 

keluarga kerajaan. Untuk membantu mengidentifikasi Pejabat Pemerintah, tinjau panduan 

kita tentang Siapa yang dimaksud dengan “Pejabat Pemerintah” dan, jika ragu, konsultasikan 

dengan bagian Kepatuhan. 

Segala Sesuatu yang Bernilai ditafsirkan secara luas sebagai segala sesuatu yang dapat 

dianggap berharga oleh penerima. Ini termasuk hadiah dan manfaat uang tunai dan non-tunai, 

baik berwujud maupun tidak berwujud. Hal-hal seperti diskon, potongan harga, hadiah, 

hiburan, jamuan, perjalanan, biaya kehadiran konferensi, atau kredit iklan Meta dapat 

memenuhi syarat sebagai “Barang Berharga.” Untuk contoh tambahan Barang Berharga, 

tinjau panduan kita tentang Barang Berharga dan, jika ragu, konsultasikan dengan bagian 

Kepatuhan. 

Pihak Ketiga adalah setiap orang yang tidak dipekerjakan oleh Meta, atau bisnis atau 

organisasi apa pun yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh Meta. Sebagai contoh Pihak 

Ketiga, tinjau Apa itu Pihak Ketiga dan apa peran saya, dan, jika ragu, konsultasikan dengan 

bagian Kepatuhan. 

 

    

 CAKUPAN DAN  
PENERAPAN 

Kami mengharapkan semua Personel Meta dan Pihak Ketiga yang bertindak atas nama Meta 

untuk mematuhi Kebijakan ini dan prinsip yang mendasari Kebijakan ini dalam setiap kegiatan 

mereka terkait pekerjaan mereka dengan Meta. 
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 PERSYARATAN   

 01 
Tidak ada suap  
atau balas jasa 

Penyuapan adalah penawaran, janji, pemberian, atau otorisasi yang tidak pantas untuk 

memberikan Barang Berharga kepada siapa pun untuk mendapatkan atau mempertahankan 

bisnis, mendapatkan keuntungan yang tidak pantas, atau memengaruhi mereka untuk 

bertindak secara tidak pantas. Di Meta, kita tidak menyuap atau membenarkan penyuapan, 

titik. Larangan penyuapan ini berlaku dalam semua situasi, termasuk sektor publik dan 

penyuapan komersial. Kita akan selalu memilih untuk kehilangan bisnis daripada 

mengamankannya melalui suap, balas jasa, atau pembayaran yang tidak pantas. Personel 

Meta, baik yang bertindak secara langsung atau melalui Pihak Ketiga, dilarang menawarkan, 

membayar, meminta, mengganti biaya, atau menerima suap, balas jasa, atau pembayaran 

yang tidak pantas. 

 
 

 02 
Terlibat secara etis  
dengan entitas dan  

pejabat pemerintah  

Kita terlibat secara konstruktif, etis, dan bertanggung jawab dengan pemerintah dan entitas 

politik untuk memajukan misi Meta. Dengan demikian, kecuali jika Kebijakan ini secara tegas 

mengizinkannya, persetujuan sebelumnya dari bagian Kepatuhan diperlukan sebelum 

memberikan Barang Berharga kepada Pejabat Pemerintah. Situasi yang memungkinkan 

masalah ini dapat timbul meliputi: 

 

 

 

Kontribusi politik—Kontribusi oleh perusahaan kepada partai politik, komite politik, dan kepada kandidat 
pejabat publik diatur di banyak negara dan dapat menimbulkan kekhawatiran korupsi atau menciptakan 
kesan ketidakpatutan. Karena alasan ini, persetujuan sebelumnya dari bagian Kepatuhan diperlukan 
sebelum memberikan kontribusi politik atau kampanye atas nama atau atas nama Meta, atau jika 
kontribusi tersebut akan dikaitkan dengan Meta. Kontribusi sukarela oleh karyawan Meta yang memenuhi 
syarat kepada komite tindakan politik non-partisan (MPAC) Meta diizinkan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan MPAC. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan Kegiatan Politik dan Lobi 
Meta. 

 

 

 

Pemberian sponsor acara—Meskipun Meta dapat mensponsori konferensi dan acara serupa, kita harus 
berhati-hati agar dukungan kita tidak mengakibatkan manfaat yang tidak patut yang mengalir kepada 
Pejabat Pemerintah mana pun. Persetujuan sebelumnya dari bagian Kepatuhan diperlukan untuk 
pemberian sponsor atas permintaan Pejabat Pemerintah, untuk acara yang berafiliasi erat dengan Pejabat 
Pemerintah, atau untuk pemberian sponsor yang akan mengakibatkan Pejabat Pemerintah menerima 
barang berharga di luar batas dalam Kebijakan Hadiah dan Hiburan Bisnis Meta. Contoh acara yang 
berafiliasi erat dengan Pejabat Pemerintah meliputi acara yang menguntungkan atau menghormati 
entitas pemerintah atau Pejabat Pemerintah. 

 

 

 

Keputusan perekrutan—Meta merekrut berdasarkan kualifikasi, pengetahuan, keterampilan, dan 
kemampuan yang diperlukan untuk posisi tertentu. Selalu gunakan proses perekrutan normal Meta, dan 
jangan sekali-kali mempekerjakan orang yang disarankan oleh atau terkait dengan Pejabat Pemerintah 
untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis, untuk mengamankan keuntungan yang tidak pantas, 
atau untuk memengaruhi mereka agar bertindak secara tidak pantas. Untuk informasi tambahan tentang 
merekrut dan mempekerjakan Pejabat Pemerintah, lihat Kebijakan Kegiatan Politik dan Pelobian Meta. 

 

 

 

Pembayaran uang pelicin— Pembayaran “uang pelicin” atau “uang sogok” biasanya merupakan 
pembayaran bernilai rendah yang dilakukan untuk mengamankan atau mempercepat tindakan rutin non-
diskresioner oleh Pejabat Pemerintah, seperti mempercepat penerbitan visa yang sah. Personel Meta 
dilarang melakukan atau memfasilitasi pembayaran, sekalipun diizinkan oleh hukum setempat. 

 

 03 
Mengikuti aturan Meta 

tentang hadiah dan 
keramahtamahan bisnis 

Kita secara bertanggung jawab berinvestasi dalam hubungan bisnis kita, tetapi tidak pernah 

menawarkan atau menerima Barang Berharga untuk memengaruhi orang secara tidak pantas 

atau dalam keadaan yang mungkin menimbulkan kesan ketidakpatutan. Kebijakan Hadiah dan 

Hiburan Bisnis Meta berisi batas dolar dan persyaratan persetujuan sebelumnya untuk 

memberikan dan menerima hadiah, jamuan, perjalanan, dan hiburan. Aturan ini berbeda-beda 

di setiap negara, aktivitas, dan apakah penerima adalah Pejabat Pemerintah. Personel Meta 

diharapkan untuk berkonsultasi dan mematuhi persyaratan ini sebelum memberikan atau 

menerima hadiah, jamuan, hiburan, atau perjalanan, ke atau dari Pihak Ketiga. 
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 PERSYARATAN | lanjutan  

 04 
Ikuti Hibah Meta  

dan Kebijakan Donasi 

Dalam mengejar misi, nilai, dan prinsip Meta, kita dapat memilih untuk memberikan hibah atau 

sumbangan kepada organisasi filantropi, komunitas, pendidikan, advokasi, industri, atau 

penelitian. Semua hibah dan sumbangan tersebut harus didasarkan pada tujuan bisnis atau 

filantropi yang sah, tidak dilakukan sebagai bagian dari pertukaran bantuan dengan Pejabat 

Pemerintah, dan mematuhi persyaratan dan pembatasan prapersetujuan dalam Kebijakan 

Hibah dan Sumbangan Meta. 

 
 

 05 
Bekerja secara bertanggung 

jawab dengan etis dan  
pihak ketiga yang  
memenuhi syarat 

Meta bekerja dengan Pihak Ketiga yang memenuhi kualifikasi, bertindak dengan etika dan 

integritas, serta mematuhi hukum setempat. Selalu ikuti langkah-langkah dalam Kebijakan 

Manajemen Risiko Pihak Ketiga Meta untuk memastikan bahwa prosedur manajemen risiko 

pihak ketiga Meta, mencakup masukan melalui Alat Bantu Penilaian Pihak Ketiga, uji tuntas 

berbasis risiko, dan kontrak, dilakukan pada semua keterlibatan pihak ketiga. Untuk Pihak 

Ketiga yang berisiko lebih tinggi, sebagaimana ditentukan oleh bagian Kepatuhan, Meta 

mungkin memerlukan uji tuntas tinggi, ketentuan kontrak, pelatihan, dan pengawasan. 

Personel Meta yang berinteraksi dengan Pihak Ketiga berisiko lebih tinggi mungkin diwajibkan 

untuk membantu mengenali dan menanggulangi risiko korupsi, sebagaimana dijelaskan dalam 

Pedoman untuk Mempertahankan Pihak Ketiga. Jangan sekali-kali meminta Pihak Ketiga 

untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat kita lakukan sendiri berdasarkan Kebijakan 

Antikorupsi ini. 

 
 

 06 
Mengidentifikasi dan  

mengatasi “tanda bahaya” 

Mengabaikan tanda-tanda penyuapan dapat menyebabkan tanggung jawab hukum bagi Anda 

dan Meta. Jika sesuatu tentang transaksi, pengaturan bisnis, atau permintaan dari Pejabat 

Pemerintah “terlihat buruk” atau “terasa aneh,” Anda diharapkan untuk merujuk masalah 

tersebut ke bagian Kepatuhan untuk ditinjau dan dibimbing, dan mengikuti panduan yang 

diberikan. Untuk panduan tambahan, tinjau Contoh “Tanda Bahaya”. 

 
 

 07 
Membuat dan memelihara  
catatan bisnis yang akurat 

dan kontrol internal  
yang efektif 

Pembukuan dan catatan Meta selalu mencerminkan transaksi atau peristiwa yang 

mendasarinya. Kontrak harus secara akurat mencerminkan ekonomi perjanjian, misalnya, 

dengan memasukkan jumlah yang harus dibayar, pekerjaan yang akan dilakukan, dan penerima 

pembayaran, serta semua pengeluaran dan penggunaan sumber daya Meta harus dijelaskan 

secara akurat dalam dokumen pendukung, lalu dimasukkan secara akurat ke dalam 

pembukuan dan catatan kita. Jangan sekali-kali menyebabkan atau mengizinkan pengeluaran 

bisnis apa pun ditangani “di luar pembukuan” atau disalahartikan. Jangan sekali-kali membuat 

entri palsu, menyesatkan, tidak lengkap, atau tidak akurat dalam pembukuan dan catatan 

Meta. Pastikan untuk mengikuti Kebijakan Kontrak Meta untuk peninjauan, persetujuan, dan 

penandatanganan kontrak, dan jangan sekali-kali menandatangani “perjanjian sampingan” 

yang mengubah ketentuan kontrak tanpa persetujuan yang diperlukan. Dan ingat, setiap 

orang bertanggung jawab untuk membantu Meta mempertahankan sistem kontrol internal 

yang memadai untuk mencegah korupsi serta memastikan pembukuan dan catatan  

yang akurat. 

 
 

 08 
Melakukan uji tuntas berbasis 

risiko sehubungan  
dengan akuisisi dan  

usaha patungan 
 
 
  

Meta tidak akan berpartisipasi dalam usaha patungan atau pengaturan bisnis serupa, atau 

berinvestasi atau mengakuisisi perusahaan mana pun, tanpa terlebih dahulu melakukan uji 

tuntas yang sesuai, menegosiasikan perlindungan kontrak yang sesuai, dan memastikan 

pengawasan yang sesuai. Dalam hal akuisisi, Meta akan melakukan integrasi pasca-akuisisi 

dan pelatihan berbasis risiko untuk memastikan entitas yang diakuisisi dan personelnya 

memahami serta mengikuti Kebijakan ini. 
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 PELANGGARAN  
KEBIJAKAN 

Penegakan—Pelanggaran terhadap Kebijakan atau hukum ini dapat mengakibatkan tindakan 

disipliner hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja untuk karyawan Meta atau 

pemindahan dari akun Meta untuk pekerja sementara, sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Siapa pun yang melanggar Kebijakan ini juga dapat dikenakan hukuman perdata dan pidana 

kepada diri sendiri dan Meta. 

Pengecualian terhadap ancaman serius dan mendesak terhadap nyawa atau keselamatan—

Sejalan dengan Undang-Undang Antikorupsi global, Kebijakan ini tidak melarang pembayaran 

untuk menghindari ancaman serius dan mendesak terhadap keselamatan jiwa atau fisik. Jika 

memungkinkan, Anda harus berkonsultasi dengan bagian Kepatuhan sebelum melakukan 

pembayaran tersebut. Jika hal itu tidak memungkinkan, Anda harus melaporkan insiden 

tersebut kepada bagian Kepatuhan sesegera mungkin. Kebijakan Keamanan Perjalanan Global 

Meta memberikan panduan lebih lanjut dan mekanisme pelaporan untuk pengecualian darurat. 

 

    

 MELAPORKAN 
KEKHAWATIRAN ATAU 
PELANGGARAN 

Semua pelanggaran yang diketahui atau diduga terhadap Kebijakan ini harus segera dilaporkan, 

baik secara langsung ke bagian Kepatuhan, Audit Internal, atau melalui Meta Whistleblower and 

Complaint Policy (Kebijakan Pelapor Informasi dan Keluhan Meta).  

Pelaporan anonim tersedia dengan cara: 

● Mengunjungi SpeakUp 
● Menelepon +1-877-564-9619 
● Menelepon kode akses langsung yang tersedia di 

https://www.business.att.com/collateral/access.html  
lalu +1-877-564-9619 mengikuti instruksi operator. 

Untuk manajer Meta, harap ketahui tanggung jawab Anda berdasarkan Pedoman untuk 

melaporkan masalah kepatuhan dan dugaan pelanggaran kebijakan atau hukum atau 

pelanggaran hukum yang diketahui, kepada Mitra Bisnis Hubungan Karyawan, Mitra Bisnis 

Sumber Daya Manusia, atau Hukum Anda. Laporkanlah kekhawatiran terkait pekerja sementara 

ke cwquestions@meta.com. 

Pertanyaan mengenai penerapan Kebijakan ini harus ditujukan ke legalapproval@meta.com. 

Anda juga dianjurkan untuk mendiskusikan pertanyaan dan kekhawatiran tentang praktik atau 

kebijakan bisnis kita dengan manajemen Anda. Untuk panduan tambahan mengenai cara 

meminta persetujuan yang diperlukan berdasarkan Kebijakan ini, kunjungilah Persetujuan dan 

Pertanyaan Kebijakan. 

 

    

 MODIFIKASI  
TERHADAP KEBIJAKAN 

Komite Audit dan Pengawasan Risiko akan meninjau Kebijakan ini secara berkala, mengevaluasi 

keefektifannya, dan memperbarui atau mengubah Kebijakan sebagaimana diperlukan. 

Perubahan administratif terhadap Kebijakan dapat disetujui oleh Kepala Pejabat Hukum Meta, 

atau pihak yang ditunjuk.  

 

 


