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Pesan dari Chief Executive Officer kita
Pedoman Etika dan Perilaku Bisnis kita menjelaskan standar inti serta kebijakan yang 
menjadi pedoman kita dalam beroperasi. Ini adalah dasar budaya integritas dan komitmen 
kita untuk Do the Right Thing, menginspirasi kepercayaan bisnis kita serta antara 
pelanggan, mitra bisnis, karyawan, dan pemegang saham kita.

Pedoman ini menjelaskan bagaimana kita harus berperilaku di tempat kerja dan di 
lokapasar serta mengakui komitmen kita terhadap lingkungan dan masyarakat tempat kita 
beroperasi. Inilah alasan pentingnya Anda untuk meluangkan waktu membaca Pedoman dan 
memikirkan bagaimana cara menerapkannya pada diri dan pekerjaan Anda.

Para pimpinan dan manajer kita mempunyai tanggung jawab khusus untuk menjadi teladan 
terkait prinsip-prinsip Pedoman dan membantu para karyawan dalam organisasi mereka 
untuk memahami dan menjunjung tinggi standar etis Pedoman. Manajer harus berbincang 
secara berkala dengan tim mereka mengenai Pedoman dan bagaimana Pedoman tersebut 
menjadi panduan operasi dan interaksi sehari-hari; manajer juga harus menggunakan 
Pedoman untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas bisnis. 

Jika mempunyai pertanyaan tentang Pedoman atau penerapannya, Anda harus bicara 
dengan manajer, wakil departemen sumber daya manusia, pengacara perusahaan, anggota 
komite kepatuhan untuk bisnis Anda, atau gunakan fitur Ajukan Pertanyaan di RELX 
Integrity Line. 

Saya juga mendorong Anda untuk melaporkan situasi apa pun yang Anda yakini mungkin ada 
pelanggaran Pedoman. Ada beberapa cara yang dapat Anda gunakan untuk mengungkapkan 
kekhawatiran mengenai potensi pelanggaran Pedoman atau kebijakan terkait lainnya. Kami 
melarang retaliasi terhadap siapa pun yang melaporkan kekhawatirannya. 

Ketaatan kita terhadap standar etis tertinggi adalah jantung reputasi kita sebagai anggota 
komunitas bisnis global yang dihormati. Saya percaya bahwa bersama, dengan Pedoman 
sebagai panduannya, kita akan terus membangun budaya integritas dan memenuhi standar 
tinggi yang telah kita tetapkan untuk diri dan bisnis kita. 

Terima Kasih.

Erik Engstrom
Chief Executive Officer

Rekan-rekan yang Terhormat,

Di RELX, kita sangat membanggakan produk dan layanan 
kita, komitmen kita kepada pelanggan, dan kontribusi kita 
kepada masyarakat tempat kita tinggal dan bekerja. Kita juga 
membanggakan budaya integritas serta standar etis kita yang 
tinggi, yang menjadi pusat cara kita menjalankan bisnis.
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Komitmen kita untuk Do the Right Thing

Kita berkomitmen untuk mencapai tujuan bisnis kita dengan cara terbuka, jujur, etis, dan berprinsip. 
Menjalankan bisnis dengan integritas tertanam dalam budaya kita dan kita berusaha untuk “Do the Right 
Thing”.

Do the Right Thing artinya:

Sebagai rekan, kita akan:
n     jujur dalam berhubungan dengan orang lain;
n     menghormati rekan kita;
n     berhenti sejenak, merefleksikan, dan, jika perlu, meminta bimbingan sebelum bertindak;
n     bertindak sesuai dengan hukum dan kebijakan kita; serta
n     berani mengungkapkan kebenaran.

Sebagai organisasi, kita akan:
n     menyediakan kebijakan, pelatihan, dan sumber daya untuk memandu kita;
n     memungkinkan terciptanya budaya tempat kita merasa nyaman untuk bertanya, berbicara, dan 

melaporkan kekhawatiran;
n     mendengarkan kekhawatiran saat ada yang mengungkapkan dan menindaklanjuti secara adil dan 

tepat waktu;
n     memastikan bahwa saat kita mengungkapkan kekhawatiran, kita tidak mengalami retaliasi 

karenanya; dan
n     mengikat setiap orang dengan standar perilaku yang sama, tanpa melihat posisinya dalam 

perusahaan.

Sebagai bagian dari komitmen kita untuk mempunyai budaya integritas, kita:
n     mematuhi Prinsip Operasi dan Tata Kelola RELX;
n     mendukung Global Compact PBB, sebuah inisiatif tanggung jawab korporasi sukarela yang 

dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia, mendorong praktik tenaga kerja adil dan tidak 
diskriminatif, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, dan menghapuskan korupsi; serta

n     berusaha menjalankan bisnis dengan pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan yang 
beroperasi dengan beretika dan selaras dengan nilai-nilai inklusi dan keberagaman kita. 
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Pedoman Etika dan Perilaku Bisnis kita

Apa saja tanggung jawab saya terkait dengan Pedoman?

• membacanya dan memahami cara menerapkannya pada pekerjaan Anda;
• mengikuti aturan kepatuhan dan etika yang dijelaskan dalam Pedoman;
• mengetahui dan mengikuti kebijakan tambahan serta hukum yang berlaku 

pada bisnis lokasi, atau peran khusus Anda; jika suatu masalah tercakup 
dalam Pedoman dan kebijakan atau hukum yang berlaku lainnya, mengikuti 
panduan yang lebih ketat;

• mengajukan pertanyaan jika Anda tidak yakin bagaimana menerapkan 
Pedoman pada situasi atau keputusan tertentu yang Anda hadapi; serta

• melaporkan setiap pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang Anda yakini 
mungkin telah terjadi. 

Jika Anda seorang pemimpin, Anda mempunyai tanggung jawab tambahan, 
termasuk:
• memberi contoh perilaku dan pembuatan keputusan yang beretika;
• berbincang secara berkala dengan staf mengenai Pedoman dan kebijakan kita;
• melakukan pengawasan yang cukup terhadap aktivitas bisnis;
• mendukung penyelesaian pelatihan etika dan kepatuhan secara tepat waktu;
• mudah didekati dan terbuka bagi rekan yang melaporkan kekhawatiran;
• mendengarkan dan langsung menindaklanjuti laporan yang Anda terima; serta
• tidak boleh melakukan retaliasi terhadap siapa pun yang melaporkan 

kekhawatirannya.

Gunakan Kit Peralatan Pemimpin Etis RELX untuk membantu Anda memenuhi 
tanggung jawab.

Pedoman Etika dan Perilaku Bisnis RELX akan membantu Anda 
memahami aturan kepatuhan dan etika yang berlaku pada bisnis kita 
dan membantu Anda untuk menerapkan aturan tersebut pada pekerjaan 
Anda. Pedoman ini berlaku untuk semua karyawan, eksekutif, dan 
anggota dewan direksi bisnis RELX. 

Meskipun merefleksikan komitmen kita untuk bertindak secara etis dan 
legal, Pedoman tidak menjelaskan setiap hukum dan kebijakan yang 
mungkin berlaku untuk setiap situasi. Ada kebijakan khusus RELX dan 
bisnis serta hukum setempat yang mungkin berlaku untuk Anda dan 
harus Anda ikuti. Jika salah satu kebijakan atau hukum tersebut lebih 
ketat daripada ketentuan Pedoman yang relevan, Anda harus mengikuti 
kebijakan atau hukum yang lebih ketat.

Ada juga situasi di mana hukum setempat mungkin bertentangan 
dengan ketentuan Pedoman. Dalam situasi tersebut, kita akan 
mematuhi hukum setempat. 

Anda bertanggung jawab untuk membaca dan mematuhi Pedoman 
serta bertindak secara etis di tempat kerja dan saat menjalankan bisnis 
Perusahaan. Jika Anda melanggar Pedoman atau kebijakan lainnya, 
Anda mungkin akan diwajibkan melakukan perbaikan atau menerima 
tindakan disipliner, atau bahkan kehilangan pekerjaan. Kita juga dapat 
menyerahkan persoalan serius kepada otoritas publik terkait dengan 
kemungkinan penuntutan.

Dengan memahami dan mematuhi Pedoman, mengajukan 
pertanyaan, dan melaporkan setiap tindakan ilegal atau tidak etis, 
Anda membantu kita untuk menjalankan bisnis dengan integritas 
sesuai dengan standar etis dan komitmen kita terhadap kepatuhan 
hukum. 
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RELX dan tiap area bisnisnya mempunyai komite kepatuhan untuk 
memberikan arahan dan pengawasan untuk urusan terkait kepatuhan. 
Anda didorong untuk mengajukan pertanyaan dan meminta saran 
sebelum bertindak. Anda bisa mengajukan pertanyaan tentang 
Pedoman kepada manajer Anda, wakil departemen sumber daya 
manusia, pengacara perusahaan, anggota komite kepatuhan, atau 
dengan memanfaatkan fungsi Ajukan Pertanyaan yang tersedia di  
RELX Integrity Line. 

Jika Anda menyaksikan dan mengetahui perilaku ilegal atau tidak etis, 
Anda bertanggung jawab untuk melaporkannya. Lihat ”Melaporkan dan 
menyelidiki kekhawatiran” untuk informasi selengkapnya mengenai 
bagaimana dan di mana melaporkan kekhawatiran. 

Dilarang melakukan retaliasi terhadap karyawan yang melaporkan 
dugaan pelanggaran Pedoman. 

Pedoman bukanlah kontrak kerja dan tidak mengubah syarat apa pun 
pada kontrak kerja yang ada atau kesepakatan perundingan bersama 
yang berlaku untuk Anda. Dewan Direksi RELX PLC bertanggung jawab 
atas interpretasi final terhadap Pedoman, dan bisa merevisi Pedoman 
kapan saja, tunduk pada syarat kesepakatan perundingan bersama atau 
hukum setempat yang mungkin berlaku.
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Panduan Pembuatan Keputusan Etis

Kita berharap saat dihadapkan dengan dilema pertanyaan 
tentang suatu keputusan atau perilaku, setiap karyawan akan 
bertindak dalam semangat Pedoman dan menjalankan standar 
etis tertinggi.

Saat Anda dihadapkan dengan dilema atau pertanyaan semacam itu, 
pikirkan pertanyaan-pertanyaan ini: 
n     Akankah keputusan atau perilaku pada masalah itu mengurangi 

reputasi etis saya atau perusahaan? 
n     Apakah keputusan atau perilaku tersebut dapat merugikan, 

mempermalukan, atau menghina rekan atau pelanggan, atau 
merugikan kompetitor secara tidak adil? 

n     Apakah keputusan atau perilaku tersebut dapat terlihat tidak etis atau 
tidak taat hukum? 

n     Apakah laporan atas tindakan atau keputusan saya akan terkesan tidak 
menguntungkan orang lain jika ditayangkan di berita malam atau media 
sosial? 

n     Apakah keputusan atau perilaku tersebut terasa tidak pantas secara 
moral dan etika? 

n     Apakah saya harus berbohong atau memutarbalikkan fakta untuk 
membenarkan keputusan atau tindakan saya?

Jika jawab dari salah satu pertanyaan di atas adalah “ya”, maka Anda 
harus mempertimbangkan kembali pendekatan Anda dan, jika perlu, minta 
bimbingan sebelum bertindak.
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Pentingnya pelaporan
Kita langsung menyelidiki dugaan pelanggaran Pedoman, dan jika pelanggaran telah terjadi, kita akan 
mengambil tindakan perbaikan yang sesuai. Ini adalah komponen penting dari program kepatuhan 
Pedoman yang membantu kita untuk melindungi karyawan, menjaga reputasi perusahaan, dan mematuhi 
kewajiban hukum kita. 

Anda memainkan peranan penting dalam penerapan program kepatuhan kita yang adil dan efektif.  
Para karyawan perlu melaporkan kekhawatiran atau dugaan pelanggaran tanpa memandang identitas 
atau posisi terduga pelanggar. Terkait potensi perilaku kejahatan, di banyak negara, tidak melaporkan 
perilaku semacam itu dapat dianggap sebagai kejahatan

Jika Anda mengetahui atau mencurigai seseorang telah melanggar Pedoman atau bertindak tidak etis 
atau ilegal, Anda perlu langsung melaporkan kekhawatiran kepada manajer Anda, wakil departemen 
sumber daya manusia, pengacara perusahaan, atau anggota komite kepatuhan. 

Anda juga bisa melaporkan pelanggaran melalui RELX Integrity Line di www.RELXIntegrityLine.com 
atau melalui telepon. Dalam banyak kasus, laporan bisa dilakukan melalui Integrity Line secara anonim. 
Walaupun kita lebih menyukai Anda menyebutkan identitas Anda saat membuat laporan, kita mengakui 
bahwa dalam situasi tertentu Anda mungkin ingin tetap anonim. Hukum setempat mungkin hanya 
mengizinkan laporan terkait subjek tertentu atau mungkin melarang laporan anonim kepada Integrity 
Line. Batasan ini disebutkan dalam Pemberitahuan Privasi RELX Integrity Line. Laporan terkait urusan 
akuntansi atau audit yang diragukan bisa dikirimkan langsung kepada Komite Audit Dewan Direksi RELX.

Laporkan kekhawatiran Anda mengenai dugaan pelanggaran 
Pedoman, undang-undang, atau kebijakan menggunakan 
beberapa saluran pelaporan, tanpa takut akan retaliasi.

Lukas melihat manajernya menerima kartu hadiah 500 GBP dari 
seorang pemasok. Lukas tahu bahwa ini melanggar kebijakan 
perusahaan, tetapi tidak ingin mendapat masalah dengan 
manajernya. Apa yang harus Lukas lakukan?

Jawaban: Lukas harus melaporkan masalah tersebut. Tanpa 
memandang siapa yang terlibat, tanggung jawab Anda adalah 
untuk melaporkan kemungkinan pelanggaran Pedoman kita. RELX 
mempunyai banyak saluran untuk pelaporan dan menegakkan 
kebijakan anti-retaliasi yang ketat. Laporan harus dilakukan kepada 
wakil departemen sumber daya manusia, anggota komite kepatuhan, 
manajer Anda (jika mereka tidak terlibat dalam perilaku tersebut), 
atau melalui RELX Integrity Line. Jika menggunakan Integrity Line, 
dalam banyak kasus Anda mempunyai opsi untuk melaporkan 
secara anonim.
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Penyelidikan
Kita menyelidiki laporan dugaan pelanggaran undang-undang atau Pedoman, termasuk laporan 
anonim. Untuk melakukannya secara tepat dan menyeluruh, Anda perlu sekali bekerja sama 
dalam penyelidikan dugaan pelanggaran dan bersikap jujur. 

Laporan terkait prosedur disipliner atau keluhan negara atau area bisnis lain akan diselidiki 
sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kerahasiaan
Dalam banyak kasus, kita tidak mengungkap identitas siapa pun yang melaporkan dugaan 
pelanggaran atau siapa yang ikut serta dalam penyelidikan terkait, kecuali karyawan yang 
mengirimkan laporan: menyetujui pengungkapan, pengungkapan diperintahkan oleh hukum, 
regulasi, atau proses hukum; atau pengungkapan dianggap perlu untuk menyelidiki masalah 
secara tepat. Kita mengikuti persyaratan hukum di negara-negara yang memiliki perlindungan 
kerahasiaan yang lebih luas. 

Perlindungan dari retaliasi
Retaliasi terhadap individu (atau dikenal sebagai viktimisasi) karena melaporkan tindakan yang 
mereka yakini melanggar Pedoman, kebijakan, atau hukum, atau retaliasi terhadap individu 
karena telah membantu dalam suatu penyelidikan, merupakan pelanggaran Pedoman itu sendiri 
dan mungkin juga pelanggaran hukum. Pelapor dilindungi dari retaliasi tanpa memandang 
apakah kekhawatiran yang diungkapkan pada akhirnya terbukti. Setiap karyawan yang diketahui 
bertanggung jawab atas retaliasi akan mendapatkan tindakan disipliner, hingga dan termasuk 
pemutusan hubungan kerja. 

Untuk informasi selengkapnya mengenai pelaporan kekhawatiran, baca Kebijakan Melaporkan 
Kekhawatiran RELX.

Apakah itu retaliasi?
Retaliasi adalah tindakan yang diambil terhadap seseorang yang 
melaporkan pelanggaran, kejahatan, atau kekhawatiran, atau 
seseorang yang terlibat dalam penyelidikan karena orang tersebut 
melaporkan atau membantu dalam penyelidikan. Retaliasi bisa 
berbentuk seorang manajer atau supervisor yang mengambil tindakan 
terhadap karyawan, atau melibatkan tindakan di antara karyawan.

Contoh retaliasi meliputi:
• memberhentikan atau menurunkan jabatan karyawan;
• mengubah tugas kerja atau jadwal kerja karyawan;
• memindahkan karyawan ke pekerjaan atau lokasi lain; atau
• menolak promosi atau kenaikan upah.

Retaliasi juga bisa dalam bentuk yang lebih halus, misalnya:
• mengisolasi atau mengucilkan karyawan dari pekerjaan atau  

aktivitas sosial;
• mengabaikan karyawan; atau 
• meremehkan atau mengecilkan karyawan kepada karyawan lain.

Retaliasi dilarang di RELX dan merupakan pelanggaran Pedoman itu 
sendiri. Tuduhan retaliasi akan diselidiki, dan penemuan retaliasi akan 
menyebabkan tindakan disipliner hingga dan termasuk pemutusan 
hubungan kerja. 
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Konflik kepentingan
Konflik kepentingan mungkin muncul saat Anda terlibat dalam aktivitas atau mempunyai kepentingan 
keuangan yang mengurangi atau mengganggu kinerja pekerjaan Anda yang utuh, loyal, dan tepat waktu 
atau mungkin memengaruhi keputusan yang Anda buat dalam pekerjaan secara tidak tepat. Penting untuk 
menghindari konflik semacam ini. Jika Anda berpikir bahwa Anda mungkin mempunyai konflik, atau jika 
Anda berpikir orang lain akan melihat bahwa Anda mempunyai konflik, Anda harus mendiskusikan situasi 
tersebut dengan manajer Anda atau perwakilan departemen sumber daya manusia, yang nantinya mungkin 
akan berkonsultasi dengan orang yang ditunjuk oleh komite kepatuhan untuk bisnis Anda. Beberapa konflik 
yang jelas terlihat dapat diselesaikan hanya dengan mengungkapkannya; sementara konflik lainnya perlu 
dihilangkan.

Konflik kepentingan dapat timbul melalui banyak cara. Beberapa contoh termasuk: 

Bekerja di luar, keterlibatan atau afiliasi
Jika Anda bekerja untuk, melayani sebagai direktur memberikan layanan konsultasi, atau terikat kontrak 
dengan perusahaan atau individu lain, konflik kepentingan atau yang terkesan seperti konflik kepentingan 
mungkin akan muncul. Kecuali diperbolehkan menurut hukum setempat, Anda tidak boleh terlibat dalam 
aktivitas paruh waktu atau sampingan atau pekerjaan yang:

n   memberi dampak buruk pada kualitas atau kuantitas pekerjaan Anda untuk kita; 
n   berkompetisi dengan salah satu bisnis kita;
n    mendahulukan kepentingan pemasok atau pelanggan yang sedang Anda tangani daripada 

kepentingan RELX; 
n    mengartikan bahwa kita mensponsori atau mendukung pekerjaan Anda di luar atau mendukung 

Anda bekerja dengan organisasi lain; 
n   merugikan reputasi kita; atau 
n   memanfaatkan atau mengganggu waktu, fasilitas, sumber daya, atau persediaan kita. 

Hindari aktivitas atau kepentingan keuangan yang mengganggu 
kinerja Anda, loyalitas Anda kepada RELX, atau keputusan yang 
Anda buat atas nama kita. 
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Kepentingan di bisnis lainnya
Kita tidak mengizinkan kepentingan kepemilikan dalam 
bisnis kompetitor, pemasok, atau pelanggan, kecuali 
investasi kecil di perusahaan terbuka. 

Berinvestasi atau meminjamkan uang kepada kompetitor 
adalah konflik kepentingan yang dilarang. Begitu juga 
dengan memiliki kepentingan finansial atau manajerial 
di salah satu pelanggan atau pemasok kita yang bekerja 
sama dengan Anda atau siapa pun di bawah pengawasan 
Anda. 

Satu-satunya pengecualian untuk larangan ini adalah kita 
mengizinkan investasi kecil di perusahaan terbuka milik 
kompetitor, pemasok, dan pelanggan. Investasi adalah 
“kecil” jika jumlahnya tidak akan:

n memengaruhi atau terkesan memengaruhi keputusan 
Anda atas nama kita, mempertimbangkan wewenang 
diskresi Anda terkait urusan kita perusahaan tersebut, 
kompensasi tahunan Anda, serta faktor lain yang 
relevan; atau

n memengaruhi keputusan perusahaan tempat Anda 
berinvestasi. 

Bagaimanapun juga, Anda tidak boleh memiliki lebih dari 
1% dari saham yang beredar dari perusahaan terbuka 
tersebut. Jika Anda mempunyai kepemilikan yang (atau 
akan menjadi) lebih besar dari batas ini, segera beri tahu 
manajer Anda dan ambil tindakan untuk mengurangi 
kepemilikan saham Anda menjadi kurang atau sama 
dengan jumlah maksimum yang diizinkan.

Batas ini tidak berlaku pada investasi melalui reksadana, 
yang diperbolehkan tanpa melihat nilai investasi. 

Ketika pasangan Anda, mitra domestik atau anggota 
keluarga dekat lainnya bekerja di, berkonsultasi dengan 

atau mempunyai kepentingan keuangan di salah satu 
dari kompetitor atau pelanggan atau pemasok kami yang 
berhubungan bisnis dengan Anda, maka ada potensi 
konflik. Anda harus mengungkapkan setiap kepentingan 
seperti itu kepada manajer Anda atau perwakilan sumber 
daya manusia, yang kemudian akan berkonsultasi dengan 
komite kepatuhan bisnis untuk memastikan tidak ada 
kesan komunikasi yang tidak tepat atau konflik loyalitas.

Kesempatan perusahaan
Anda mempunyai kewajiban untuk mengutamakan 
kepentingan sah kami ketika ada kesempatan untuk 
melakukannya. Tidak patut mengambil keuntungan pribadi 
dari kesempatan yang diperoleh melalui posisi Anda atau 
dengan menggunakan properti, informasi, atau waktu 
perusahaan.

Nepotisme dan hubungan pribadi yang 
dekat
Nepotisme adalah konflik saat mengawasi atau 
membuat keputusan hubungan kerja atau mengadakan 
kontrak yang melibatkan saudara atau seseorang yang 
mempunyai hubungan pribadi yang dekat dengan diri 
Anda.

RELX tidak melarang mempekerjakan atau 
mempertahankan kerabat dan tidak melarang hubungan 
konsensual antara rekan pekerja selama tidak 
memengaruhi operasi bisnis. Namun demikian, harus 
dipastikan bahwa orang-orang tidak terpengaruh dan 
tidak memberikan kesan terpengaruh secara tidak wajar 
dengan adanya hubungan pribadi yang dekat. Anda tidak 
boleh secara langsung mengawasi, bernegosiasi terkait, 
menyetujui, atau ikut serta dalam pengambilan keputusan 

terkait perekrutan, retensi, promosi, ikatan kontrak, 
kompensasi, atau syarat dan ketentuan pekerjaan lainnya 
untuk suami atau istri Anda, pasangan serumah Anda, 
anggota keluarga langsung, atau siapa pun yang Anda 
memiliki hubungan pribadi dekat dengan Anda. Hubungan 
pribadi dekat juga termasuk hubungan lain (kerabat, 
teman, hubungan asmara, atau orang lain yang penting) 
yang dapat memengaruhi objektivitas Anda, atau bahkan 
terkesan demikian.

Jackie adalah anggota komite yang bertanggung 
jawab untuk mengevaluasi dan memilih vendor 
untuk berbagai persediaan dan layanan. Jackie 
mengetahui bahwa anggota komite lainnya adalah 
teman dekat salah satu vendor yang sedang 
dipertimbangkan. Apakah ini menghadirkan 
konflik kepentingan? 

Jawaban: Ya. Hubungan pribadi yang dekat 
kemungkinan memengaruhi atau terlihat 
memengaruhi anggota komite lain dalam 
mengevaluasi calon vendor. Rekan Jackie 
seharusnya memberitahukan konflik kepentingan 
tersebut dan mengundurkan diri dari evaluasi.
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Menangani properti dan informasi kita

Anda harus menangani properti dan informasi kita dengan 
bertanggung jawab, tanpa menyalahgunakan atau membuang-buang. 
Aset kita dimaksudkan untuk membantu Anda mencapai tujuan kerja 
individual Anda, maupun sasaran bersama kita secara keseluruhan. 
Penggunaan properti atau informasi perusahaan secara ilegal, tidak 
berhati-hati, atau tidak tepat lainnya tidak akan ditoleransi.

Mengelola catatan perusahaan
Catatan harus akurat, lengkap, dan tepat waktu, serta tetap sejalan dengan Kebijakan Manajemen 
Catatan serta Jadwal Penyimpanan Catatan RELX, dan persyaratan penangguhan penghancuran 
catatan yang berlaku.

Menyiapkan catatan
Satu aspek penting dari kredibilitas kita adalah integritas buku dan catatan kita. Kami mengandalkan 
Anda untuk memelihara pembukuan dan catatan yang dengan benar dan wajar mencerminkan 
semua transaksi. Tindakan ini membantu memastikan bahwa kita memberikan informasi keuangan 
yang lengkap, akurat, tepat waktu, dan mudah dipahami kepada pemegang saham dan publik. Selain 
catatan yang terkait transaksi, tanggung jawab yang sama berlaku juga untuk, misalnya, catatan biaya, 
penjualan, time sheet, laporan pengeluaran, catatan pembayaran gaji dan tunjangan, dokumen regulasi, 
kontrak, dan akuisisi. 

Menyimpan catatan
Secara hukum, kita harus menyimpan catatan bisnis tertentu selama jangka waktu yang telah 
ditentukan. Untuk memenuhi persyaratan ini, Anda harus menyimpan dan/atau menghancurkan catatan 
sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Kebijakan Manajemen Catatan dan Jadwal Penyimpanan 
Catatan RELX. Ini termasuk pesan email; data elektronik yang disimpan dengan cara apa pun; salinan 
dokumen dalam bentuk cetak; dan catatan dalam berbagai media.

Kadang kala, Anda harus menyimpan catatan tertentu melampaui masa penyimpanan normal. Misalnya, 
jika Anda mempunyai catatan yang relevan dengan tuntutan hukum, penyelidikan pemerintah, atau 
permintaan dokumen atau informasi yang benar terjadi, berupa ancaman, atau tengah diantisipasi, 
Anda harus menyimpan semua catatan yang relevan dalam berbagai bentuk, dan menunda setiap 
pembuangan atau perubahan dokumen yang biasa dilakukan. Pengacara perusahaan atau seseorang 
yang bertindak atas arahan mereka akan menghubungi Anda jika kita mengetahui tindakan hukum atau 
pemerintah yang benar terjadi atau tengah diantisipasi yang memerlukan perpanjangan penyimpanan 
catatan dan dapat menjawab pertanyaan Anda tentang catatan apa yang harus Anda simpan. 

Selain menyimpan catatan selama jangka waktu yang tepat, Anda harus menyimpan, mentransfer, dan 
menghapus catatan dengan cara yang konsisten dengan nilai informasi yang terkandung dalam catatan 
tersebut. Untuk informasi selengkapnya mengenai cara mengklasifikasikan, menyimpan, mengirim, dan 
menghapus catatan dengan tepat, konsultasikan dengan Instruksi Klasifikasi Nilai Informasi RELX.

Email RELX disimpan Office365 dengan penyimpanan hampir tidak 
terbatas, sehingga Frederic mengasumsikan bahwa dia tidak harus 
menghapus email apa pun. Apakah dia benar?

Jawaban: Tidak Banyak jenis catatan tidak boleh disimpan selamanya, 
dan sebagian besar catatan yang harus disimpan dalam jangka waktu 
yang lama tidak boleh disimpan dalam bentuk file email. Mempunyai 
penyimpanan tidak terbatas tidak menghilangkan keharusan untuk 
mengelola email secara aktif. Email harus dihapus setelah 30 hari kecuali 
email itu adalah catatan bisnis dengan periode penyimpanan berbeda 
menurut Kebijakan Manajemen Catatan dan Jadwal Penyimpanan Catatan, 
atau Anda telah diinstruksikan untuk menyimpan email oleh pengacara 
perusahaan atau seseorang yang bertindak atas arahan mereka.
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Sistem, jaringan, komunikasi elektronik
Gunakan sistem RELX untuk tujuan bisnis, ketahui aturan yang membatasi penggunaan 
sistem pribadi untuk tujuan bisnis, dan jangan berasumsi bahwa penggunaan pribadi 
Anda bersifat privat.

Penggunaan yang dapat diterima
Sistem kita dimaksudkan untuk tujuan bisnis. Meski Anda dapat menggunakan sistem 
tersebut untuk alasan pribadi yang terbatas, termasuk penggunaan yang dilindungi oleh 
hukum, penggunaan tersebut tidak boleh menghambat pekerjaan Anda atau mengganggu 
kolega Anda atau urusan bisnis umum kita. Anda tidak boleh menggunakan sistem atau 
peralatan perusahaan untuk:
n mengganggu, mengintimidasi, atau membuat komentar diskriminatif atau fitnah tentang 

orang lain;
n membuat, mengirimkan, secara sengaja menerima, mengakses, mengunduh, atau 

menyimpan materi seksual yang eksplisit, menghina, menyerang, atau tidak senonoh;
n judi;
n melakukan aktivitas bisnis untuk bersaing dengan atau yang tidak terkait dengan 

perusahaan;
n memasukkan program jahat (malware) ke jaringan atau server RELX mana pun; 
n melanggar hak cipta, rahasia dagang, paten, atau hak-hak kekayaan intelektual lainnya 

milik perusahaan atau pihak lain; atau
n terlibat dalam aktivitas lain apa pun yang melanggar hukum, Pedoman, atau kebijakan 

perusahaan lainnya, atau yang dapat mengakibatkan tanggung jawab atau menyebabkan 
kerugian pada perusahaan.

Privasi
Jangan mengasumsikan bahwa penggunaan Sistem Perusahaan bersifat pribadi. Jika 
diizinkan secara hukum, perusahaan bisa memantau, mencatat, dan meninjau penggunaan 
sistem perusahaan oleh Anda atau membuat salinan catatan yang Anda proses di sistem 
perusahaan, baik secara jarak jauh atau dengan mengakses peralatan, untuk segala tujuan 
bisnis yang sah, seperti: penyelidikan; proses hukum (yang selama itu kita mungkin bisa 
dipaksa secara hukum untuk merilis catatan perusahaan kepada otoritas yang terkait); 
untuk mendeteksi atau mencegah akses, penggunaan atau pengungkapan yang tidak sah; 
untuk mendapatkan catatan perusahaan yang diperlukan saat Anda tidak hadir. Kecuali 
jika diwajibkan secara hukum, Anda tidak akan menerima pemberitahuan sebelumnya 
sehubungan dengan kegiatan tersebut. Jika Anda bekerja di Amerika Serikat, Anda tidak 
seharusnya mengharapkan privasi dalam apa pun yang Anda buat, simpan, kirim, atau 
terima di sistem kita. Setiap bisnis harus mengikuti proses persetujuan yang ditetapkan 
sebelum memantau, merekam, atau meninjau penggunaan sistem perusahaan. 

Sistem pribadi
Ada batasan pada kemampuan Anda menggunakan sistem pribadi untuk menjalankan 
bisnis perusahaan. Anda boleh menggunakan sistem pribadi untuk menjalankan bisnis 
perusahaan hanya jika Anda mendapat izin untuk melakukannya oleh bisnis Anda dan 
penggunaan Anda harus sesuai dengan kebijakan perusahaan, termasuk Kebijakan 
Membawa Perangkat Milik Sendiri RELX. 

Rujuk Kebijakan Tempat Kerja Elektronik RELX untuk definisi sistem pribadi dan sistem 
perusahaan serta untuk mendapat informasi selengkapnya mengenai penggunaan sistem, 
jaringan, dan informasi elektronik yang tepat.
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Pencurian atau penyalahgunaan properti 
Tindakan atau upaya pencurian atau penyalahgunaan properti 
perusahaan atau properti pribadi oleh karyawan lain, termasuk 
penggunaan properti perusahaan secara berlebihan atau tanpa izin 
adalah hal terlarang. 

Pencurian atau penyalahgunaan properti perusahaan bisa dalam berbagai 
bentuk, termasuk:
n mencuri persediaan, peralatan, dokumen, uang tunai, atau properti 

berwujud lainnya; 
n penggunaan kartu kredit atau kartu pembelian perusahaan secara 

tidak tepat;
n mengirimkan time sheet atau laporan pengeluaran palsu; 
n penggunaan telepon, komputer, mesin foto kopi, sistem perusahaan, 

jaringan perusahaan, atau peralatan lain secara berlebihan untuk tujuan 
selain bisnis; 

n tanpa izin menggunakan logo, nama merek, atau informasi hak milik 
kita, rahasia dagang penemuan, hak cipta, atau properti perusahaan 
lainnya; dan 

n menyimpan keuntungan pribadi apa pun dari pelanggan, pemasok, atau  
orang lain yang dengannya kita menjalankan bisnis yang benar-benar 
milik kita.
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Kekayaan intelektual dan informasi rahasia
Seperti semua properti perusahaan lainnya, kekayaan intelektual, informasi rahasia 
dan terbatas harus dilindungi. 

Kekayaan intelektual, informasi rahasia, dan informasi terbatas 
Anda harus menjaga kekayaan intelektual kita (termasuk hak cipta, merek dagang, dan 
paten), informasi rahasia, dan informasi terbatas, seperti halnya properti perusahaan 
penting lainnya. Ada juga aturan khusus terkait perlindungan informasi rahasia tertentu 
yang berharga secara komersial, sering kali disebut rahasia dagang atau pengetahuan 
prosedural, dalam Panduan Rahasia Dagang RELX dan dalam hukum yang berlaku.

Contoh informasi yang dianggap rahasia dan/atau mungkin merupakan rahasia dagang 
adalah informasi terkait: 
n hubungan pelanggan dan rencana harga;
n proyeksi dan laporan keuangan;
n kode sumber komputer dan model data; atau
n prospek akuisisi dan divestasi.

Semua dokumen, file, catatan, dam laporan yang Anda dapatkan atau buat saat bekerja 
adalah milik RELX. Karyawan tidak boleh mengakses atau menghapus material tersebut 
dari kantor kita kecuali mendapat izin untuk melakukannya. 

Jika Anda terlibat dalam akuisisi atau divestasi, atau transaksi komersial lainnya yang 
sensitif, Anda boleh jadi diwajibkan untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan.

Secara periodik, kita mempunyai hak untuk menerima dan menggunakan kekayaan 
intelektual atau informasi rahasia atau terbatas yang merupakan milik orang lain. 
Kemungkinan ini termasuk materi berhak cipta lisensi atau informasi yang didapat 
selama proses akuisisi yang diusulkan. RELX mengharuskan karyawan menghormati hak 
kepemilikan yang dimiliki oleh orang lain dalam kekayaan intelektual mereka. Karyawan 
tidak boleh menyalin, menggunakan, atau mendistribusikan kekayaan intelektual orang 
lain tanpa izin pemiliknya. Misalnya, meskipun seseorang boleh mem-posting konten di 
situs web atau media sosial, pemiliknya mungkin belum mengizinkan perusahaan untuk 
menggunakan konten tersebut untuk tujuan komersial. Hanya salin dan gunakan informasi 
ini jika penggunaan Anda mematuhi perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian 
dengan pemiliknya.

Olivia dan rekannya dari RELX ditugaskan untuk mengembangkan program perangkat 
lunak untuk menggantikan perangkat lunak yang disediakan oleh vendor. Mereka 
membandingkan kedua program tersebut dan meninjau manual pengguna vendor. 
Dapatkah mereka melakukan ini?

Jawaban: Tidak Perangkat lunak dan dokumentasi vendor dilindungi oleh hak kekayaan 
intelektual dan perjanjian lisensinya juga mungkin melarang aktivitas semacam itu. 
Sebelum mengganti konten atau perangkat lunak pihak ketiga dengan penggantinya dari 
perusahaan sendiri, Olivia harus meminta saran dari penasihat hukum.
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Melindungi privasi data
Kita berkomitmen untuk melindungi privasi informasi pribadi pelanggan kita, karyawan, 
dan orang lain; serta mematuhi hukum yang mengatur bagaimana kita harus menangani 
informasi ini.

Informasi pribadi adalah informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang 
atau dapat dikaitkan dengan seseorang yang dapat diidentifikasi. Ini termasuk informasi 
seperti nama seseorang, alamat, nomor telepon, atau nomor identifikasi pemerintahnya, 
atau pengenal lainnya. Dalam pelaksanaan bisnis, kita mungkin mengumpulkan, 
menyimpan, dan menggunakan informasi pribadi pelanggan kita, pemasok, karyawan, 
pelamar kerja, pemegang saham, atau orang lain. Bisnis kita akan berkembang jika 
pelanggan kita, karyawan, pemasok, dan regulator percaya kita menangani informasi 
pribadi dengan bertanggung jawab.

Seseorang yang mengatakan bahwa dia dari sebuah badan pemerintah meminta 
alamat kontak dan nomor telepon karyawan lain. Apakah Anda harus memberikan 
informasi tersebut? 

Jawaban: Tidak. Anda tidak boleh memberikan informasi terkait karyawan lain atau 
pribadi lain atau informasi perusahaan kecuali Anda mempunyai wewenang untuk 
melakukannya. Hal ini juga mencakup informasi tentang pelanggan, pemasok, atau siapa 
pun yang akses ke informasi tentangnya Anda miliki. 

Jika Anda diminta referensi seorang karyawan, konsultasikan dengan wakil departemen 
sumber daya manusia atau pengacara perusahaan untuk mengetahui dan mematuhi 
semua kebijakan yang berlaku sebelum Anda memberikan informasi apa pun.

Hal ini berarti Anda harus: 
n mematuhi semua hukum dan kebijakan perusahaan yang berlaku terkait perlindungan 

dan penggunaan informasi pribadi;
n mengumpulkan, memproses, menggunakan, mengungkap, atau menyimpan informasi 

pribadi hanya jika Anda mempunyai tujuan bisnis sah untuk melakukannya, dan semua 
pemberitahuan yang diperlukan telah diberikan kepada individu yang sangkutan; serta

n dengan hati-hati mengikuti Instruksi Klasifikasi Nilai Informasi RELX dan semua 
kebijakan perusahaan terkait pengklasifikasian, pengumpulan, pemrosesan, 
penggunaan, pengungkapan, penyimpanan, pentransferan, dan penghapusan informasi 
pribadi secara tepat. 

Prinsip Privasi RELX memandu pendekatan kita pada perlindungan data dan privasi di 
seluruh organisasi.
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Keamanan informasi
Anda harus melindungi informasi yang dipercayakan 
kepada kita. Rajinlah dalam mencegah akses tidak sah 
ke sistem dan data kita. Selain itu, jika pekerjaan Anda 
melibatkan akses ke informasi pribadi, catatan publik, atau 
informasi terbatas lainnya sebagaimana ditetapkan dalam 
Instruksi Klasifikasi Nilai Informasi RELX, Anda harus 
mengetahui dan mematuhi semua kebijakan dan hukum 
yang berlaku untuk informasi tersebut.

Pekerjaan Audrey di perusahaan memberinya akses 
ke berbagai informasi akademis. Putrinya sedang 
mengerjakan proyek penelitian sekolah tentang 
kemajuan sains penting yang dibuat dalam 12 bulan 
terakhir. Untuk membantu putrinya mengerjakan 
proyek, Audery mengizinkannya untuk menggunakan 
ID login dan kata sandi perusahaan untuk melakukan 
penelitiannya. Bolehkah dia melakukan ini?

Jawaban: Tidak. Kredensial tidak pernah boleh dibagi. 

Ikuti Kebijakan Keamanan Informasi RELX dan semua 
kebijakan serta praktik yang ditujukan untuk menjaga 
informasi kita. Hal ini mencakup, misalnya:
n memelihara keamanan fisik dan perlindungan kata 

sandi semua perangkat portabel (laptop, tablet, ponsel 
pintar) dan perangkat penyimpanan; 

n menjaga meja dan area kerja bersih dari informasi 
sensitif;

n membaca dan mengikuti komunikasi serta panduan 
yang diterbitkan perusahaan untuk menjaga informasi; 

n menjaga kerahasiaan dan tidak membagikan ID 
pengguna atau kata sandi;

n hanya mengakses, menggunakan, atau mengirim 
informasi rahasia atau terbatas jika Anda mempunyai 
wewenang untuk melakukannya dan dengan penjagaan 
yang tepat untuk melindungi informasi tersebut; 

n mengikuti panduan perusahaan untuk menghancurkan 
informasi dengan aman pada saat yang tepat dan 
diizinkan;

n tidak memuat perangkat lunak yang pada perangkat 
yang dikeluarkan oleh perusahaan; dan 

n segera melaporkan upaya mendapatkan akses ke atau 
merusak sistem kita melalui berbagai cara, seperti 
pengelabuan, pretext, dan rekayasa sosial.

Jika Anda mempunyai pertanyaan atau kekhawatiran 
mengenai keamanan informasi, hubungi tim keamanan 
informasi area bisnis Anda. Jika Anda mengetahui insiden 
keamanan, laporkan segera ke tim keamanan informasi 
Anda atau ke security@relx.com.

Apa jenis insiden keamanan informasi yang harus 
dilaporkan dan ke mana saya harus melaporkannya?

Anda harus segera melaporkan kejadian atau dugaan 
insiden, termasuk misalnya:

• Hilangnya perangkat;
• Cacat atau kerentanan aplikasi;
• Paparan informasi yang tidak disengaja;
• Paparan informasi karena serangan; atau
• Kejadian hampir celaka atau peristiwa mencurigakan 

terkait dengan pengelabuan, panggilan suara, atau 
solisitasi media sosial.

Laporkan insiden ke tim keamanan 
area bisnis Anda:

• RELX: security@relx.com
• Elsevier/STM: security@elsevier.com
• LexisNexis L&P: security@lexisnexis.com
• Risk Solutions Group: security@lexisnexisrisk.com
• Exhibitions: security@reedexpo.com
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Kontak dengan media dan komunitas keuangan
Hanya karyawan yang berwenang yang boleh berkomunikasi dengan media atau 
komunitas keuangan.

Hanya orang yang berwenang yang boleh bicara dengan media sebagai juru bicara atas 
nama perusahaan RELX. Jika Anda dihubungi untuk memberi komentar atas nama 
perusahaan RELX, teruskan permintaan tersebut sebagai berikut:
n serahkan pertanyaan media terkait perusahaan induk kita ke Departemen Komunikasi 

Korporasi RELX; 
n serahkan pertanyaan media tentang area bisnis individual Anda sebagaimana 

dipersyaratkan menurut kebijakan dan prosedur area bisnis Anda; serta
n serahkan permintaan informasi atau kunjungan lokasi dari lembaga keuangan, pialang, 

analis, komentator, pemegang saham, atau anggota komunitas keuangan atau investasi 
lainnya ke Hubungan Investor RELX.

Kebijakan pengungkapan
Di mana seseorang mungkin mempunyai akses ke informasi dalam atau kontak dengan 
media dan komunitas keuangan dalam pelaksanaan pekerjaan, mereka harus memastikan 
bahwa mereka familier dan memahami persyaratan Kebijakan Pengungkapan RELX. 
Kebijakan Pengungkapan mengatur prosedur inti internal, sistem dan kontrol untuk 
memastikan bahwa RELX memenuhi 
kewajibannya terkait pengungkapan sesuai regulasinya di Inggris, Belanda, dan  
AS. Salinan Kebijakan Pengungkapan RELX tersedia dengan permintaan dari 
Departemen Sekretariat Perusahaan RELX.

Pertanyaan dan permintaan informasi dari pemerintah 
Jika Anda menerima permintaan untuk informasi perusahaan, data pribadi atau dokumen 
terkait penyelidikan, audit, atau proses hukum, segera beri tahu pengacara perusahaan. 
Pengacara perusahaan akan membantu menilai bagaimana menindaklanjutinya. 
Di beberapa negara, perwakilan pemerintah mempunyai kewenangan untuk datang ke 
lokasi perusahaan untuk melakukan inspeksi mendadak untuk mengumpulkan bukti 
suatu penyelidikan atas dugaan pelanggaran hukum. Otoritas ini berhak untuk memasuki 
kantor kita, atau bahkan di beberapa wilayah berhak ke rumah Anda untuk memeriksa 
dan membawa salinan catatan bisnis; menyegel kantor dan catatan kita; mewawancarai 
karyawan; dan mencatat tentang fakta atau dokumen terkait dengan pokok persoalan 
dan tujuan inspeksi. Anda harus membiasakan diri dengan Kebijakan Inspeksi Mendadak 
RELX dan setiap kebijakan serta prosedur inspeksi mendadak untuk bisnis atau lokasi 
Anda sebagai panduan mengenai apa yang harus dilakukan jika di kantor Anda sedang ada 
inspeksi mendadak. Jika mempunyai pertanyaan tentang inspeksi mendadak, Anda bisa 
mengarahkannya ke pengacara perusahaan.
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Penipuan, ketidakwajaran keuangan, dan 
laporan yang salah atau menyesatkan 

Kita melarang segala upaya untuk menipu pelanggan, pemasok, pemegang 
saham, karyawan, kontraktor, perantara, auditor, regulator, atau orang lain 
yang berkomunikasi atau melakukan bisnis dengan kita.

Kredibilitas dan reputasi kita tergantung pada akurasi pembukuan, catatan, dan pernyataan 
kita. Semua laporan dan pernyataan tertulis atau lisan mengenai bisnis kita harus akurat 
dan tidak menyesatkan. Setiap upaya melibatkan diri dalam ketidakwajaran keuangan 
termasuk secara sengaja atau secara gegabah membuat laporan lisan atau tertulis yang 
palsu atau menyesatkan mengenai produk kita, layanan, penjualan, kondisi keuangan, 
atau membuat laporan lisan atau tertulis yang palsu atau menyesatkan tentang kebijakan, 
keamanan, privasi, atau praktik kepatuhan kita adalah hal terlarang. 

Terkait pencegahan, deteksi, dan remediasi penipuan keuangan atau ketidakwajaran 
keuangan, termasuk peran dan tanggung jawab terkait mitigasi risiko penipuan keuangan, 
baca Kerangka Kerja RELX untuk Mitigasi Risiko Penipuan Keuangan. 

Di kuartal keempat, Simon, perwakilan penjualan menyadari dia tidak akan memenuhi 
target pendapatan akhir tahunnya, sehingga tidak akan menerima bonus penjualan 
penuh. Untuk memenuhi target penjualan, dia berpikir apakah dia bisa mencatatkan 
penjualan tahun ini untuk pelanggan yang dia tahu akan memasukkan pesanan di awal 
tahun baru. Haruskah Simon melakukan ini?

Jawaban: Tidak. Memalsukan pesanan sah agar dia dapat mengakui pendapatan tahun 
ini, bukan tahun depan, akan dianggap sebagai ketidakwajaran keuangan dan pelanggaran 
Pedoman.
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Penipuan sekuritas 
Semua karyawan harus mematuhi Pedoman Transaksi Sekuritas (Pedoman Transaksi) RELX. 

Mengambil tindakan tertentu karena Anda mempunyai informasi dalam (informasi material, 
bukan untuk publik) terkait dengan sekuritas RELX dan sekuritas perusahaan lain yang Anda 
temui selama bekerja dengan RELX adalah ilegal dan/atau pelanggaran terhadap Pedoman 
Transaksi. 

Secara khusus, berikut merupakan tindakan ilegal atau pelanggaran terhadap Pedoman 
Transaksi:
n transaksi dalam sekuritas RELX atau instrumen yang terkait dengannya jika Anda mempunyai 

informasi dalam; 
n mengungkap informasi tersebut kepada orang lain kecuali jika pengungkapan dilakukan 

secara ketat sebagai bagian dari tugas rutin atau fungsi Anda dan penerima mempunyai 
kewajiban kerahasiaan; atau

n merekomendasikan, mendorong, atau membujuk orang lain untuk melakukan transaksi 
dalam sekuritas atau instrumen RELX yang terkait dengannya jika Anda mempunyai  
informasi dalam;

Informasi dalam adalah informasi tentang RELX yang tidak tersedia untuk publik dan 
kemungkinan akan mempunyai dampak signifikan pada harga sekuritas RELX jika diumumkan. 
Informasi “bukan untuk publik” jika informasi tersebut tidak diungkap dalam laporan tahunan 
atau berkala kepada pemegang saham, rilis media atau pembuat regulasi, atau dalam dokumen 
publik dengan otoritas pembuat regulasi. Jika ragu, Anda harus menganggap bahwa informasi 
yang Anda ketahui sebagai karyawan RELX bukanlah informasi untuk publik.

Jika mempunyai pertanyaan tentang membeli atau menjual sekuritas RELX saat informasi 
dalam mungkin (atau terkesan) terlibat, Anda harus bertanya kepada Kepala Sekretariat RELX 
sebelum memperdagangkan sekuritas RELX tersebut. Jika perlu, Anda harus mematuhi periode 
penutupan yang selama itu Anda dilarang bertransaksi sekuritas RELX atau instrumen yang 
terkait dengannya. Anda akan langsung diberi tahu oleh  
Sekretariat Perusahaan jika periode penutupan berlaku untuk Anda. 
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Iklan dan aktivitas promosi

Semua klaim iklan dan pernyataan lainnya dalam media cetak, 
elektronik, atau noncetak lainnya harus jujur dan mempunyai dasar 
yang masuk akal. Klaim dan pernyataan tersebut juga harus dibuktikan 
sebelum dipublikasikan atau disebarluaskan. Hal ini juga berlaku pada 
presentasi lisan atau bahkan percakapan tidak resmi yang di dalamnya 
Anda membuat komentar yang objektif, faktual, atau terukur mengenai 
produk atau jasa kita atau perusahaan lain.

Kita mempunyai kewajiban hukum dan etis untuk melakukan 
praktik iklan dan penjualan yang jujur dan akurat. Mematuhi 
kewajiban ini dengan ketat membantu menjaga goodwill dan 
reputasi kita.

Scott sedang menyiapkan webcast di mana dia mendaftar 
total langganan dan kunjungan web untuk beberapa produk 
perusahaan. Untuk memenuhi jadwal yang ketat, dia 
memperkirakan angka-angka itu berdasarkan fakta untuk satu 
produk saja. Apakah ini tepat?

Jawaban: Tidak, representasi harus akurat untuk memastikan 
bahwa dia tidak salah menyajikan fakta dan menyesatkan calon 
pelanggan. Setiap pernyataan yang faktual, objektif, dan/atau 
terukur dalam materi iklan atau pemasaran, dalam materi 
presentasi atau dalam diskusi informal, harus dibuktikan sebelum 
komunikasi dengan pihak ketiga.
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Jon, seorang karyawan RELX, mem-posting komentar menyerang pada halaman 
media sosial pribadinya. Jon tidak mengidentifikasi RELX sebagai tempat kerjanya, 
tetapi berteman dengan orang-orang dari pekerjaannya. Seorang rekan kerja melihat 
posting-an menyerang tersebut melaporkannya ke perusahaan. Dapatkah perusahaan 
mendisiplinkan Jon karena mem-posting konten menyerang di media sosial?

Jawaban: Ya. Jon tidak dilarang dari aktivitas ini, tetapi dia harus tunduk pada Kebijakan 
Media Sosial karena dia menggunakan media sosial untuk berdiskusi atau berhubungan 
dengan karyawan lain. Karyawan harus menjalankan integritas dan tanggung jawab 
pribadi karena menyadari adanya potensi konsekuensi dari aktivitas media sosialnya. 

Menggunakan media sosial

Platform dan layanan media sosial merupakan alat yang dapat 
membantu kita mengembangkan merek, mempromosikan 
produk dan layanan kita, serta membangun hubungan dengan 
pelanggan dan prospek kita. 

Saat menggunakan media sosial, Anda harus:
n menjalankan integritas dan tanggung jawab pribadi;
n menghormati hak kekayaan intelektual kita dan hak kekayaan intelektual 

pihak ketiga;
n hanya mewakili atau berbicara atas nama RELX jika Anda mempunyai 

wewenang untuk melakukannya; 
n melindungi dan tidak membagikan informasi rahasia dan informasi 

dilindungi lainnya; dan 
n mematuhi Kebijakan Media Sosial RELX.

Langkah-langkah pencegahan ini berlaku untuk aktivitas media sosial yang 
disponsori atau diberi sanksi oleh perusahaan. Langkah-langkah tersebut juga 
berlaku untuk penggunaan pribadi media sosial oleh Anda ketika Anda:
n mewakili diri Anda sendiri sebagai karyawan bisnis RELX;
n mengirim posting-an tentang pekerjaan Anda, bisnis, produk, layanan, atau 

kompetitor kita; atau
n berdiskusi atau berhubungan dengan karyawan lain, atau penulis, editor, 

pelanggan, agen, pemasok, atau pemangku kepentingan lainnya.
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Undang-undang kompetisi dan antitrust

Kita bersaing dengan gigih, tetapi juga dengan adil, dengan 
integritas, dan dengan mematuhi undang-undang antitrust dan 
kompetisi. Undang-undang tersebut mempromosikan kompetisi 
yang bebas dan adil di seluruh dunia, sehingga pelanggan 
menikmati manfaat dari kompetisi terbuka di antara pemasok 
mereka; demikian pula penjual sama-sama memperoleh 
manfaat dari kompetisi di antara pembeli mereka. 

Undang-undang antitrust dan kompetisi melarang pembatasan 
perdagangan yang ilegal, termasuk jenis kesepakatan atau 
perilaku tertentu yang melibatkan kompetitor, pelanggan, 
atau pemasok, atau perusahaan tunggal dengan posisi pasar 
dominan. 

Kita merupakan kompetitor yang kuat tetapi adil. 
Kita melarang praktik perdagangan anti persaingan 
atau tidak adil, termasuk kesepakatan ilegal dengan 
kompetitor, pelanggan, pemasok, dan pemangku 
kepentingan lainnya.

Contoh potensi perilaku ilegal termasuk:
n Kompetitor dilarang keras membuat kesepakatan atau mengambil tindakan bersama terkait: 

n harga, persyaratan, atau penawaran; 
n alokasi atau pembagian produk atau wilayah; 
n pemilihan pelanggan atau pemasok; atau 
n batas produksi, inventaris, atau penelitian dan pengembangan.

n Pemasok dan pelanggan mereka atau pemegang lisensi umumnya tidak diizinkan untuk menyepakati 
harga penjualan kembali barang dan layanan.

n Perusahaan individual dengan kekuatan “monopoli” atau “dominan” tidak boleh melakukan tindakan 
yang terkesan seperti upaya untuk mengendalikan pasar. Tindakan-tindakan tersebut pada umumnya 
termasuk:
n ikatan atau bundel produk terpisah; 
n  penghentian dealer, distributor, atau pemasok dengan tidak adil; 
n  diskriminasi harga; 
n  penetapan harga predator (menjual di bawah biaya); atau
n  pengaturan transaksi yang eksklusif dan terlalu membatasi. 

n  Praktik dagang atau metode kompetisi tidak adil atau menipu, misalnya:
n  iklan menyesatkan;
n  meremehkan produk kompetitor;
n  menghina kompetitor; atau 
n  mencuri rahasia dagang atau informasi bisnis rahasia lainnya.
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Ada alasan dan kesempatan yang sah untuk berinteraksi dengan 
kompetitor, selama Anda tidak terlibat dalam kolusi ilegal melalui 
aktivitas ini. Aktivitas semacam itu termasuk keterlibatan asosiasi 
dagang, benchmarking, usaha patungan, secara sah mengumpulkan 
intelijen kompetisi sesuai dengan prosedur RELX, dan aktivitas 
bersama tertentu seperti lobi dan penegakan hukum.

Untuk informasi selengkapnya mengenai undang-undang antitrust 
dan kompetisi, baca Standar Kepatuhan Undang-undang Kompetisi 
RELX dan semua kebijakan, panduan, dan prosedur bisnis yang 
relevan. 

Tessa berbincang dengan sekelompok kompetitor selama 
konferensi dagang saat seorang direktur pengembangan 
bisnis dari salah satu kompetitor mengajaknya berbicara 
berdua. Kompetitor itu menyebutkan bahwa perusahaannya 
akan memusatkan upaya penjualan mereka di New York jika 
perusahaan Tessa menjauh dari New York dan memfokuskan 
penjualan di London. Tessa tahu bahwa dia tidak dapat 
mendiskusikan topik seperti ini dengan kompetitornya, jadi 
dia segera pergi. Apakah ini merupakan cara yang benar untuk 
menangani situasi tersebut?

Jawaban: Sebagian benar. Tessa benar telah keluar dari percakapan 
karena bahkan percakapan santai antara kompetitor dapat 
mengarah pada pelanggaran antitrust. Namun, Tessa seharusnya 
tidak pergi begitu saja. Dia seharusnya dengan jelas dan empati 
menyebutkan bahwa dia tidak ingin menjadi bagian dari percakapan 
itu. Dia kemudian harus menindaklanjuti dengan menghubungi 
pengacara perusahaan untuk mendiskusikan situasi tersebut 
dan menentukan apakah tindak lanjut diperlukan agar dia atau 
perusahaan tidak terlihat seperti terlibat dalam perilaku tidak tepat. 

Komitmen kita 
terhadap integritas

Urusan kita dengan 
pemerintah

Menghormati rekan 
dan masyarakat kita

Sumber dayaMelaporkan dan 
menyelidiki kekhawatiran

Melindungi kepentingan 
dan aset kita 4Hubungan mitra bisnis, 

pelanggan, pemasok, 
dan kompetitor



Penyuapan

Jangan menawarkan, memberi, atau menerima dari pihak 
lain apa pun yang berharga, atau keuntungan finansial 
atau keuntungan lainnya, sebagai ganti perlakuan 
menguntungkan atau dengan tujuan memengaruhi 
keputusan bisnis penerimanya.

Penyuapan terjadi ketika siapa pun menawarkan, menjanjikan, meminta, memberikan, atau 
menerima apa pun yang berharga, atau keuntungan finansial atau lainnya, sebagai ganti perlakuan 
menguntungkan oleh perusahaan, otoritas pemerintah, pejabat, atau karyawan, atau memberi 
wewenang kepada orang lain untuk melakukannya. Penyuapan mencakup pemberian uang tunai, 
hadiah, bantuan, atau item atau layanan berharga lainnya atau keuntungan finansial. 

Sebagian besar negara dan banyak pemerintah lokal memberlakukan undang-undang yang 
melarang suap dan korupsi. Banyak undang-undang ini yang berlaku meskipun pelanggaran hukum 
tersebut dilakukan di luar perbatasan negara sendiri dan/atau oleh warga negara dari negara lain. 
Contoh undang-undang dengan jangkauan ekstrateritorial termasuk Undang-Undang Suap Inggris 
(UK Bribery Act) dan Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri AS (US Foreign Corrupt Practices 
Act).

Dalam rangka mematuhi undang-undang suap, Anda harus menghindari dari memberi atau 
menerima pembayaran yang tidak wajar secara langsung ke atau dari pihak komersial lainnya, 
pelanggan, perwakilan pelanggan, atau pegawai atau pejabat pemerintah. Ini mencakup fasilitasi 
atau pembayaran “uang pelicin” kepada pejabat setempat, meskipun itu mungkin dianggap biasa. 
Anda juga tidak boleh memberikan pembayaran semacam itu secara tidak langsung melalui 
konsultan, agen, atau pihak lain yang melaksanakan layanan atas nama kita dan harus menyimpan 
pembukuan dan catatan yang akurat, sehingga semua pembayaran dijelaskan secara jujur dan tidak 
gunakan untuk tujuan melanggar hukum.

Sebelum melibatkan pihak ketiga yang akan bertindak atas nama perusahaan dan saat diperlukan 
selama hubungan tersebut, Anda harus melakukan uji tuntas yang tepat untuk menilai apakah 
hubungan dengan pihak ketiga tersebut diperbolehkan. Untuk informasi selengkapnya mengenai 
pelaksanaan uji tuntas termasuk tipe pihak ketiga manakah yang bertindak atas nama perusahaan, 
baca Panduan Uji Tuntas Pencegahan Penyuapan RELX. 

Undang-undang suap juga membatasi penawaran atau pemberian hadiah, hiburan, atau gratifikasi, 
terutama kepada pegawai dan pejabat pemerintah, sebagaimana dijelaskan di bagian Menawarkan 
atau menerima hadiah atau hiburan berikut. 
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Menawarkan atau menerima hadiah atau hiburan

Jangan meminta, menerima, menawarkan, atau memberikan hadiah atau hiburan 
yang dapat memengaruhi atau memberikan kesan memengaruhi kemampuan untuk 
membuat keputusan bisnis yang objektif.

Hadiah yang melebihi nilai nominal, hadiah atau hiburan yang sering diberikan, atau hiburan 
yang melebihi fasilitas sosial sehari-hari dapat memberikan kesan sebagai upaya untuk 
memengaruhi Anda atau pihak lainnya. Kebijakan kita dimaksudkan untuk mencegah 
penyuapan dan bahkan sesuatu yang terkesan seperti penyuapan dengan pelanggan, vendor, 
konsultan, pemasok, dan pemangku kepentingan bisnis lain yang saat ini ada maupun dalam 
prospek. Selain dari kebijakan ini, Anda harus mengikuti standar yang lebih ketat yang 
diwajibkan oleh departemen atau bisnis individual Anda. 

Philip mendirikan kantor di negara yang baru bagi perusahaan tersebut. Dia 
mempekerjakan  
konsultan setempat untuk membantu dalam penerjemahan serta mendapat izin dan 
lisensi yang diperlukan untuk membuka bisnis. Konsultan mengatakan bahwa dia 
memerlukan 
uang tunai 3000 GBP untuk memenuhi pengeluaran yang tidak ditetapkan. Haruskah 
Philip menyediakan dana tersebut? 

Jawaban: Tidak. Philip tidak boleh menyediakan dana tanpa dokumentasi mengenai 
bagaimana dana tersebut akan digunakan untuk pengeluaran yang sah, beserta kontrol 
untuk memastikan hal yang sama. Jika tidak, hal ini akan terkesan seperti cara untuk 
membayar pelicin untuk memengaruhi pejabat pemerintah setempat, yang dilarang oleh 
RELX dan kemungkinan melanggar Undang-undang Penyuapan Inggris serta Undang-
undang Praktik Korupsi Luar Negeri AS. 
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Hadiah
Ketika berurusan dengan karyawan selain dari pemerintahan, 
batasi penawaran atau penerimaan hadiah Anda, termasuk 
produk, layanan pribadi, atau bantuan, senilai kurang dari 
100 GBP atau setara dalam mata uang lokal Anda. Untuk 
karyawan dan pejabat pemerintah, RELX mengenakan 
batasan pemberian hadiah yang lebih ketat, sebagaimana 
diatur dalam Aturan Kepatuhan untuk Mencegah Penyuapan 
dan Korupsi RELX .

Batas uang ini dimaksudkan sebagai nilai maksimum, karena 
hadiah lebih dari nilai nominal kemungkinan akan dicurigai, 
tergantung pada situasinya. Jangan meminta hadiah 
berapa pun jumlahnya. Selain itu, jangan menawarkan atau 
menerima hadiah yang:
n tidak sesuai dengan Aturan Kepatuhan untuk Mencegah 

Penyuapan dan Korupsi RELX;
n kas, setara kas (misalnya, cek, surat perintah pembayaran, 

kartu hadiah jenis apa pun), atau sekuritas;
n ditawarkan untuk ditukar dengan sesuatu sebagai balas 

jasa (“quid pro quo”);
n diberikan ketika Anda dan pihak-pihak lainnya sedang 

menegosiasikan kontrak atau dalam proses pemilihan 
vendor terkait;

n bagian dari apa yang mungkin terkesan seperti pola 
pemberian hadiah yang sering, meskipun mempunyai 
nilai nominal;

n tidak senonoh atau berorientasi seksual;
n ilegal atau melanggar Pedoman atau salah satu 

kebijakan kita; 
n bisa menimbulkan dampak buruk pada reputasi kita; atau 

n dimaksudkan atau terkesan dimaksudkan untuk 
memengaruhi keputusan bisnis penerima atau 
kemungkinan besar untuk memengaruhi penerima 
dalam melaksanakan fungsi mereka, atau menyebabkan 
penerima bertindak secara tidak semestinya, atau 
mungkin bisa menyebabkan tindakan yang tidak tepat. 

Hadiah atau gratifikasi yang sesuai dengan salah satu 
deskripsi ini dapat dipandang sebagai hal yang mencurigakan 
dan kemungkinan dianggap sebagai suap ilegal. 

Jika Anda menerima atau ingin memberikan hadiah bernilai 
lebih dari 100 GBP atau setara, atau yang mungkin terlihat 
bertentangan dengan persyaratan ini, konsultasikan dengan 
komite kepatuhan area bisnis Anda sebelum menerima atau 
menawarkan hadiah tersebut. Terkait hadiah yang Anda 
terima, Anda mungkin diminta untuk mengembalikan hadiah 
dengan nilai lebih tinggi, atau meminta perusahaan untuk 
menyimpan hadiah untuk digunakan oleh perusahaan, atau 
mendonasikannya ke badan amal, daripada membiarkan 
Anda menyimpannya dan berisiko terkesan bias. 

Ingat, bahkan hadiah bernilai rendah tidak tepat jika 
dimaksudkan untuk (atau mungkin terkesan untuk) 
memengaruhi penerima secara tidak tepat. Hadiah bernilai 
rendah bisa juga menjadi tidak tepat jika berulang.

Aron menerima kartu hadiah Amazon 25 USD dari 
seorang pengarang sebagai hadiah terima kasih. 
Dapatkah aron menerima kartu hadiah ini?

Jawaban: Tidak. Hadiah atau gratifikasi dari pihak 
ketiga dalam bentuk kas atau setara kas (misalnya, 
cek, surat perintah pembayaran, sekuritas, kartu 
hadiah jenis apa pun, atau sertifikat hadiah) tidak 
boleh diterima, berapa pun jumlahnya.

Marie dan timnya sedang mengevaluasi solusi 
penyimpanan cloud untuk diakuisisi atas nama 
perusahaan. Salah satu calon vendor telah 
menawarkan hadiah kepada tip berupa laptop dan 
akun penyimpanan cloud pribadi agar tim bisa 
mengevaluasi layanan vendor dengan lebih baik. 
Dapatkah tim Marie menerima laptop dan akun 
tersebut?

Jawaban: Marie harus menolak tawaran 
tersebut. Menerima hadiah, terutama saat 
membuat keputusan pembelian potensial, dapat 
memengaruhi tim secara tidak tepat atau terkesan 
seperti itu. 
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Hiburan 
Menerima atau menawarkan hiburan bisnis normal seperti makan siang biasa, makan 
malam, teater, atau acara olahraga, diperbolehkan asalkan wajar, jarang, dan dalam 
pertemuan murni bisnis atau acara yang dimaksudkan untuk membahas urusan bisnis atau 
memelihara hubungan bisnis yang lebih baik. 

Sebagai panduan, hiburan bisnis “normal” dan “wajar” pada umumnya termasuk yang 
dinilai mempunyai jumlah yang sama dengan yang ditentukan untuk hadiah, per orang. 
Hiburan bisnis normal tunduk pada batasan yang sama dengan hadiah untuk hal-hal 
yang terdaftar di atas, berapa pun harga atau nilainya. Acara atau hiburan luar biasa yang 
termasuk perjalanan dengan menginap pada umumnya tidak wajar. Hiburan mewah  
(misalnya, Piala Dunia, Turnamen Golf Masters) hanya diperbolehkan jika memenuhi 
panduan perusahaan yang ketat dan dengan persetujuan tertulis dari komite kepatuhan 
area bisnis Anda. Selain itu, saat mempertimbangkan untuk memberi hadiah hiburan 
kepada karyawan atau pejabat pemerintah, selalu patuhi batas keuangan ketat yang 
ditetapkan dalam Kebijakan Batas Pemberian Hadiah dan Gratifikasi yang Diperbolehkan 
untuk Pejabat Pemerintah RELX.

Sebelum menawarkan atau menerima hiburan apa pun yang dapat terkesan berlebihan, 
konsultasikan pada komite kepatuhan area bisnis Anda. Jangan meminta hiburan dengan 
nilai berapa pun. Bahkan hiburan dengan nilai yang rendah adalah tidak wajar jika 
dimaksudkan untuk (atau dapat memberikan kesan) memengaruhi penerima secara tidak 
wajar. 

Register hadiah dan keramahtamahan
Semua hadiah dan keramahtamahan (misalnya, makanan, hiburan, atau gratifikasi lain) 
yang diberikan atau diterima, yang memenuhi ambang batas yang ditetapkan oleh bisnis 
Anda harus dicatat dalam alat register hadiah dan keramahtamahan wajar.
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Sanksi dagang
Undang-undang sanksi dagang internasional menetapkan pembatasan pada kemampuan kita untuk menjalankan 
bisnis dengan individu, entitas tertentu, dan mungkin seluruh negara. 

Kita berkomitmen untuk mematuhi semua undang-undang sanksi dagang. Kegagalan untuk melakukannya dapat 
memberi dampak pada reputasi kita serta dapat mengakibatkan hukuman pidana dan perdata berat yang dikenakan 
pada perusahaan dan karyawan kita. 

Upaya kepatuhan sanksi kita terutama melibatkan petugas yang ditunjuk di tiap bisnis yang menilai transaksi 
dengan panduan dari perwakilan departemen hukum dan kepatuhan. Namun, semua karyawan harus mengetahui 
Kebijakan Kepatuhan Sanksi Dagang RELX serta prosedur terkait, dan mengajukan pertanyaan atau kekhawatiran 
yang muncul.

Pencucian uang
Hukum pidana di seluruh dunia melarang skema yang membuat arus keuangan yang berasal dari aktivitas 
kejahatan jadi terkesan sah. RELX melarang segala aktivitas yang dapat memfasilitasi pencucian uang dengan 
pemasok, pelanggan, atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan bisnis dengan kita.

Mengadakan kontrak dengan 
pihak lain 
Kita perlu merumuskan perjanjian secara tertulis. Anda hanya boleh mengadakan perjanjian sesuai dengan tingkat 
kewenangan yang telah diberikan manajer Anda kepada diri Anda. Jika Anda tidak diberi kewenangan pada level apa 
pun, Anda tidak boleh menandatangani perjanjian atas nama kita tanpa persetujuan manajer Anda. 

Anda harus mendapatkan persetujuan dari manajer Anda dan pengacara perusahaan untuk menghentikan 
perjanjian sebelum tanggal berakhirnya. Ini karena bahkan, misalnya, perjanjian yang melibatkan uang dalam 
jumlah relatif kecil mungkin mengandung kewajiban kontrak atau syarat penting lainnya, dan penghentian lebih 
awal juga bisa menimbulkan masalah terkait undang-undang kompetisi.
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Menjalankan bisnis dengan pemerintah

Aturan yang ketat berlaku untuk negosiasi, persyaratan 
kontrak, dan hubungan bisnis kita dengan lembaga 
pemerintah dan pejabat serta pegawainya.

Kita sering bekerja sama dengan badan, pejabat, dan karyawan pemerintah sebagai pelanggan, 
pengarang, editor, atau dalam kapasitas lainnya. Ada aturan ketat yang mengatur hubungan bisnis 
kita, negosiasi kontrak, dan persyaratan kontrak dengan badan pemerintah dan pejabat mereka. 
Aturan ini mencakup karyawan badan usaha milik pemerintah. Aturan ini mungkin berbeda dari 
aturan yang berlaku saat berurusan dengan pelanggan komersial atau pribadi.

Jika Anda sedang menjalankan bisnis dengan badan, lembaga, pejabat, atau karyawan 
pemerintah, Anda harus tahun dan mengikuti aturan ini sebagaimana diatur dalam Aturan 
Kepatuhan untuk Mencegah Penyuapan dan Korupsi – Dokumentasi Terkait RELX . Pelanggaran 
aturan ini dapat mengakibatkan hukuman yang berat, penangguhan, diskualifikasi dari kompetisi 
untuk kontrak pemerintah, dan bahkan tuntutan pidana. Untuk memastikan bahwa kita mematuhi 
aturan ini, laporkan setiap pelanggaran hukum yang terkait kontrak pemerintah. 

Kebijakan tentang Pelaksanaan Bisnis dengan Lembaga dan Pejabat Pemerintah di Amerika 
Serikat RELX lebih jauh memerinci persyaratan yang harus Anda penuhi saat bekerja sama 
dengan lembaga atau pejabat pemerintah di Amerika Serikat. 

Peng sedang menegosiasikan kontrak dengan lembaga pemerintah. Pejabat yang bekerja 
dengannya itu terlibat dalam sebuah organisasi amal terkenal. Peng berpikir bahwa 
perusahaan dapat meningkatkan kesempatan untuk memenangkan kontrak jika dia memberi 
donasi pribadi kepada organisasi amal tersebut atas nama pejabat. Apakah ini tepat?

Jawaban: Tidak. Meskipun sah jika perusahaan kita memberikan donasi di negara tempat kita 
akan melakukan bisnis, kita tidak pernah memberikan donasi dengan tujuan memengaruhi 
pejabat pemerintah untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau dalam situasi saat 
hal itu mungkin terkesan seperti tujuan kita. Bahkan donasi pribadi bisa dilarang jika dilarang 
jika dilakukan untuk tujuan yang tidak tepat.
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Mempekerjakan 
pegawai pemerintah

Sebelum bicara dengan karyawan pemerintah terbaru atau saat ini 
tentang bekerja untuk RELX, pastikan bahwa keterlibatan individu 
tersebut (untuk tujuan perekrutan atau menjalankan pekerjaan lain 
dalam kapasitas apa pun) tidak akan melanggar hukum.

Banyak undang-undang yang melarang perusahaan menjalankan bisnis 
dengan pemerintah dari mempekerjakan karyawan pemerintah, yang 
masih aktif maupun mantan, sebagai karyawan atau mempertahankannya 
sebagai konsultan, penasihat, editor, atau kontraktor lain selain dalam 
posisi sekretariat, tata usaha, atau posisi serupa dengan tingkat yang sama. 
Pembatasan ini juga mencakup pengaturan informal untuk kemungkinan 
hubungan kerja pada situasi tertentu. Oleh karena itu, konsultasikan dengan 
pengacara perusahaan sebelum membahas usulan hubungan kerja atau 
retensi dengan pegawai pemerintah aktif atau mantan pegawai pemerintah 
yang keluar dari pemerintahan dalam jangka waktu dua tahun dari usulan 
hubungan kerja atau retensi.

Keterlibatan 
politik perusahaan 

Kontribusi politik oleh, atas nama, atau mewakili perusahaan 
adalah hal terlarang, kecuali untuk kontribusi tertentu yang sudah 
disetujui sebelumnya di Amerika Serikat.

Sebagian besar negara melarang penggunaan dana, aset, layanan, 
atau fasilitas perusahaan atas nama partai politik atau kandidat partai 
politik. Namun demikian, beberapa negara bagian AS mengizinkan 
kontribusi dan aktivitas semacam itu jika mematuhi peraturan pelaporan 
dan pengungkapan yang ketat. Oleh karena itu, kita tidak mengizinkan 
penggunaan dana korporasi untuk kontribusi politik apa pun di AS, dan 
pemberian kontribusi semacam itu harus mematuhi panduan yang ketat, 
sebagaimana diatur dalam Kebijakan dalam Memberikan Kontribusi 
Politik RELX.

Jika Anda secara pribadi ikut serta dalam proses politik, mengekspresikan 
pandangan Anda dalam hal politik atau legislatif, terlibat dalam aktivitas 
politik, dan/atau memberikan kontribusi politik, Anda harus menjalankan 
aktivitas tersebut pada waktu Anda sendiri dan dengan biaya Anda sendiri. 
Kecuali Anda telah mendapatkan persetujuan sebelumnya dari Hubungan 
Pemerintah RELX dan pengacara perusahaan, Anda harus menghindari 
semua referensi ke afiliasi Anda dengan RELX atau unit operasi atau anak 
perusahaan kita mana pun selain pengungkapan yang diperintahkan secara 
hukum untuk lembaga pemerintah yang berlaku, serta jelaskan bahwa 
Anda bertindak secara pribadi dan bukan untuk perusahaan.
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Menghormati rekan 
dan masyarakat kita

DI BAGIAN INI
Praktik ketenagakerjaan yang adil

Tempat kerja

Hak asasi manusia

Lingkungan
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Praktik ketenagakerjaan yang adil

Kita berkomitmen untuk menumbuhkan lingkungan kerja yang 
mempromosikan kerja tim, keberagaman, inklusi, dan kepercayaan 
sebagaimana terkandung dalam Kebijakan Inklusi dan Keberagaman 
kita. Kebijakan dan praktik ketenagakerjaan kita konsisten dengan dan 
dimaksudkan untuk memastikan kepatuhan kepada prinsip-prinsip 
Global Compact PBB terkait dengan praktik hubungan kerja yang adil 
dan tidak diskriminatif. 

Kita mendukung inklusi dan keberagaman, melarang pelecehan 
dan diskriminasi, serta berkomitmen terhadap keamanan dan 
perlakuan yang adil pada karyawan.

Salah satu rekan kerja Geraldo telah mengiriminya pesan obrolan 
cabul dan ajakan untuk bertemu di luar kantor beberapa kali 
seminggu dan bahkan mengiriminya obrolan pribadi selama 
pertemuan tim di Zoom Geraldo memberi tahu rekannya tersebut 
bahwa pesan-pesan itu tidak dapat diterima dan harus dihentikan. 
Pesan pun berhenti selama beberapa hari, tetapi sekarang mulai 
lagi. Apa yang harus dilakukan Geraldo?

Jawaban: Rekan Geraldo melakukan perilaku tidak pantas yang 
melanggar Pedoman dan kebijakan perusahaan kita. Geraldo harus 
melaporkan perilaku ini kepada manajernya, wakil departemen 
sumber daya manusia, atau RELX Integrity Line.

Komitmen kita 
terhadap integritas

Sumber dayaMelaporkan dan 
menyelidiki kekhawatiran

Melindungi kepentingan 
dan aset kita

Hubungan mitra bisnis, 
pelanggan, pemasok, 
dan kompetitor

Urusan kita dengan 
pemerintah 6Menghormati rekan 

dan masyarakat kita



Diskriminasi

Kita memberikan kesempatan yang sama. Kita berkomitmen untuk memperlakukan 
semua karyawan dan pelamar kerja dengan hormat dan martabat, dan kita melarang 
diskriminasi. Kita merekrut, mempekerjakan, mengembangkan, mempromosikan, 
dan mengondisikan pekerjaan tanpa memandang karakteristik yang dilindungi, seperti 
ras, warna, kepercayaan, agama, asal negara, gender, identitas atau ekspresi gender, 
orientasi seksual status perkawinan, umur, disabilitas, atau kategori lain yang dilindungi 
oleh hukum. 

Pelecehan
Kita tidak menoleransi segala bentuk pelecehan, termasuk pelecehan seksual atau 
pelecehan jenis apa pun berdasarkan salah satu dari karakteristik dilindungi yang 
terdaftar di atas Pelecehan dapat berupa perilaku verbal, fisik, visual, atau perilaku 
lain yang menciptakan lingkungan yang menyerang, bermusuhan, atau mengintimidasi. 
Kita juga melarang perundungan; intimidasi; lelucon atau hinaan terkait salah satu 
karakteristik dilindungi; distribusi atau tampilan gambar, video, atau kartun menyerang; 
san penggunaan pesan suara, pesan instan, email, atau perangkat elektronik lainnya 
untuk mengomunikasikan informasi penghinaan atau diskriminasi. 

Kondisi hubungan kerja
Kita mematuhi semua undang-undang yang berlaku terkait dengan ketenagakerjaan 
dan kondisi pekerjaan. Kita menghormati hak hukum karyawan untuk mencari 
perwakilan melalui serikat buruh, dewan kerja, atau mekanisme lain. 

Standar tenaga kerja
Kita beroperasi di banyak negara berbeda dengan standar dan kondisi tenaga kerja yang 
bervariasi. Di mana pun kita menjalankan bisnis, kita mematuhi semua undang-undang 
ketenagakerjaan yang berlaku dan menyediakan lingkungan kerja dan upah yang layak 
untuk karyawan di seluruh dunia, serta memilih pemasok yang berkomitmen untuk 
melakukan hal yang sama.

Tahun lalu Xia melaporkan kekhawatiran bahwa salah satu rekannya melakukan 
pelecehan seksual padanya. Sejak saat itu, manajernya mengambil langkah 
ekstrem untuk menghindari berinteraksi dengannya dan bahkan berkeras 
bahwa mereka akan menangani urusan pribadi seperti penilaian kinerja secara 
jarak jauh. Apakah hal ini diperbolehkan?

Jawaban: Kebijakan kita terhadap pelecehan seharusnya tidak, dan tidak boleh, 
digunakan sebagai dasar untuk mengecualikan atau mengucilkan individu dari 
partisipasi dalam bisnis atau aktivitas sosial atau diskusi terkait pekerjaan untuk 
menghindari dugaan pelanggaran. Larangan terhadap pelecehan, diskriminasi, dan 
retaliasi dimaksudkan untuk melengkapi dan mendorong komitmen perusahaan 
menjadi tempat kerja yang inklusif, bukan untuk menjadi dasar pengucilan.
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Tempat kerja
RELX mempunyai sekitar 235 properti di seluruh dunia. Kebijakan Keamanan Fisik 
menetapkan persyaratan keamanan fisik untuk properti ini dan memberikan panduan bagi 
para pemimpin bisnis RELX untuk perlindungan personel, aset, properti, dan pengunjung. 
Semua staf, kontraktor, dan pengunjung harus mematuhinya.

Kita berkomitmen untuk memberikan tempat kerja yang aman dan mematuhi persyaratan 
hukum untuk menghindari bahaya keselamatan dan kesehatan. Kita mengharapkan para 
karyawan untuk berperilaku sedemikian rupa yang mendukung lingkungan kerja yang 
sehat, aman, dan produktif. Kita tidak mengizinkan senjata di tempat kerja atau di acara 
terkait pekerjaan, dan kita tidak menoleransi kekerasan di tempat kerja dalam bentuk 
apa pun.

Kesehatan dan Keselamatan
Kita mengelola fasilitas kita dengan mematuhi semua peraturan kesehatan dan 
keselamatan yang berlaku. Untuk menjaga kepatuhan, setiap orang di fasilitas kita harus 
mengikuti petunjuk dan prosedur keselamatan kita, termasuk yang diuraikan dalam 
Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Global RELX. Beri tahu manajer Anda dan 
wakil departemen sumber daya manusia segera jika Anda mempunyai pertanyaan atau 
kekhawatiran mengenai kemungkinan bahaya kesehatan dan keselamatan di salah satu 
fasilitas kita.

Tempat kerja bebas narkoba dan alkohol
Penggunaan obat terlarang dan alkohol dapat menimbulkan ancaman pada keselamatan 
dan dilarang di lingkungan kerja kita. 

Minuman beralkohol hanya boleh disajikan di tempat dan di acara yang disponsori oleh 
perusahaan dalam situasi tertentu dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari pimpinan 
lokasi. Karyawan yang menghadiri acara yang menyajikan alkohol diharapkan berperilaku 
secara patut dan profesional. 

Sebaliknya, kita melarang penggunaan, penjualan, produksi, penyaluran, distribusi, atau 
pembelian alkohol (kecuali dimiliki secara sah saat transit) atau obat terlarang (kecuali 
sesuai dengan resep terbaru dan valid yang dikeluarkan oleh profesional medis), saat 
bekerja atau di properti kami. Kita juga melarang karyawan terlibat dalam pekerjaan 
mewakili RELX saat di bawah pengaruh alkohol. 

Selain kepatuhan dengan Pedoman, Anda juga harus mematuhi kebijakan obat terlarang 
dan alkohol yang berlaku yang dikeluarkan oleh bisnis Anda.
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Hak asasi manusia
Sebagai salah satu penanda tangan Global Compact PBB, kita berkomitmen untuk 
melindungi hak asasi manusia. Kita mendukung dan menghormati hak asasi manusia 
internasional. Kita juga berusaha untuk memastikan bahwa kita tidak terlibat dalam 
pelanggaran hak asasi manusia.

Lingkungan

Bisnis kita menimbulkan dampak pada lingkungan, terutama melalui penggunaan energi 
dan kertas, penggunaan teknologi cetak dan produksi, serta daur ulang limbah. Kita 
berkomitmen untuk sebisa mungkin mengurangi dampak ini, dan untuk menaati tiga prinsip 
terkait dengan lingkungan yang tercantum di dalam Global Compact PBB, yaitu untuk: 
n mendukung pendekatan kehati-hatian terhadap perubahan lingkungan; 
n menjalankan inisiatif untuk mempromosikan tanggung jawab lingkungan yang lebih 

besar; dan 
n mendorong pengembangan dan penyebaran teknologi ramah lingkungan. 

Untuk memenuhi komitmen ini, kita berusaha menggunakan:
n sumber daya yang berkelanjutan dan dapat didaur ulang serta material dengan limbah 

minimal; 
n teknologi, material, dan proses yang mempunyai dampak minimal pada lingkungan, 

jika memungkinkan; dan 
n pemasok dan kontraktor yang mempunyai tujuan sama. 

Kita menetapkan langkah dan target untuk kinerja lingkungan kita, sebagaimana diuraikan 
dalam Kebijakan Lingkungan Global RELX.

Kita berusaha untuk mendukung inisiatif perbaikan lingkungan dan mengurangi 
dampak negatif kita pada lingkungan.
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Pertanyaan yang sering diajukan
Untuk apakah Pedoman tersebut?
Pedoman mengumpulkan prinsip-prinsip umum utama 
yang berlaku pada bisnis RELX, karyawan kita, dan 
anggota dewan direksi bisnis kita.

Pedoman dimaksudkan untuk membantu kita memelihara 
lingkungan yang taat hukum, jujur, dan beretika di seluruh 
perusahaan kita.

Pedoman tersebut berlaku pada siapa 
saja?
Pedoman berlaku untuk semua karyawan grup 
perusahaan RELX di seluruh dunia. Jika Pedoman 
menyebut “perusahaan” atau RELX, ini berarti semua 
entitas, anak perusahaan, divisi, afiliasi, dan bisnis RELX.

Apakah dasar semua kebijakan dalam 
Pedoman?
Secara umum, kebijakan yang ditetapkan dalam Pedoman 
dimaksudkan untuk mempromosikan budaya integritas, 
termasuk perilaku bisnis dan tempat kerja yang tepat dan 
beretika. Banyak kebijakan dalam Pedoman berdasarkan 
undang-undang dan aturan serta regulasi pemerintah 
yang berlaku bagi RELX dan karyawan kita di mana pun 
kita menjalankan bisnis di seluruh dunia. Kebijakan lain 
dalam Pedoman ini, baik berakar pada undang-undang 
atau regulasi tertentu maupun tidak, mencerminkan 
determinasi kita untuk memelihara tempat kerja yang 
terhormat dan beretika, yang kondusif bagi bisnis kita dan 
bebas dari diskriminasi, pelecehan, atau perilaku tidak 
tepat lainnya.

Karena RELX merupakan perusahaan global, ada juga 
undang-undang setempat di tiap negara tempat kita 
beroperasi yang berlaku untuk operasi kita di negara 
tersebut. Anda diharapkan mematuhi semua undang-
undang, aturan, dan peraturan pemerintah yang berlaku, 
meski tidak secara khusus dibahas dalam Pedoman 
tersebut.

Selain Pedoman, ada kebijakan tersendiri yang diatur oleh 
RELX serta oleh tiap bisnis, negara, atau grup yang terkait 
dengan Anda. Anda juga diharapkan untuk familier dengan 
dan mematuhi kebijakan tersebut.

Apakah ada kebijakan-kebijakan lain yang 
berlaku untuk saya? Kebijakan manakah 
yang lebih diutamakan?
Selain kebijakan dalam Pedoman, RELX dan bisnisnya 
menegakkan kebijakan yang terkait dengan semua atau 
sebagian bisnis kita. Dalam beberapa kasus, RELX atau 
bisnisnya juga mempunyai kebijakan yang lebih terperinci 
mengenai subjek yang termasuk dalam Pedoman. Jika 
demikian, kebijakan-kebijakan yang lebih detail juga 
berlaku sepanjang sesuai dengan Pedoman tersebut.

Jika terjadi konflik antara Pedoman dan kebijakan 
tambahan, konsultasikan dengan manajer Anda, wakil 
sumber daya manusia, anggota komite kepatuhan, atau 
pengacara perusahaan.

Jika tidak dibahas dalam Pedoman atau 
kebijakan terkait, masihkah dianggap 
pelanggaran?
Kita berharap saat dihadapkan dengan dilema pertanyaan 
tentang suatu keputusan atau perilaku, setiap karyawan 
akan bertindak dalam semangat Pedoman dan 
menjalankan standar etis tertinggi setiap saat. Saat Anda 
dihadapkan dengan dilema atau pertanyaan semacam itu, 
pikirkan pertanyaan-pertanyaan ini: 

n Akankah keputusan atau perilaku pada masalah itu 
mengurangi reputasi etis saya atau perusahaan? 

n Apakah keputusan atau perilaku tersebut dapat 
merugikan, mempermalukan, atau menghina rekan 
atau pelanggan, atau merugikan kompetitor secara 
tidak adil? 

n Apakah keputusan atau perilaku tersebut dapat terlihat 
tidak etis atau tidak taat hukum? 

n Apakah laporan atas tindakan atau keputusan saya 
akan terkesan tidak menguntungkan orang lain jika 
ditayangkan di berita malam atau media sosial? 

n Apakah keputusan atau perilaku tersebut terasa tidak 
pantas secara moral dan etika? 

n Apakah saya harus berbohong atau memutarbalikkan 
fakta untuk membenarkan keputusan atau tindakan 
saya?

Jika jawab dari salah satu pertanyaan di atas adalah 
“ya”, maka Anda harus mempertimbangkan kembali 
pendekatan Anda dan, jika perlu, minta bimbingan 
sebelum bertindak.
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Bagaimana jika saya mempunyai 
pertanyaan mengenai Pedoman tersebut?
Setelah membaca Pedoman dan menerima pelatihan 
mengenai Pedoman dan/atau kebijakan Pedoman individu, 
Anda mungkin masih mempunyai beberapa pertanyaan. 
Pada akhirnya, banyak kebijakan didasarkan pada undang-
undang dan peraturan yang kompleks. Mematuhi setiap 
kebijakan adalah penting karena bahkan pelanggaran 
yang tidak disengaja bisa mempunyai konsekuensi serius 
bagi individu yang terlibat dan bagi RELX. Oleh karena 
itu, ajukan pertanyaan kepada manajer Anda, perwakilan 
sumber daya manusia, pengacara perusahaan, atau 
anggota komite kepatuhan. Anda juga boleh menggunakan 
fitur Ajukan Pertanyaan RELX Integrity Line kapan saja.

Apa yang harus saya lakukan jika saya 
mengetahui suatu pelanggaran terhadap 
Pedoman?
Anda bertanggung jawab untuk melaporkan setiap 
pelanggaran terhadap kebijakan atau undang-undang yang 
Anda ketahui. Anda bisa melaporkan pelanggaran kepada 
manajer Anda, wakil departemen sumber daya manusia, 
pengacara perusahaan, anggota komite kepatuhan, atau 
melalui RELX Integrity Line.

Apakah melaporkan pelanggaran aturan 
atau kebijakan dapat membahayakan 
pekerjaan saya?
Kebijakan RELX melarang retaliasi terhadap siapa pun 
yang melaporkan dugaan pelanggaran Pedoman. Setiap 
orang yang mencoba melakukan retaliasi terhadap 
individu yang berniat baik mengungkapkan kekhawatiran 
menurut Pedoman atau kebijakan perusahaan tidak hanya 
melanggar kebijakan RELX, tetapi juga melanggar undang-
undang, dan akan diproses sebagaimana mestinya.

Bagaimana cara membuat laporan ke RELX 
Integrity Line?
RELX Integrity Line adalah saluran untuk membuat 
laporan jika Anda merasa tidak nyaman untuk melaporkan 
pelanggaran yang diketahui atau dugaan pelanggaran 
kepada manajer Anda, wakil departemen sumber daya 
manusia, pengacara perusahaan, atau anggota komite 
kepatuhan. Ini adalah layanan yang disediakan oleh pihak 
ketiga independen yang tersedia 24 jam sehari, 7 hari per 
minggu, 365 hari per tahun. Anda bisa membuat laporan 
online di www.RELXIntegrityLine.com atau melalui 
telepon. Informasi akses telepon untuk tiap negara dan 
bahasa tersedia di situs web dan di intranet kami.

Bolehkah saya membuat laporan tanpa  
menyebutkan identitas diri saya?
Walaupun kita lebih menyukai Anda menyebutkan identitas 
Anda saat membuat laporan, kita mengakui bahwa dalam 
situasi tertentu Anda mungkin ingin tetap anonim. Hukum 
setempat mungkin hanya mengizinkan laporan terkait 
subjek tertentu atau mungkin melarang laporan anonim 
kepada Integrity Line. Batasan ini disebutkan dalam 
Pemberitahuan Privasi RELX Integrity Line. Jika Anda 
melaporkan secara anonim, pastikan untuk memberikan 
detail sebanyak mungkin agar kita bisa menyelidiki 
masalah dengan lebih baik. Pelapor anonim diberi 
nomor laporan dan diminta untuk memeriksa catatan 
laporan setelah membuat laporan tersebut agar kita bisa 
mengajukan pertanyaan tindak lanjut jika kita memerlukan 
lebih banyak informasi untuk menyelesaikan penyelidikan 
yang menyeluruh.

Apa yang dimaksud dengan Komite 
Kepatuhan?
Komite Kepatuhan adalah sekelompok pemimpin senior 
yang ditunjuk untuk membantu memastikan kepatuhan 
oleh bisnis yang mereka wakili dan karyawannya. Ada 
komite untuk semua RELX, terdiri dari pemimpin senior 
yang merupakan perwakilan dari semua bisnis kita. Ada 
juga komite untuk setidaknya tiap area bisnis utama. 
Informasi kontak untuk anggota Komite Kepatuhan 
tersedia di intranet kami. 

Apa yang harus saya lakukan jika saya 
diminta untuk melakukan sesuatu yang 
menurut saya melanggar Pedoman?
Anda harus mendiskusikan kekhawatiran Anda 
dengan manajer Anda. Jika Anda tidak nyaman 
untuk melakukannya, Anda harus menghubungi 
wakil departemen sumber daya manusia, pengacara 
perusahaan, anggota komite kepatuhan, atau laporkan 
kekhawatiran Anda menggunakan RELX Integrity Line.
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Dokumen rujukan

Kebijakan Bawa Perangkat Anda Sendiri

Standar Kepatuhan Undang-undang Kompetisi

Culture of Integrity: Do the Right Thing

Komite Kepatuhan

Kebijakan Inspeksi Mendadak

Kebijakan Pengungkapan

Kebijakan Tempat Kerja Elektronik

Kit Peralatan Pemimpin Etis

Kerangka Kerja untuk Mitigasi Risiko Penipuan Keuangan

Kebijakan Lingkungan Global

Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Global

Kebijakan Inklusi dan Keberagaman

Kebijakan Keamanan Informasi

Instruksi Klasifikasi Nilai Informasi

Batas Hadiah dan Gratifikasi yang Boleh Diberikan kepada  
Pejabat Pemerintah

Prinsip Operasi dan Tata Kelola

Kebijakan tentang Pelaksanaan Bisnis dengan Lembaga  
dan Pejabat Pemerintah di Amerika Serikat

Kebijakan dalam Memberikan Kontribusi Politik

Aturan Kepatuhan untuk mencegah Penyuapan dan Korupsi

Prinsip-prinsip Privasi

Kebijakan Manajemen Catatan

Jadwal Penyimpanan Catatan

Kebijakan Melaporkan Kekhawatiran

Pedoman Transaksi Sekuritas

Kebijakan Media Sosial

Kebijakan Kepatuhan Sanksi Dagang

Panduan Rahasia Dagang

Dokumen dan sumber daya yang disebutkan dalam Pedoman ini 
tersedia di RELX HOME dan intranet area bisnis:
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