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A Letter From Our Executive Chairman and CEO

Rekan kerja yang terhormat,
Terima kasih telah meluangkan waktu untuk meninjau Pedoman Perilaku
kita. Sebagai karyawan Tech Data, kita semua bertanggung jawab untuk
mengetahui dan mempraktikkan prinsip serta standar yang menjadikan
perusahaan kita sebagai pemimpin industri yang sangat dihormati,
bereputasi unggul, dan tepercaya.
Tech Data didirikan dengan landasan nilai bersama yang kuat—prinsip
yang terus membantu kita berpegang pada misi bersama dan bernavigasi
melalui zona yang belum terpetakan di lanskap TI yang senantiasa
berkembang. Nilai ini—integritas, keunggulan, akuntabilitas, kolaborasi,
dan kebersamaan—berfungsi sebagai titik tumpu budaya kita dengan
memberikan semangat tujuan bersama seiring perjuangan kita untuk
menghadirkan pengalaman terbaik yang dapat diberikan kepada mitra
saluran kita serta satu sama lain.
Dalam Tech Data dan komunitas kita, tindakan yang kita ambil
mencerminkan jati diri kita dan memiliki dampak yang besar terhadap
reputasi perusahaan kita. Pedoman kita merangkum elemen kebijakan
penting perusahaan yang dirancang untuk memastikan perilaku yang taat
hukum dan etis, serta dengan jelas menetapkan harapan atas kegiatan
kerja kita agar kita dapat selalu mengambil tindakan yang benar.
Pedoman berlaku bagi kita semua: Karyawan, pejabat, dan anggota dewan
Tech Data. Pedoman dirancang sebagai panduan perilaku yang tepat serta
sumber daya yang membantu Anda mengambil keputusan yang benar.
Bacalah, pahami, dan saat terjadi sesuatu yang tidak benar, berbicaralah.
Tech Data mengandalkan Anda untuk mengungkapkan pertanyaan dan
kekhawatiran agar kita dapat senantiasa meningkatkan proses kita serta
memecahkan setiap masalah yang mungkin muncul.
Terima kasih atas dedikasi Anda yang berkelanjutan bagi Tech Data dan
untuk bantuan Anda dalam melindungi serta memperkuat reputasi
integritas dan keunggulan kita.

Rich Hume, CEO

Bob Dutkowsky, Executive Chairman
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NILAI-NILAI BERSAMA KITA
Nilai-nilai kita melandasi pekerjaan kita dan menggerakkan kemajuan perusahaan kita
setiap harinya dengan kesadaran akan tujuan bersama.
• Integritas: Kita melakukan hal yang benar.
Integritas adalah tumpuan bisnis kita. Kita bertindak dengan jujur, terbuka, serta selalu
melakukan hal yang benar dengan bertindak berdasarkan standar etika dan keadilan yang
unggul.
• Keunggulan: Kita menghadirkan pengalaman yang unggul.
Kita berjuang untuk mencapai tingkat kinerja yang terbaik dalam setiap pekerjaan kita. Kita
menghadirkan pengalaman terbaik yang mungkin diberikan bagi mitra saluran kita dan satu
sama lain.
• Akuntabilitas: Kita memenuhi setiap janji kita.
Kita memenuhi janji dan menepati komitmen kita. Kita menetapkan harapan yang jelas, serta
memberdayakan dan memercayai satu sama lain untuk mengambil tindakan demi mencapai
sasaran bersama kita.
• Kolaborasi: Kita saling mendukung.
Kita mendengarkan dan mendukung satu sama lain. Kita bekerja bersama, selalu mencari
cara yang lebih baik dan inovatif, menjadi sosok yang tanggap, mengurangi kerumitan, serta
menyempurnakan bisnis kita.
• Kebersamaan: Kita menjadi pemenang bersama.
Kita meyakini bahwa keberagaman dalam tenaga kerja global kita mampu mendorong
kesuksesan perusahaan. Kita menyediakan lingkungan yang bebas dari diskriminasi, ramah,
dan mendukung perkembangan bagi rekan kerja kita serta gagasan mereka.
Pengantar Pedoman
Pedoman ini adalah panduan kita untuk mengambil keputusan bisnis yang tepat berdasarkan integritas.
Pedoman ini merupakan sumber daya yang menyediakan jawaban dan arahan ketika kita menghadapi
situasi yang rumit dan menantang.
Alasan Kita Memiliki Pedoman
Pedoman ini mencerminkan komitmen perusahaan Tech Data untuk menjalankan bisnis sesuai dengan
nilai-nilai bersama kita, kebijakan, dan hukum yang berlaku. Pedoman menentukan perilaku yang diharapkan
dari kita saat berinteraksi dengan satu sama lain, dengan mitra bisnis kita, dan dengan komunitas kita.
Bagaimana Pedoman Ini Berlaku untuk Diri Saya
Kita semua bertanggung jawab untuk memahami isi Pedoman dan bersuara saat melihat terjadinya
pelanggaran. Selalu tanyakan pada diri Anda apakah tindakan-tindakan Anda selaras dengan nilai-nilai
bersama kita. Pedoman ini tidak dapat menjawab semua pertanyaan, jadi jika ada yang membuat
Anda merasa ragu, mintalah bimbingan.

Dengan bersaing secara adil dan mematuhi semua hukum yang berlaku,
kita mengurangi risiko yang harus ditanggung perusahaan dan mitra bisnis
kita serta meningkatkan reputasi perusahaan kita dari segi integritas.
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Bagian Dua:
Hubungan

Siapa yang Wajib Mematuhi Pedoman Ini?
Pedoman Perilaku ini berlaku untuk semua orang di Tech Data. Ini mencakup Dewan Direksi, eksekutif,
karyawan, dan agen kita yang bertindak mewakili Tech Data di seluruh dunia. Kita juga mengharapkan mitra
bisnis kita untuk mengikuti prinsip yang sama. Pedoman ini menghubungkan kita semua, dan memastikan
konsistensi dalam cara berbisnis kita, apa pun budaya atau di mana pun lokasi kerja Anda.
Tanggung jawab Anda sebagai karyawan Tech Data adalah:
• Bertindak dengan penuh integritas, rasa hormat, dan profesionalisme.
• Mengambil keputusan dengan dasar yang baik dan tidak menyalahi hukum.
• Jangan pernah menodai reputasi Tech Data atau reputasi Anda.
• Bersikap jujur.
• Bertanya dan angkat bicara saat Anda merasa ragu atau menyaksikan
terjadinya pelanggaran.
• Pastikan bahwa kepatuhan menjadi bagian dari budaya tim Anda.

Harapan Lain bagi Pemimpin
Pemimpin diharapkan untuk membangun lingkungan kerja yang mendukung budaya kepatuhan dan
komunikasi terbuka, di mana karyawan merasa nyaman untuk mengungkapkan kekhawatiran tanpa takut
menerima pembalasan dendam. Semua pemimpin diharapkan untuk:
• Mengikuti Pedoman, kebijakan Tech Data, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
• Menyediakan diri bagi siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran, dan menyikapi kekhawatiran
karyawan dengan serius.
• Dilarang membalas dendam terhadap siapa pun yang mengungkapkan kekhawatiran dan
melindungi yang lain dari kemungkinan pembalasan dendam.
• Segera melaporkan dugaan pelanggaran. Jangan pernah menyembunyikan atau mengabaikan
pelanggaran atau pembalasan dendam yang terjadi.
• Memimpinlah dengan menjadi teladan, bertanggung jawablah terhadap diri Anda dan orang lain,
dan hindari pelanggaran, bahkan kesan pelanggaran terhadap Pedoman atau hukum.
• Mengintegrasikan kepatuhan ke dalam budaya tim Anda.
−− M
 embangun lingkungan yang mendorong terjadinya komunikasi yang jelas seputar masalah
atau kekhawatiran terkait Pedoman atau hukum yang berlaku.
−− Menghargai karyawan yang menunjukkan integritas dan komitmen terhadap kepatuhan.
−− B
 ersikap proaktif, mengidentifikasi potensi kelemahan, dan mengambil tindakan perbaikan
ketika dirasa sesuai.

Jika pemimpin tidak melaporkan pelanggaran yang diketahuinya dalam perusahaan kita, mereka akan
dikenakan tindakan pendisiplinan, termasuk pengakhiran hubungan kerja. Pemimpin juga diharapkan untuk
melaksanakan pengawasan yang memadai dalam cakupan tanggung jawab mereka, sehingga mereka
mengetahui hal-hal yang berisiko bagi perusahaan kita, serta mengambil tindakan guna menanggulangi
risiko tersebut.

Tech Data tunduk pada seluruh peraturan dan perundang-undangan di wilayah
di mana kita berbisnis. Dalam sejumlah kasus, kebijakan regional dan hukum
setempat lebih ketat daripada kebijakan yang dirujuk dalam Pedoman ini.
Apabila kondisinya demikian, Anda wajib mengikuti hukum dan kebijakan
setempat yang berlaku.
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Pengabaian
Pengabaian atau pengecualian terhadap Pedoman ini harus diungkap ke Presiden regional yang resmi beserta
alasan permintaan pengabaian tersebut. Permintaan tersebut juga akan ditinjau oleh Departemen Etika dan
Kepatuhan. Apabila pengabaian tersebut melibatkan pejabat eksekutif, eksekutif keuangan, atau anggota
Dewan Direksi Tech Data, hanya Komite Audit Dewan Direksi yang dapat mengeluarkan izin pengabaian
tersebut, yang mana wajib diungkap sebagaimana disyaratkan oleh peraturan pertukaran NASDAQ OMX.

Akibat Ketidakpatuhan
Kegagalan mematuhi prinsip dalam Pedoman kita dapat mengancam reputasi perusahaan kita. Bagi
pemegang saham, vendor, dan pelanggan kita, penting bagi mereka untuk yakin bahwa Tech Data merupakan
mitra bisnis yang dapat diandalkan. Perusahaan dengan budaya integritas yang kuat cenderung dihormati di
pasaran, menjadikannya memiliki keuntungan kompetitif dan hasil bisnis yang positif.

Apakah Anda Tahu Bahwa Pelanggaran Terhadap Pedoman:
• Selalu dapat dihindari.
• Dapat mengganggu bisnis sehari-hari dan mengalihkan fokus dari pelayanan
kepada pelanggan kita.
• Dapat menodai reputasi Tech Data dan menempatkan perusahaan dalam
situasi yang mengancam.
• Dapat mendatangkan sanksi berat dan kemungkinan tuntutan pidana.
Karyawan yang melanggar Pedoman, kebijakan Tech Data, atau hukum akan berhadapan dengan tindakan
pendisiplinan, hingga dan termasuk pengakhiran hubungan kerja, meski mereka tidak secara pribadi
diuntungkan dari pelanggaran tersebut. Apabila pelanggaran hukum terjadi, sanksi dapat dijatuhkan oleh
pembuat peraturan atau oleh pengadilan.
Dengan Sesegera Mungkin Angkat Bicara Dapat:
• Mencegah kian parahnya suatu kondisi.
• Menurunkan risiko dan gangguan pada bisnis kita.
• Memberi kejelasan dan memecahkan potensi isu pada waktunya.
• Melindungi korban pelecehan, diskriminasi, atau jenis pelanggaran lain.
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Larangan Pembalasan Dendam
Tech Data berkomitmen melindungi hak individu yang dengan iktikad baik melaporkan kekhawatiran terkait
dugaan pelanggaran.
Tech Data tidak menoleransi tindakan pembalasan dendam - seperti memecat, menurunkan jabatan,
atau melecehkan orang yang telah dengan iktikad baik menyerahkan laporan atau berpartisipasi dalam
penyelidikan.
Apabila Anda yakin seseorang telah membalas dendam kepada Anda, Anda wajib melaporkan masalah
tersebut sesegera mungkin.
Perbuatan membalas dendam merupakan pelanggaran terhadap Pedoman ini dan dapat dikenakan sanksi
berupa tindakan pendisiplinan, hingga dan termasuk pengakhiran hubungan kerja. Untuk informasi lebih
lanjut, lihat Kebijakan Antidiskriminasi, Antipelecehan, dan Larangan Pembalasan Dendam.

Melaporkan dengan “iktikad baik” artinya Anda yakin bahwa informasi yang
Anda miliki akurat. Tidak didasarkan pada hasil, atau apakah perilaku yang
dilaporkan tersebut faktanya tidak etis atau ilegal.

Aplikasinya pada Mitra Bisnis
Kita berharap mitra bisnis kita bertindak etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip yang ditetapkan
dalam Pedoman kita dan sesuai hukum yang berlaku. Apabila Anda bertanggung jawab merekrut atau
mengurus pihak ketiga, maka tanggung jawab Anda adalah memastikan bahwa mereka memiliki reputasi
yang bagus dan memahami persyaratan Pedoman kita. Prinsip Integritas Pemasok Tech Data menetapkan
dan mengomunikasikan persyaratan dasar untuk menjadi pemasok barang atau layanan bagi Tech Data.

Menyampaikan Kekhawatiran
Anda memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kekhawatiran dan mengajukan pertanyaan. Dengan
segera menyampaikan kekhawatiran sehingga perusahaan kita akan dapat mengatasi masalah tersebut
sedini mungkin, sebelum konsekuensi yang lebih serius terjadi. Apabila Anda memiliki pertanyaan atau
ingin menyampaikan kekhawatiran, umumnya manajer langsung Anda adalah tempat yang tepat untuk
memulai. Apabila Anda merasa tidak nyaman berbicara dengan manajer Anda atau kekhawatiran Anda
tidak ditanggapi, Anda harus menghubungi anggota lain manajemen, bagian Sumber Daya Manusia,
Penasihat Etika, Departemen Hukum, atau Departemen Etika dan Kepatuhan Tech Data
{EthicsandCompliance@techdata.com}.

Laporkan kekhawatiran jika Anda mengamati perilaku yang:
• Melanggar hukum
• Tidak sesuai dengan kebijakan Tech Data
• Tidak sejalan dengan nilai-nilai inti Tech Data
• Dapat memberikan dampak yang merugikan Tech Data
• Anda akan merasa prihatin jika membaca masalah tersebut sebagai
tajuk utama berita
Apabila Anda ragu-mintalah saran.
Apa pun cara yang Anda pilih untuk menginformasikan kekhawatiran, Tech Data akan segera menanganinya
dan berupaya untuk melindungi privasi Anda selama dan setelah penyelidikan. Kewajiban Anda adalah
menyampaikan kebenaran dan berpartisipasi dalam penyelidikan yang diperlukan.
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Proses Internal
Tech Data akan menyelidiki semua laporan beriktikad baik dan mengambil langkah memadai bilamana
diperlukan dengan mengambil langkah-langkah berikut ini:
1. Mengumpulkan tim penyelidik yang independen dan memenuhi syarat.
2. Mengumpulkan fakta dan melakukan wawancara.
3. T
 etap menginformasikan level manajemen terkait di sepanjang proses dan membantu mereka
menentukan langkah selanjutnya berdasarkan fakta tersebut.
4. Berkomunikasi secara berkala dengan orang yang melaporkan kekhawatiran tersebut.

Tindakan Pendisiplinan untuk Pelanggaran
Seluruh karyawan bertanggung jawab untuk mengetahui Pedoman dan kebijakan perusahaan. Karyawan
dan mitra bisnis wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara di mana mereka melakukan
bisnis. Pelanggaran atas Pedoman, kebijakan perusahaan, atau hukum dapat membawa konsekuensi yang
serius bagi individu dan Tech Data, seperti kerusakan reputasi, denda, dan mungkin tanggung jawab perdata
atau pidana. Karyawan yang terlibat dalam perilaku tidak etis atau bertentangan dengan hukum akan
dikenakan tindakan pendisiplinan, hingga dan termasuk pengakhiran. Tech Data akan melaporkan kasus ke
pejabat pemerintah yang berwenang bilamana dirasa perlu.

Saluran Etika Tech Data tersedia secara daring dan lewat sambungan telepon
selama 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, di seluruh dunia. Karyawan di
sebagian besar negara dapat memilih untuk tetap merahasiakan identitas
diri saat melapor melalui Saluran Etika. Namun demikian, perlu diketahui
bahwa dengan memilih untuk merahasiakan identitas diri, Tech Data
mungkin tidak dapat mengatasi kekhawatiran Anda jika Anda tidak dapat
dihubungi untuk mengajukan pertanyaan tindak lanjut. Untuk menyampaikan
kekhawatiran secara daring atau menemukan daftar nomor global, kunjungi
techdataethicsline.com.

Saluran Etika dikelola oleh perusahaan independen yang tidak berafiliasi dengan Tech Data.
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Bagian Tiga:
Isi

Di Tempat Kerja
Mencegah Pelecehan dan Diskriminasi
Tech Data memelihara budaya tempat kerja yang senantiasa terhormat dan profesional. Tech Data tidak
pernah membuat keputusan berdasarkan ras, agama, warna kulit, asal negara, usia, gender, kecacatan
fisik, orientasi seksual, status veteran, identitas atau ekspresi gender, atau faktor lainnya yang dilindungi
oleh hukum. Tech Data juga menyediakan akomodasi yang layak bagi karyawan dengan cacat fisik yang
memenuhi persyaratan.

Lingkungan kerja yang terhormat bebas dari intimidasi, pelecehan, dan
perundungan. Termasuk yaitu tindakan yang tak diinginkan yang dapat
menciptakan situasi yang mengancam atau mengganggu. Pelecehan dapat
berupa tindakan fisik, pernyataan secara verbal, atau materi—seperti video,
gambar, atau surel yang tidak pantas. Pelecehan seksual termasuk
ajakan seksual yang tidak dikehendaki, komentar cabul, atau candaan
yang berhubungan dengan seks. Tech Data tidak menoleransi segala
bentuk pelecehan.
Apabila Anda mengalami atau mengetahui tindakan diskriminasi atau pelecehan dalam bentuk apa pun
hubungi manajer Anda atau salah satu dari opsi pelaporan lain yang ada. Untuk informasi lebih lanjut,
bacalah Kebijakan Antidiskriminasi, Antipelecehan, dan Larangan Pembalasan Dendam.

Kesehatan dan Keselamatan di Tempat Kerja
Tech Data berkomitmen untuk memiliki tempat kerja yang aman, sehat, dan tidak mengancam. Kita memiliki
sejumlah kebijakan dan prosedur terkait kesehatan dan keselamatan di berbagai lokasi dan berkomitmen
untuk mematuhi hukum keselamatan di semua negara di mana kami beroperasi. Kita terus meninjau dan
meningkatkan praktik pekerjaan dan keamanan pengoperasian fasilitas kita. Perusahaan kita melarang
penjualan, pembelian, penggunaan, atau kepemillikan obat-obatan terlarang—atau penyalahgunaan alkohol
atau obat resep—ketika berada di lingkungan bangunan perusahaan atau tengah menjalankan bisnis
perusahaan. Apabila alkohol ditawarkan di perusahaan atau pada saat acara bisnis, sudah menjadi tanggung
jawab Anda untuk menjaga sikap profesional Anda.

Tindakan atau ancaman kekerasan dilarang oleh Tech Data. Termasuk di
dalamnya perilaku agresif atau bahasa mengancam, tertulis atau lisan,
terlepas dari apa pun maksud yang sebenarnya.

Lingkungan Kerja, Kondisi Pekerjaan, dan Hak Asasi Manusia
Tech Data beroperasi di seluruh dunia dan kita merangkul keberagaman yang ditemukan di tempat
kerja kita. Kita memiliki komitmen untuk memperlakukan semua orang sama dan setara, dan melarang
perlakuan kasar atau tidak berperikemanusiaan terhadap karyawan siapa pun. Kita mematuhi undangundang ketenagakerjaan di seluruh negara di mana kami beroperasi. Tech Data mengikuti semua undangundang terkait gaji dan jam kerja yang berlaku, termasuk aturan tentang gaji minimal, kerja lembur, dan
jam kerja maksimal. Pekerjaan harus merupakan pilihan bebas. Tenaga kerja korban perdagangan manusia,
tenaga kerja paksa, tenaga kerja sebagai pembayaran utang, atau tenaga kerja di luar kerelaan, seperti juga
eksploitasi anak dan tenaga kerja anak. Perusahaan juga sepenuhnya menghormati hak kebebasan berserikat
karyawan kita.
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Kebebasan berserikat
Tech Data mengakui hak karyawannya untuk berserikat dengan bebas dengan
kelompok yang mereka pilih, bernegosiasi secara berkelompok, dan berbagi
gagasan atau kekhawatiran dengan manajemen terkait kondisi kerja atau
praktik manajemen. Di tempat kerja, hal ini umumnya berarti bahwa karyawan
memiliki hak untuk memilih bergabung dengan serikat kerja. Tech Data tidak
membiarkan diskriminasi, pelecehan, atau pembalasan dendam pada individu
yang melaksanakan haknya untuk bergabung dengan serikat kerja.

Melindungi Informasi
Karyawan dan mitra bisnis kita memercayakan kita dengan
informasi mereka yang paling berharga. Kita berkomitmen untuk
memperlakukan informasi tersebut dengan hati-hati dan secara
wajar menghormati hal yang diharapkan kolega dan mitra bisnis
kita dengan privasi mereka.
Informasi rahasia hanya dapat dibagikan dengan sesama karyawan
yang diberikan kewenangan dan memiliki keperluan bisnis yang sah
untuk tahu. Anda wajib melindungi seluruh informasi rahasia yang
berada dalam kepemilikan Anda.
Kecuali jika Anda diberikan kewenangan, Anda dilarang untuk mengungkap informasi rahasia kepada siapa
pun di luar Tech Data. Jika Anda memiliki kewenangan untuk membagikan informasi rahasia dengan pihak
ketiga dan memiliki keperluan bisnis yang sah, Anda wajib memiliki perjanjian pelarangan pengungkapan
informasi yang tepat yang ditandatangani sebelum dilakukannya pembahasan rahasia. Dilarang keras
menandatangani perjanjian pelarangan pengungkapan kerahasiaan perusahaan lain atau menerima
perubahan perjanjian pelarangan pengungkapan kerahasiaan standar milik kita tanpa persetujuan dari
Departemen Hukum. Lihat Kebijakan Pengungkapan Dunia untuk informasi selengkapnya.

• Jangan membahas informasi rahasia di area atau lokasi publik tempat 		
pembicaraan Anda dapat didengar.
• Jangan pernah meninggalkan informasi rahasia kapan pun tanpa
pengawasan Anda.
• Jangan pernah memposting informasi rahasia Tech Data pada situs
web eksternal, termasuk media sosial.
Informasi rahasia merujuk pada segala hal yang bukan merupakan milik
domain publik, dan dapat meliputi tetapi tidak terbatas pada: rahasia dagang,
hasil keuangan, perencanaan harga, daftar pelanggan, angka penjualan, dan
dokumen strategis.

Informasi Pribadi
Kita mengumpulkan dan menyimpan informasi pribadi rahasia tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan
bisnis kita dan membantu perusahaan kita beroperasi secara efektif.
Informasi pribadi seperti nomor telepon, nama, alamat surel, dan informasi lainnya mungkin dikenakan
aturan khusus. Anda diwajibkan untuk menghormati dan melindungi kerahasiaan informasi ini dan tidak
mengakses, membagikan, atau lebih jauh menggunakan catatan tersebut kecuali ada keperluan bisnis
yang sah untuk melakukannya dan hal tersebut sesuai dengan hukum setempat.
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Informasi pribadi rahasia meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
• Disabilitas, masalah kesehatan pribadi, atau prosedur medis
• Tinjauan kompensasi dan kinerja
• Informasi kontak, seperti alamat rumah dan nomor telepon

Manajemen Pencatatan
Catatan bisnis adalah dokumen, termasuk informasi yang disimpan secara elektronik yang berkaitan dengan
operasi bisnis Tech Data. Merupakan tanggung jawab Anda untuk memastikan bahwa catatan tersebut
disimpan sesuai dengan Kebijakan Manajemen Pencatatan Tech Data dan Jadwal Penyimpanan Informasi,
yang mencantumkan periode waktu lamanya catatan tersebut wajib disimpan untuk memenuhi persyaratan
hukum dan peraturan. Catatan dapat disimpan dalam format cetak atau elektronik, dan harus selalu terjaga,
dapat dibaca dengan baik, dan dapat diakses kapan saja. Ketika suatu catatan telah mencapai akhir syarat
penyimpanan, catatan tersebut harus dihapus atau dihancurkan secara permanen.
Catatan tertentu dapat diidentifikasi sebagai relevan untuk penyelidikan, audit, atau litigasi. Pada saat
demikian, Anda akan menerima ‘perintah penyimpanan’ dari Departemen Hukum dengan instruksi untuk
menyimpan dokumen tertentu (dalam bentuk cetak atau elektronik). Hal ini berarti dilarang keras dalam
kondisi apa pun untuk menghapus, mengubah, atau menghancurkan dokumen apa pun yang berkaitan
dengan perintah penyimpanan tersebut. Apabila gagal mematuhi perintah penyimpanan, ini akan
mengakibatkan dikenakannya tindakan pendisiplinan, bilamana dimungkinkan secara hukum. Selain itu,
dilarang memalsukan atau secara tidak layak mengubah catatan bisnis. Perbuatan tersebut bukan hanya
dipandang tidak etis, namun juga merupakan tindakan kriminal.

Kekayaan Intelektual
Sudah menjadi kewajiban kita untuk melindungi aset Tech Data dan memberlakukan hak kekayaan
intelektual (Intellectual Property atau IP) perusahaan kita. Selama diizinkan oleh hukum, perusahaan kita
memiliki hak atas semua IP yang diciptakan oleh karyawan Tech Data jika semua ciptaan tersebut berkenaan
dengan bisnis perusahaan.
Kita juga wajib menghormati IP yang merupakan milik dari perusahaan lain. Berhati-hatilah saat
menggunakan nama atau logo perusahaan lain, karena hal tersebut mungkin dapat melanggar hak kekayaan
intelektual perusahaan tersebut. Kita menjunjung tinggi semua perjanjian lisensi milik pihak ketiga saat
mengoperasikan program perangkat lunak pada komputer atau sumber daya IT lain suatu perusahaan.
Hanya perangkat lunak yang telah dilisensikan semestinya oleh Tech Data yang boleh digunakan untuk
keperluan bisnis.

Menggunakan Sistem IT Tech Data
Anda wajib menggunakan peralatan mana pun yang telah disediakan oleh Tech Data secara bertanggung
jawab. Meskipun Tech Data memperbolehkan penggunaan teknologi yang disediakan oleh perusahaan secara
pribadi, Anda wajib menerapkan profesionalisme dan mempertimbangan akal sehat saat menggunakan
sumber daya IT Tech Data untuk penggunaan pribadi. Anda dilarang mengunduh perangkat lunak yang tidak
berlisensi atau materi yang berhak cipta. Berhati-hatilah saat mengirimkan pesan elektronik, termasuk surel,
pesan instan, dan pesan teks. Komunikasi tersebut di atas bersifat permanen dan dapat diteruskan tanpa
izin atau sepengetahuan Anda.
Kita dilarang menggunakan sumber daya IT perusahaan untuk melakukan kegiatan yang melanggar
hukum atau tidak etis, seperti misalnya mengunduh materi yang tidak pantas, atau materi apa pun yang
dikelompokkan sebagai cabul, pornografi, tidak pantas, atau menghina. Tech Data dapat memantau dan
membatasi penggunaan sumber daya IT sepanjang diperbolehkan oleh hukum. Untuk panduan lebih jauh,
silakan membaca Kebijakan Keamanan IT Tech Data.

Apabila Anda membawa peralatan Anda sendiri ke kantor atau
mempergunakan peralatan pribadi untuk keperluan bisnis, maka tanggung
jawab Anda adalah memastikan bahwa Anda mematuhi seluruh kebijakan
yang berlaku.
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Keamanan Siber
Tech Data dapat diserang oleh ancaman siber termasuk penipuan, perangkat pemeras, dan pencurian
informasi, yang dapat berdampak pada kesehatan keuangan dan reputasi perusahaan. Penjahat siber
memanfaatkan kecanggihan rangkaian alat bantu dan metode untuk melancarkan serangan mereka,
termasuk phishing bertarget, ransomware, dan serangan denial-of-service terdistribusi.
Meskipun tech Data terus-menerus meningkatkan tindakan penanggulangan teknisnya, setiap karyawan
wajib mematuhi aturan penting saat bekerja di dunia yang kian terkoneksi ini:
• Memahami dan menaati aturan yang tercantum dalam Kebijakan Keamanan Siber
& Penggunaan Berterima.
• Gunakan kata sandi yang kuat, rahasia, dan berbeda untuk masing-masing aplikasi.
• Pisahkan identitas digital Anda antara identitas digital untuk pekerjaan dan kehidupan pribadi.
• Terapkan tindakan sebagaimana mestinya saat merespons pesan tak diminta untuk menghindarkan
diri dari perangkap serangan phishing, memberikan informasi sensitif, atau membuka lampiran.
Selalu lakukan verifikasi bahwa komunikasi internal yang Anda lakukan adalah asli dengan mencari
pita tanda tangan digital.
• Saat diminta melakukan transfer ke rekening tertentu, Anda wajib menerapkan kehati-hatian ekstra
dengan meninjau seluruh dokumentasi pendukung dan mencari klarifikasi tambahan dari mitra
pengimbang yang dikenal secara pribadi jika Anda menjumpai hal mencurigakan atau tidak biasa.
• Jangan pernah menyimpan informasi rahasia perusahaan pada sistem yang tidak dikelola atau
diawasi oleh Tech Data atau ada di dalam penyimpanan awan, tanpa persetujuan yang seharusnya
dari tim Keamanan IT.
• Aktif berpartisipasi dalam Program Kesadaran Keamanan.

Hadiah, Perjalanan, dan Hiburan
Hadiah, perjalanan, dan hiburan yang disediakan untuk atau diterima dari mitra bisnis - yang meliputi
perjalanan, acara, layanan, makanan, manfaat, dan hal lain yang dipandang berharga - wajib diberikan secara
sewajarnya. Sebelum hadiah tersebut disediakan atau diterima, Anda wajib menentukan apakah hadiah
tersebut dapat diterima sesuai ketentuan Kebijakan Pemberian Hadiah kita. Anda tidak diperkenankan
menyediakan, menawarkan, atau menerima hadiah, perjalanan atau hiburan yang secara tidak layak dapat
memengaruhi keputusan bisnis atau disediakan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil.

Karyawan Tech Data dilarang meminta hadiah, perjalanan, atau hiburan. Untuk informasi lebih lanjut, bacalah
Kebijakan Hadiah kita.

Bertukar hadiah dengan mitra bisnis diperbolehkan selama hadiah tersebut:
• Tidak diberikan secara berkala.
• Tidak terdapat kewajiban atau harapan yang melekat padanya.
• Dalam batasan yang ditetapkan dalam Kebijakan Hadiah Tech Data.
• Diizinkan menurut kebijakan pemberian hadiah bisnis penerima hadiah.
• Tidak bersifat menghina, cabul, atau melanggar hukum.
• Tidak segera diberikan sebelum, selama, atau setelah proses tender
atau penawaran harga kompetitif.
• Bukan merupakan uang tunai atau setara uang tunai, seperti kartu
hadiah, pinjaman, atau sekuritas.
Aturan terkait dengan hadiah, perjalanan, dan hiburan untuk pejabat pemerintah lebih ketat dibandingkan
dengan aturan yang ditetapkan di sini. Baca bagian “Berbisnis Dengan Pemerintah” di Pedoman ini untuk
informasi tambahan.
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Konflik Kepentingan
Tech Data melarang tindakan yang dapat menyebabkan konflik kepentingan baik yang berpotensi atau aktual
yang dapat mengganggu kemampuan Anda untuk bertindak atau membuat keputusan tanpa memihak dan
demi kepentingan terbaik perusahaan kita. Berhati-hatilah karena bahkan persepsi akan konflik saja dapat
menciptakan masalah. Anda wajib melaporkan konflik kepentingan dengan mengikuti proses yang diuraikan
dalam Kebijakan Konflik Kepentingan kita. Memiliki konflik kepentingan bukan merupakan pelanggaran
atas Pedoman dan Kebijakan kita - namun merahasiakannya yang merupakan pelanggaran.
Investasi atau Kepentingan Keuangan
Investasi atau kepentingan keuangan dengan perusahaan atau individu lain terkait pekerjaan Anda di
Tech Data tidak boleh mendatangkan keuntungan yang tidak biasa bagi pihak ketiga tersebut, Anda,
atau karyawan lainnya.
Hubungan Pribadi
Hubungan pribadi dengan pihak lain dapat menimbulkan konflik kepentingan, misalnya dalam kondisi di
mana salah satu pihak dalam hubungan tersebut dapat menerima atau memberikan keuntungan yang tidak
adil atau menerima perlakuan istimewa terkait dengan bisnis kita karena hubungan tersebut.
Pekerjaan Luar
Saat bekerja untuk Tech Data, Anda tidak diperkenankan bekerja untuk pesaing, pelanggan, atau vendor
mana pun. Pekerjaan luar atau kegiatan lain—termasuk bisnis pribadi—tidak boleh memengaruhi kinerja
pekerjaan Anda di Tech Data atau menyaingi kepentingan Tech Data.
Keanggotaan Dewan
Anda dilarang memiliki jabatan sebagai direktur atau dalam posisi penata kelola perusahaan yang setara
untuk entitas profit mana pun tanpa persetujuan dari pimpinan Tech Data pada atau di atas level Wakil
Presiden. Pejabat Eksekutif dilarang menduduki posisi di dewan direksi pada entitas profit mana pun tanpa
persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Pejabat Eksekutif Tech Data.
Anda tidak membutuhkan persetujuan dari Tech Data ketika menduduki posisi penata kelola untuk organisasi
nonprofit, komunitas, amal, atau sosial—dengan syarat bahwa layanan Anda tidak bertentangan dengan
kepentingan Tech Data.

Pembukuan dan Pencatatan yang Akurat
Sebagai perusahaan publik, Tech Data memiliki tanggung jawab kepada para pemegang sahamnya. Seluruh
transaksi kita, termasuk pendapatan, pengeluaran, dana pemasaran, dan potongan harga harus akurat dan
lengkap dalam pembukuan dan pencatatan kita dan menggambarkan tujuan sebenarnya dari transaksi
tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kita wajib menyelesaikan transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh manajemen, dan hanya
menggunakan dana perusahaan untuk keperluan bisnis yang diizinkan. Dilarang keras memasukkan entri
yang salah atau menyesatkan dalam pembukuan dan pencatatan kita. Tech Data mengelola dan mematuhi
pengawasan internal untuk memastikan persyaratan ini dipenuhi. Apabila Anda mengetahui atau mencurigai
pelanggaran terhadap standar akuntansi atau audit kita, Anda wajib melaporkannya segera melalui salah
satu dari beragam mekanisme pelaporan yang ada. Melaporkan Kekhawatiran.

Pejabat keuangan utama dan karyawan yang bekerja di Departemen Keuangan
memiliki tanggung jawab khusus untuk memastikan bahwa pengungkapan
keuangan dan akuntansi kita lengkap, jujur, akurat, tepat waktu, dan dapat
dipahami. Karyawan di Departemen Keuangan wajib memahami dan
mematuhi Prinsip Akuntansi Yang Diterima Secara Umum (Generally Accepted
Accounting Principles atau GAAP), berikut standar, peraturan, dan perundangundangan lainnya yang diterapkan perusahaan kita.
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Tanda Bahaya
Meminta untuk memundurkan tanggal transaksi atau kontrak.
Transaksi atau kesepakatan yang “tidak dicatat resmi”.
Transaksi yang dirancang untuk menyembunyikan tujuan yang sebenarnya
(misalnya memalsukan faktur untuk menutupi pembayaran uang suap).

Integritas Keuangan dan Pelaporan
Laporan keuangan harus jujur, lengkap, dan tepat waktu. Seluruh pembukuan, pencatatan, dan rekening
harus secara akurat menjelaskan transaksi dan kegiatan, dan sesuai dengan GAAP, standar, peraturan,
dan pengawasan internal Tech Data. Dilarang melakukan pemalsuan, penyembunyian, kesalahan
penulisan, pengurangan, atau pengubahan dokumen atau catatan apa pun. Setiap pengungkapan
umum haruslah lengkap, jujur, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami serta dilakukan sesuai dengan
Kebijakan Pengungkapan Dunia kita.
Seluruh aset Tech Data harus dilindungi dari penyalahgunaan, kehilangan, penipuan, praktik pencucian uang,
dan pencurian. Kehatian-hatian wajib diterapkan saat mengawasi penggunaan aset Tech Data dan saat
menyetujui pelanggan dan vendor baru, begitu juga dengan transaksi dengan pelanggan dan vendor lama.

Akuntansi yang memadai untuk pendapatan dan pengakuan pendapatan,
pencatatan inventaris, dan potongan harga vendor dan pelanggan harus
dilaksanakan dan diperhitungkan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Perusahaan
yang Seragam (Uniform Accounting Principles atau UAP). UAP wajib digunakan
dalam topik yang sensitif ini berikut pemeriksaan lain terkait akuntansi untuk
memastikan perlakuan yang tepat dan seragam terkait topik akuntansi.
Jika Anda membutuhkan klarifikasi lebih jauh, Anda wajib menghubungi
Grup Akuntansi Teknis di Departemen Akuntansi Perusahaan.

Kewenangan Untuk Menciptakan Komitmen Mewakili Tech Data
Untuk memastikan seluruh kontrak kita mencerminkan kepentingan terbaik Tech Data, persetujuan
kontrak dan pembayaran didelegasikan ke karyawan tertentu. Apabila Anda diberi kewenangan untuk
menandatangani perjanjian atau membuat komitmen mewakili perusahaan, Anda bertanggung jawab untuk
mematuhi proses persetujuan dan pengesahan yang semestinya sebelum Anda bisa menyepakati kontrak
apa pun mewakili Tech Data. Hal ini berlaku terhadap perjanjian lisan dan tertulis, serta komitmen bisnis atau
kewajiban lainnya yang Anda atur untuk perusahaan kita.
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Dengan Mitra Bisnis
Memahami dan Mematuhi Kebijakan Mitra
Hubungan berdasarkan rasa percaya yang telah kita bangun dengan mitra bisnis kita penting bagi kesuksesan
perusahaan kita. Adalah tanggung jawab Anda untuk membaca dan memahami kebijakan yang mereka
berlakukan sebelum memulai transaksi atau operasi apa pun. Jangan berasumsi bahwa hubungan pribadi
yang Anda miliki dengan mitra merupakan penggambaran yang sah yang membolehkan menyetujui
perubahan atau pengecualian atas kebijakan semacam itu mewakili mitra. Anda harus transparan dan jelas
saat bekerja dengan mitra bisnis kita dan tidak boleh terlibat dalam operasi, transaksi, atau praktik yang tidak
mematuhi kebijakan mitra kita.

Banyak dari mitra bisnis memiliki kebijakan dan prosedur khusus yang dapat
diterapkan pada transaksi bisnis dengan Tech Data. Kebijakan tersebut kerap
membahas topik ini sebagai penentuan harga khusus, promosi, atau diskon,
serta penggunaan dana pengembangan pemasaran. Tanggung jawab Anda
adalah memastikan penggunaan penentuan harga khusus, promosi, diskon,
dan dana pengembangan pemasaran tersebut benar untuk keperluan bisnis
yang sah dan diterapkan untuk keperluan bisnis yang disebutkan. Bacalah
Kebijakan Pengembangan Pemasaran Global dan Dana Pemasaran Vendor
untuk informasi lebih lanjut.
Tech Data berkomitmen untuk membeli produk langsung dari produsen asli sejauh memungkinkan dan
untuk menjual produk langsung ke pengecer. Namun demikian, dalam kondisi yang terbatas, Tech Data
mungkin mendapatkan produk dari sumber lain atau menjual produk ke subdistributor. Silakan merujuk pada
Kebijakan Non-OEM dan Subdistributor untuk informasi lebih lanjut.

Interaksi dengan Mitra Bisnis Kami
Sangatlah penting bagi Tech Data agar hubungan kita bersama mitra bisnis berjalan dengan penuh rasa
hormat dan kejujuran. Hubungan ini didasarkan pada praktik yang taat hukum, efisien, dan jujur. Tech Data
tidak akan pernah terlibat dalam praktik yang tidak jujur, menipu, atau menyesatkan, meskipun diminta
secara langsung atau tidak langsung oleh mitra.

Berbisnis Dengan Pemerintah
Berbisnis dengan pemerintah berbeda dengan berbisnis dengan mitra lainnya. Aturan khusus diberlakukan
untuk perekrutan pejabat pemerintah yang masih menjabat atau yang baru saja pensiun, keluarga mereka,
dan untuk tindakan apa pun yang mungkin dapat memengaruhi secara tidak semestinya keputusan
pengambilan keputusan.
Semua penagihan ke pemerintah atau kontraktor pemerintah haruslah merupakan penagihan yang
sebenarnya, akurat, dan sesuai dengan semua peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan.
Kontrak dengan pemerintah harus secara ketat dipatuhi. Dilarang menyimpang dari spesifikasi kontrak terkait
dengan produk, komponen, pengujian, atau item lainya tanpa pengesahan sebelumnya secara tertulis dari
badan pemerintah atau kontraktor pemerintah.

Perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan milik pemerintah
sekalipun pemerintah sendiri tidak memiliki lebih dari 50% dari perusahaan
tersebut, tidak secara hukum menguasai perusahaan tersebut, atau memiliki
kewenangan untuk menunjuk manajemen senior. Menetapkan seseorang
sebagai pejabat pemerintah mungkin cukup sulit, jadi bertanyalah dan
berkonsultasilah dengan manajer Anda, Departemen Hukum, atau Departemen
Etika dan Kepatuhan jika Anda merasa ragu.
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Di Pasaran
Antisuap dan Antikorupsi
Kita mematuhi semua undang-undang antikorupsi yang berlaku, misalnya Undang-Undang Praktik Korupsi
Luar Negeri (Foreign Corrupt Practice Act atau FCPA) dan Undang-Undang Antisuap Britania Raya (UK
Bribery Act). Meskipun FCPA merupakan undang-undang A.S., itu berlaku bagi Tech Data di mana pun kita
berbisnis. Hukum ini melarang memberikan atau menawarkan atau menjanjikan sesuatu yang berharga
kepada pejabat pemerintah atau individu pribadi untuk memperoleh atau mempertahankan bisnis atau
untuk mendapatkan keuntungan yang tidak layak. Suap dapat juga meliputi sesuatu tak berwujud seperti
misalnya penawaran pekerjaan, informasi rahasia, atau bantuan.
Tech Data tidak menoleransi segala bentuk penyuapan. Kita dilarang melakukan pembayaran yang
tidak semestinya atas nama perusahaan, atau melibatkan agen, atau jenis pihak ketiga lainnya untuk
membayarkan sesuatu untuk kita, atau pun menerima suap dalam bentuk apa pun.
Sanksi yang dikenakan karena menyuap pejabat pemerintah sangat berat.

• Suap dapat berupa apa saja yang berharga, termasuk pembayaran tunai,
sumbangan amal, pinjaman, pengeluaran perjalanan, hadiah, dan hiburan.
Singkatnya, segala bentuk pembayaran atau apa pun yang berharga yang
diberikan dengan tujuan atau keperluan untuk meraih keuntungan bisnis
secara tidak adil disebut sebagai suap.
• Contoh “Pejabat pemerintah” meliputi pegawai atau pejabat pemerintah
nasional atau lokal, perwakilan perusahaan yang dimiliki atau dikuasai oleh
negara, anggota partai politik, pejabat lama atau yang sedang menjabat
saat ini, kandidat untuk jabatan politis, atau karyawan dari organisasi
internasional publik.
• Perusahaan yang dimiliki atau dikuasai oleh negara juga meliputi misalnya
universitas atau rumah sakit umum.
• Uang pelicin juga dilarang menurut Kebijakan Antisuap dan Antikorupsi kita.
Untuk informasi lebih lanjut silakan baca Kebijakan Antisuap dan Antikorupsi Tech Data.

Persaingan dan Antipakat
Tech Data memiliki keyakinan dalam persaingan yang jujur dan legal dan untuk itu kita mematuhi hukum
persaingan dan antipakat di mana pun kita beroperasi. Hukum ini melarang perjanjian dan praktik yang
secara tidak layak membatasi atau membelokkan persaingan. Pelanggaran dapat membawa konsekuensi
yang serius bagi Tech Data dan bagi Anda, termasuk denda bagi perusahaan atau pribadi, dan bahkan
ancaman pidana di sejumlah negara tertentu.

Jenis kegiatan antipersaingan (dan ilegal) yang umum meliputi:
• Penetapan harga, di mana di antara para pesaing menyepakati harga
yang akan mereka tawarkan untuk memanipulasi pasar.
• Bersepakat dengan pesaing untuk membagi pelanggan atau wilayah.
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Perjanjian tertentu yang dilakukan dengan pesaing dikelompokkan sebagai tindakan yang ilegal, seperti
misalnya perjanjian untuk menetapkan harga, tender kolusi, alokasi pelanggan dan wilayah, dan pertukaran
informasi yang secara komersial sensitif. Apabila pesaing mencoba melibatkan Anda dalam perbincangan
mengenai perilaku antipersaingan, hentikan perbincangan, dan segera laporkan insiden tersebut ke
Departemen Hukum. Perjanjian apa pun dengan pesaing harus ditinjau oleh Departemen Hukum.
Juga penting untuk bersikap waspada saat bekerja dengan vendor dan pelanggan. Pembatasan pada harga
jual balik dan pembagian pelanggan atau wilayah berpotensi melawan hukum. Pastikan selalu membuat
keputusan bisnis secara independen. Anda dilarang menyepakati dengan mitra bisnis tentang harga minimal
atau maksimal untuk produk kita, atau menetapkan harga di mana pelanggan harus menjual kembali produk,
tanpa berkonsultasi dengan Departemen Hukum.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan membaca Kebijakan Hukum Antipakat dan Persaingan Tech Data.

Informasi Persaingan
Dengan mengikuti perkembangan informasi mengenai pesaing kita dan tentang pasar dapat membantu
kita bersaing secara lebih efektif. Namun, kita hanya boleh mengumpulkan informasi persaingan dengan
cara yang tidak melawan hukum. Kita ingin menang secara jujur. Dilarang mendapatkan informasi mengenai
pesaing menggunakan pembohongan, penipuan atau alasan yang tidak benar. Kami menghormati kewajiban
karyawan baru untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia tentang atasannya yang sebelumnya. Kita tidak
boleh berbohong mengenai identitas kita saat mengumpulkan informasi terkait pesaing, atau pun mencoba
membujuk orang lain untuk melanggar perjanjian kerahasiaan.

Wawancara kerja dengan karyawan pesaing bukanlah tindakan yang benar
untuk mendapatkan informasi persaingan. Wajar ditemukan di antara orang
yang diwawancara untuk posisi yang ada di Tech Data itu juga bekerja dengan
pesaing kita. Dalam situasi semacam ini, bertindaklah hati-hati untuk tidak
menimbulkan persepsi bahwa Anda sedang menyelidiki informasi persaingan
Untuk informasi lebih lanjut, silakan membaca Kebijakan Hukum Antipakat dan Persaingan.

Pengawasan Perdagangan Internasional
Sebagai perusahaan global, kita harus mematuhi semua peraturan yang berlaku dalam perdagangan
internasional, seperti misalnya peraturan mengenai impor, ekspor, dan mengekspor kembali barang dan
teknologi. Kegagalan mematuhi peraturan tersebut dapat mengancam kemampuan kita untuk terus
melakukan bisnis secara internasional, dan dapat membawa konsekuensi denda, sanksi, dan bahkan
tuntutan pidana. Secara umum, ekspor adalah produk, layanan, teknologi atau informasi yang dikirimkan ke
orang atau perusahaan di negara lain. Selain merujuk pada pemindahan barang secara fisik, “mengekspor”
meliputi kegiatan seperti misalnya melakukan perjalanan ke luar negeri membawa informasi perusahaan,
mengunduh perangkat lunak atau rilis kode sumber, dan spesifikasi teknis.
Impor adalah barang yang dibeli dari sumber eksternal dan dibawa masuk ke negara lain. Kegiatan impor
tunduk pada ketentuan hukum, peraturan, dan juga kemungkinan pajak dan bea.
Apabila Anda yakin bahwa transaksi atau pengiriman tertentu melanggar hukum atau prosedur internal,
atau jika Anda membutuhkan informasi mengenai bagaimana persyaratan ini diterapkan pada pekerjaan
Anda, berbicaralah dengan manajer Anda, Departemen Kepatuhan Pengaturan atau Pimpinan Kepatuhan
Pengaturan setempat Anda.

Sanksi Antiboikot dan Perdagangan
Selain hukum ekspor dan impor, Tech Data juga harus mematuhi sanksi perdagangan yang ditetapkan oleh
Amerika Serikat dan negara lain yang membatasi atau melarang kegiatan bisnis dengan negara-negara
tertentu atau individu yang tinggal di atau berasal dari negara-negara tersebut.
Karena perusahaan kita dan banyak vendor kita berbasis di A.S., kita wajib mematuhi peraturan dan
perundang-undangan A.S. yang melarang kita bekerja sama dalam kesepakatan yang mensyaratkan
partisipasi dalam tindakan boikot atau praktik perdagangan terbatas yang tidak didukung oleh A.S.
Perusahaan kita tidak boleh melakukan tindakan atau mendeklarasikan sesuatu yang dapat dipandang
sebagai bekerja sama dengan pemboikotan ilegal. Hukum ini berlaku hingga anak perusahaan A.S. di luar
negeri, dan berlaku terlepas dari lokasi di mana kita menjalankan bisnis.
Halaman 19

Permintaan boikot bisa bersifat tidak kentara dan sulit untuk diidentifikasi.
Boikot adalah ketika satu orang, kelompok, atau negara menolak berbisnis
dengan orang atau negara tertentu sebagai alat protes, ekspresi ketidaksukaan,
atau metode pemaksaan.
Untuk informasi lebih lanjut, periksalah Kebijakan Antiboikot Tech Data.

Informasi Orang Dalam
Sebagai karyawan Tech Data, Anda memiliki akses ke informasi “orang dalam” yang berkaitan dengan
perusahaan kita atau perusahaan publik lainyang berbisnis dengan kita. Informasi orang dalam bisa
bermakna materi — artinya akan secara wajar memengaruhi investor untuk membeli, menjual, atau
menyimpan saham — dan nonpublik — yang artinya tidak secara umum dikenal dalam transaksi bursa
umum. Informasi umumnya dikategorikan sebagai nonpublik hingga dua hari penuh transaksi saham selesai
dihitung dari hari informasi tersebut muncul di domain publik.
Dengan memiliki informasi orang dalam artinya Anda memiliki keuntungan tidak wajar secara pribadi dalam
membeli atau menjual saham. Oleh karena itu, Anda tidak boleh membeli atau menjual saham perusahaan
kita jika Anda memiliki informasi orang dalam, sekalipun jika meskipun apabila keputusan Anda untuk
bertransaksi tersebut tidak berkaitan dengan informasi orang dalam ini. Sama halnya, Anda tidak dapat
menggunakan informasi orang dalam mengenai mitra bisnis untuk bertransaksi di saham mereka.
Terlibat dalam transaksi saham di mana ada informasi orang dalam melanggar kebijakan perusahaan
kita, undang-undang sekuritas Amerika Serikat, dan hukum di banyak negara lain di mana kita melakukan
bisnis. Pelanggaran hukum ini dapat membawa sanksi perdata dan pidana bagi mereka yang terlibat.
Ketidakpatuhan pada kebijakan ini juga akan mengakibatkan individu yang terlibat dikenakan tindakan
pendisiplinan, hingga dan termasuk, pengakhiran hubungan kerja.

Berikut ini adalah contoh umum dari informasi orang dalam:
• Mengetahui adanya merger, akuisisi, atau divestasi yang tertunda atau
diusulkan.
• Mengetahui mengenai penjualan sejumlah besar aset.
• Deklarasi mengenai pembagian saham atau penawaran sekuritas
tambahan.
• Perubahan di manajemen senior.
• Produk, pelanggan, atau vendor baru yang penting.
Cara Anda melindungi informasi perusahaan:
• Dilarang mengungkapkan informasi rahasia ke siapa pun di luar Tech
Data, termasuk anggota keluarga atau teman.
• Hindari membahas informasi rahasia dengan kolega kecuali
pembahasan tersebut diperlukan untuk alasan bisnis.
Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut atau memiliki pertanyaan mengenai apakah informasi
yang Anda miliki memenuhi syarat sebagai informasi orang dalam atau tidak, silakan membaca
Kebijakan Transaksi Saham Melibatkan Informasi Orang Dalam Tech Data.
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Antipencucian Uang
Istilah pencucian uang digunakan untuk menjelaskan proses ketika individu atau organisasi berusaha
membuat dana ilegal menjadi legal atau menutupi dana tersebut. Individu atau organisasi tersebut juga
dapat memanfaatkan orang lain untuk membayar untuk mengelak pajak atau peraturan lainnya. Tech
Data berkomitmen untuk mematuhi undang-undang anti pencucian uang dan antiterorisme. Sanksi untuk
pelanggaran meliputi denda perdata dan pidana dalam jumlah besar.
Contoh indikasi potensi pencucian uang:
• Meminta pembayaran yang lebih dari harga yang berlaku atau disepakati
• Permbayaran dari rekening yang tidak biasa
• Meminta pembayaran dengan mata uang lain
• Meminta pembayaran dengan uang tunai
• Pembayaran dari pihak ketiga yang tidak sesuai dengan akun

Untuk informasi lebih lanjut terkait Kepatuhan Dana Tunai, program Anti Pencucian Uang, dan program
Antiterorisme, hubungi Kepatuhan Pengaturan.

Pertanyaan Eksternal
Demi melindungi nama dan merek kita, hanya individu yang berwenang yang diperbolehkan berbicara
dengan pihak eksternal mewakili perusahaan kita. Pertanyaan dari media atau investor terkait dengan posisi
kegiatan bisnis, hasil, rencana, atau kebijakan publik harus ditujukan kepada Departemen Hubungan Investor
& Komunikasi Perusahaan atau Departemen yang bertanggung jawab untuk urusan hubungan publik di
negara atau wilayah Anda. Selain itu, karyawan Tech Data dilarang mempromosikan perusahaan lain atau
produk lain tanpa persetujuan yang sah.
Terkadang, kita menerima permintaan informasi mengenai bisnis kita dari pejabat yang berwenang. Apabila
Anda menerima permintaan informasi semacam itu, silakan segera mengontak Departemen Hukum.
Dilarang membuang, menghancurkan atau mengubah dokumen, data atau catatan yang mungkin relevan
dengan pertanyaan dari pemerintah tersebut.

Media Sosial
Penggunaan pribadi media sosial dapat membawa dampak yang tidak diinginkan kepada perusahaan kita.
Komunikasi Anda dapat ditafsirkan sebagai pernyataan resmi Tech Data apabila Anda membahas Tech
Data atau mitra bisnis kita di media sosial. Hanya karyawan yang ditunjuk yang berwenang untuk mewakili
perusahaan kita dalam media sosial mana pun.
Karyawan diharapkan mematuhi Kebijakan Media Sosial Tech Data dan bertindak secara profesional
saat menggunakan jenis media sosial mana pun. Anda tidak diperkenankan menggunakan sumber
daya perusahaan untuk menyebarkan materi yang bersifat melecehkan, kasar, menyerang, cabul, atau
melawan hukum.
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Dalam Komunitas Kita
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Tech Data berkomitmen untuk menjadi warga korporat yang bertanggung jawab. Dari sumbangan amal
dan kegiatan sukarelawan hingga program “hijau”, kami menyadari tanggung jawab untuk memberi dampak
positif pada masyarakat di mana karyawan kami tinggal dan bekerja, dan untuk menularkan inspirasi pada
karyawan kami untuk melakukan hal yang sama.

Kegiatan Politik dan Amal
Tech Data meyakini perlunya berkontribusi untuk dan mendukung masyarakat di mana kami bekerja.
Saat melakukan kegiatan sukarelawan, Anda wajib menggunakan waktu pribadi Anda, kecuali Anda telah
mendapatkan persetujuan sebelumnya dari manajer Anda. Sumbangan amal perusahaan perlu disetujui
dengan benar dan didokumentasikan dan diperbolehkan menurut hukum dan kebiasaan setempat, serta
menurut kebijakan perusahaan.

Sumbangan yang dilakukan melalui organisasi amal terkadangdapat juga
dipakai untuk menyembunyikan praktik suap. Anda wajib selalu memastikan
bahwa sumbangan apa pun yang diberikan oleh Tech Data tidak akan
digunakan untuk keperluan yang tidak semestinya atau yang melanggar
undang-undang antikorupsi.
Pada prinsipnya, Tech Data tidak mengizinkan penggunaan dana atau aset perusahaan, termasuk fasilitas,
peralatan, atau merek dagangnya untuk kegiatan kampanye atau kandidat politik. Selain itu, Anda tidak
dapat menggunakan nama perusahaan kita saat berpartisipasi dalam kegiatan politik tanpa persetujuan
sebelumnya.

Menghormati Lingkungan - Berkelanjutan
Tech Data mengakui lingkungan yang sehat dan berkelanjutan penting bagi kehidupan masyarakat,
ekonomi, bisnis, dan juga manusia. Kita berusaha keras mematuhi seluruh peraturan dan perundangundangan lingkungan yang berlaku. Kita meyakini bahwa bisnis kita harus dilakukan dengan cara-cara
yang menganut prinsip keberlanjutan, pendaurulangan, dan penggunaan sumber daya yang diperbarui.
Kami berkomitmen untuk menjadi yang terdepan dalam mengembangkan praktik terbaik di bidang ini
untuk pasar distribusi teknologi.
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