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Rekan-rekan yang saya hormati, 

Dengan senang hati saya perkenalkan Pedoman Perilaku perusahaan kita. Untuk 
mencapai kesuksesan, kita perlu menyelaraskan kegiatan-kegiatan kita dan bekerja ke 
arah tujuan kita bersama. Pedoman ini disusun sebagai sarana untuk hal tersebut.

Pedoman ini menegaskan kembali komitmen kita dalam menjunjung tinggi Tata Nilai yang 
kita anut - integritas, keselamatan, keunggulan, sikap hormat, kecerdasan, dan kelestarian 
- serta menjabarkan perilaku-perilaku yang sebaiknya kita terapkan. Tata Nilai dan 
Pedoman Perilaku ini wajib digunakan sebagai panduan dalam mengambil keputusan dan 
bertindak. Tata Nilai dan Pedoman Perilaku perusahaan memperkuat kita untuk berani, 
unggul, dan memimpin dengan percaya diri.

Kita harus memahami dan menerapkan Pedoman ini dalam kegiatan sehari-hari. Bila ada 
pertanyaan terkait maksud atau cara menerapkan Pedoman ini dalam situasi tertentu, 
silakan menghubungi salah satu pihak yang tercantum di dokumen ini. 

Saya percaya, dengan menerapkan Tata Nilai dan Pedoman Perilaku ini, kita akan 
membentuk lingkungan kerja dan masyarakat yang positif. 

Saya bangga pada posisi Valaris di dunia usaha global, dan saya percaya Anda akan 
menjunjung dan mengukuhkan reputasi baik kita lewat semua tindakan yang Anda 
jalankan.

Tom Burke
Presiden dan CEO

Pesan dari Tom Burke
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Tujuan dan Tata Nilai
Di Valaris, Tujuan kita adalah memberikan solusi bertanggung jawab untuk menyediakan energi bagi dunia. 

Tata Nilai kita mendukung Tujuan ini dan menjadi pedoman bagi keputusan dan tindakan kita.

INTEGRITAS Berbuat benar; dengan atau tanpa pengawasan
Kita menjalankan bisnis dengan jujur dan etis. Kita berkomitmen kepada pelanggan, pemangku kepentingan, 
dan satu sama lain. Kita berani tampil dan berbuat benar.

KESELAMATAN Fokus pada pencegahan bahaya
Kita berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kecelakaan, sehingga setiap 
orang bisa kembali ke rumah dalam keadaan yang sama seperti saat mereka datang. Kita mengontrol bahaya 
kegiatan operasional utama dengan sistem pengamanan yang efektif. Bagi kita, keselamatan adalah tanggung 
jawab setiap orang.

KEUNGGULAN Memastikan kepuasan pelanggan sambil terus meningkatkan standar kinerja
Kita menetapkan standar tinggi dalam semua pekerjaan. Ketika bekerja, kita bekerja dengan baik dan benar. 
Kita berupaya menjadi perusahaan yang dikenal karena kinerja hebatnya.

SIKAP HORMAT Memperlakukan sesama sebagaimana kita ingin diperlakukan
Kita menghormati martabat orang lain dan menghargai perbedaan pandangan. Kita mendukung keberagaman 
dan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kita bersikap adil terhadap karyawan dan mitra usaha.

KECERDASAN Kreatif dalam menyelesaikan masalah
Kita menghargai inovasi dan mengusung perkembangan yang berkelanjutan. Kita mengantisipasi dan 
beradaptasi dengan perubahan dalam bisnis kita. Kita gigih dalam menghadapi tantangan, kreatif mencari cara 
baru untuk memastikan kepuasan pelanggan.

KELESTARIAN Menjaga tempat kerja untuk generasi selanjutnya
Kita peduli dengan lingkungan dan masyarakat di sekitar tempat kita beroperasi. Kita dipercaya untuk 
mengelola aset dan sumber daya perusahaan secara bertanggung jawab. Kita berkomitmen dalam mewujudkan 
kinerja keuangan yang berkelanjutan.
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PENDAHULUAN
Pengguna Pedoman Ini
Pedoman Perilaku ini berlaku untuk semua pejabat, 
direktur, dan karyawan. 

Semua mitra usaha, termasuk mitra usaha bersama, 
vendor, dan pihak ketiga lainnya, juga diminta untuk 
bertindak sesuai Pedoman ini.

Cara Menggunakan Pedoman Ini
Pedoman ini adalah panduan untuk menerapkan Tata 
Nilai ke dalam perilaku sehari-hari. Pedoman ini tidak 
menjawab setiap situasi yang Anda hadapi. Gunakan 
penilaian bijak Anda sendiri untuk memutuskan 
apakah tindakan Anda sejalan dengan Pedoman 
Perilaku dan Tata Nilai perusahaan. Bila ragu, 
pertimbangkan hal-hal berikut:

• Apakah tindakan tersebut legal?
• Apakah tindakan tersebut sejalan dengan 

Pedoman Perilaku dan kebijakan perusahaan?
• Apakah tindakan tersebut etis?
• Apakah pandangan orang terhadap tindakan 

tersebut?
• Perlukah saya meminta saran dari pihak lain?

Mengingat skala global perusahaan, produk hukum 
atau kebiasaan setempat mungkin bertentangan 
dengan Pedoman Perilaku kita. Dalam situasi seperti 
itu, Anda harus menggunakan standar yang lebih 
ketat. Bila ragu dengan situasi yang dihadapi, hubungi 
salah satu pihak yang tercantum di bawah ini.

Tanggung Jawab Karyawan
• Membaca dan memahami Pedoman Perilaku
• Menerapkan Pedoman Perilaku dan prinsip-

prinsip dasarnya dalam aktivitas sehari-hari
• Bertanya apabila Anda tidak yakin harus berbuat 

apa
• Melapor bila menurut Anda terjadi pelanggaran 

atas Pedoman Perilaku atau undang-undang
• Melaporkan perilaku yang tidak etis
• Bersikap kooperatif jika ada investigasi atau 

audit dari Perusahaan.

Tanggung Jawab Tambahan untuk Manajer
• Menjadi panutan dalam pelaksanaan Pedoman 

Perilaku
• Menjelaskan dan membahas Pedoman Perilaku 

dengan anggota tim
• Membantu terciptanya lingkungan kerja yang 

saling menghormati dan terbuka
• Mendorong orang lain untuk berani bicara, dan 

mendengarkan perkataan mereka
• Sesuai kapasitas Anda, mencegah tindakan 

balasan

Berani Bicara: Mengapa dan Bagaimana
Kita bertanggung jawab pada Perusahaan dan satu 
sama lain untuk berani bicara bila melihat tindakan/
perilaku yang tidak aman atau tidak etis. Diam berarti 
melanggar Pedoman Perilaku dan tidak sejalan 
dengan Tata Nilai kita. 

Di Valaris, ada beberapa cara untuk menyampaikan 
suara Anda, dengan menyebut nama ataupun anonim. 
Bila Anda perlu bertanya atau melapor, hubungi: 

• Manajer Anda
• Petugas Darat yang Ditunjuk (DPA)
• Mitra Usaha Sumber Daya Manusia (HRBP)
• Chief Compliance Officer kita
• Saluran Hotline Bagian Etika
• Dewan Direksi
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Penanganan Laporan oleh Valaris
Valaris menanggapi dugaan pelanggaran dengan 
serius. Perusahaan akan melakukan investigasi 
yang adil dan tidak berpihak untuk setiap laporan 
perilaku yang tidak pantas atau tidak etis. Perusahaan 
mengambil langkah-langkah yang wajar guna menjaga 
kerahasiaan dan melindungi privasi pihak-pihak yang 
terlibat. Perusahaan akan mengambil tindakan yang 
sesuai untuk menangani kasus pelanggaran Pedoman 
Perilaku dan, bila perlu, menghubungi pihak berwajib.

Tidak ada toleransi terhadap Tindakan Balasan
Valaris tidak akan menoleransi tindakan balasan 
dalam bentuk apa pun. Contoh tindakan balasan 
antara lain memecat, menurunkan pangkat atau 
memutasi seseorang, mengancam, mengucilkan, 
mengintimidasi, menghina, merundung atau 

melakukan tindakan berbahaya lain terhadap 
seseorang yang telah melaporkan satu masalah atas 
iktikad baik. 

Jika Anda merasa bahwa Anda atau seseorang yang 
Anda kenal mendapatkan tindakan balasan, silakan 
hubungi salah satu pihak yang tercantum di halaman 
sebelumnya.

Materi dan Panduan Tambahan
Kebijakan dan prosedur kita menjabarkan 
persyaratan dan tanggung jawab yang wajib Anda 
penuhi terkait Pedoman Perilaku ini. Lihat DrillZone 
untuk meninjau dan memahami harapan yang perlu 
Anda penuhi dalam pekerjaan sehari-hari. Buka juga 
laman Compliance Department di DrillZone untuk 
bahan rujukan dan perangkat kepatuhan.

https://intranet.drillzone.com/Pages/Home.aspx
https://intranet.drillzone.com/CorporateServices/Compliance/default.aspx
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KERJA OPERASIONAL
Prinsip Kita
Perusahaan peduli pada kesehatan, keselamatan, 
dan keamanan karyawan, mitra usaha, dan 
masyarakat. Keselamatan adalah hak dan tanggung 
jawab setiap orang. Di Valaris, prioritas kita adalah 
tidak melakukan tindakan yang membahayakan dan 
kita berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan kerja 
bebas kecelakaan. 

Bagaimana Sikap Kita
Perusahaan menyediakan layanan berkualitas untuk 
memberikan tingkat kepuasan premium bagi para 
pelanggan. Kita melampaui harapan pelanggan 
dengan cara yang aman dan hemat biaya. Kita 
semua wajib dan berwewenang untuk menghentikan 
pekerjaan yang tampak tidak aman tanpa takut 
mendapatkan tindakan balasan. Kita mengusung 
prinsip tempat kerja tanpa kecelakaan dengan cara 
mengelola risiko-risiko keselamatan proses kerja 
dan keselamatan pribadi. Dalam pemahaman kita, 
“keselamatan” berarti hadirnya komponen pengaman 
yang dibentuk oleh unsur-unsur seperti pekerja, 
fasilitas, dan proses kerja. 

Guna melindungi diri, mitra usaha, dan tamu, kita:
• Menghentikan pekerjaan yang kita anggap tidak 

aman atau tidak memiliki komponen pengaman 
keselamatan proses kerja

• Melakukan penilaian risiko untuk 
mengidentifikasi bahaya keselamatan proses 
kerja dan pribadi, serta menentukan langkah-
langkah mitigasinya

• Memasang pengaman dan memelihara setiap 
elemen pengaman

• Menilai kondisi kelayakan berbagai sistem 
penentu keselamatan 

• Memverifikasi penerapan semua standar dan 
prosedur

• Melakukan penilaian risiko dan mengelola 
perubahan prosedur, sistem, dan personel

• Mengintegrasikan prinsip-prinsip faktor manusia 
ke dalam sistem dan proses 

• Memakai alat dan perlengkapan pelindung yang 
tepat

• Memastikan bahwa kita memenuhi syarat untuk 
melakukan kerja dan tidak mengalami gangguan 
karena kurang tidur, alkohol, atau obat-obatan, 
termasuk obat-obatan dengan resep dokter

• Siap menangani keadaan darurat
• Tidak terlibat dalam, tidak membiarkan, atau 

tidak mengabaikan tindakan kekerasan
• Memastikan petugas keamanan kita tidak 

melakukan tindakan represif yang tidak perlu
• Segera melaporkan masalah keamanan, 

kecelakaan, cedera atau penyakit
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SUMBER DAYA MANUSIA
Prinsip Kita
Jati diri kita tercermin dalam cara kita memperlakukan 
orang lain. Jejak global dan keberagaman kita adalah 
suatu keunggulan kompetitif Perusahaan. Kita 
menghargai kerja sama demi mewujudkan tujuan 
bersama. 

Bagaimana Sikap Kita
Kita memperlakukan setiap orang dengan adil dan 
bermartabat. Kita mendorong terciptanya budaya 
inklusif yang membuat setiap karyawan merasa aman 
dan dihormati. Kita melaporkan perilaku yang tidak 
patut di tempat kerja.

Guna mendorong terciptanya keberagaman dan 
kesempatan yang setara, kita:

• Menghargai perbedaan budaya
• Mendorong ekspresi individu dan kerja sama tim
• Mengambil keputusan terkait pekerjaan (seperti 

perekrutan, pengangkatan, kompensasi, dan 
peluang karier lainnya) berdasarkan kriteria yang 
relevan dengan pekerjaan dan/atau kebutuhan 
usaha, bukan karena faktor-faktor yang tidak 
berhubungan dengan kemampuan seseorang 
untuk melakukan pekerjaannya, seperti ras, 
agama, warna kulit, kewarganegaraan, jenis 
kelamin, umur, orientasi seksual, identitas 
gender, status perkawinan, disabilitas, atau 
faktor lain yang dilindungi oleh peraturan 
hukum dan undang-undang negara dan wilayah 
setempat 

• Mendorong semua individu yang berminat dan 
memenuhi syarat untuk melamar pekerjaan

• Menaati undang-undang dan persyaratan 
kesempatan kerja yang setara dan relevan

Guna memastikan perilaku yang patut di tempat kerja, 
kita:

• Tidak membiarkan atau berperan serta dalam 
perilaku tidak pantas, termasuk sentuhan, 
komentar atau tindakan yang tidak diinginkan, 
seperti:
 - Komentar atau komunikasi yang 

mengandung penghinaan rasial, komentar 

seksis atau gerakan, gambar atau video yang 
tidak senonoh

 - Ancaman untuk menahan hak seseorang 
atau menawarkan keuntungan tertentu 
sebagai imbalan atas hubungan atau 
tindakan seksual

 - Melakukan kontak fisik, seperti menyentuh, 
memeluk, mencium, atau meremas, yang 
tidak senonoh

 - Tindakan balasan terhadap siapa pun yang 
membuat pengaduan atau menolak ajakan

• Tidak mengancam, mengusik atau menggertak, 
atau mengintimidasi atau menghina orang lain

• Tidak menggunakan bahasa atau melakukan 
tindakan yang menghina, tidak sopan atau 
merendahkan

• Tidak berkomunikasi atau melakukan tindakan 
secara agresif atau bermusuhan

• Memahami bahwa perilaku ini tidak 
diperkenankan dalam lingkungan bisnis apa 
pun, termasuk perjalanan atau rapat bisnis, 
serta acara sosial lainnya

Guna melindungi informasi pribadi, kita:
• Menghargai privasi karyawan
• Hanya memakai informasi pribadi untuk 

keperluan operasional atau sesuai dengan 
ketentuan hukum

• Menganggap dan memperlakukan semua 
informasi pribadi sebagai informasi rahasia

• Membatasi akses dan penggunaan informasi 
pribadi

• Menaati undang-undang terkait privasi data



10 Agustus 2019

KELESTARIAN
Prinsip Kita
Kita menjaga lingkungan tempat kita beroperasi demi 
kepentingan generasi berikutnya. Kita peduli terhadap 
lingkungan. Kita berkomitmen dalam memastikan 
kinerja keuangan yang berkelanjutan. 

Bagaimana Sikap Kita
Kita mematuhi peraturan yang berlaku terkait 
kelestarian lingkungan dan bertindak tepat demi 
mencegah kerusakan lingkungan. Kita bijak 
dalam menjaga peralatan, informasi rahasia, dan 
kekayaan intelektual Perusahaan. Kita memastikan 
kelangsungan keuangan Perusahaan dengan 
mengelola aset dan sumber daya secara bertanggung 
jawab. 

Guna melindungi lingkungan, kita:
• Melakukan penilaian dan mitigasi risiko 

lingkungan dalam operasi sehari-hari
• Menguji sistem BOP secara teratur 
• Mewajibkan karyawan yang bertanggung 

jawab atas kegiatan pengawasan sumur bor 
untuk menyelesaikan pelatihan khusus dan 

mendapatkan serta memiliki sertifikat yang 
diwajibkan

• Menaati prosedur Perusahaan dan undang- 
undang terkait pembuangan limbah dan semua 
kegiatan pembersihan dan pembuangan lainnya

• Menjalankan langkah-langkah pencegahan 
untuk mengurangi kasus pembuangan yang 
tidak disengaja

• Segera mengambil tindakan untuk 
menghentikan pembuangan yang berbahaya, 
jika terjadi

Guna menjaga pembukuan dan catatan yang tepat, 
kita:

• Memastikan semua transaksi dijabarkan dan 
dicatat dengan benar

• Memastikan penyampaian laporan keuangan 
yang akurat dan tepat waktu

• Mempertanyakan permohonan pembayaran atau 
penggantian biaya yang tidak lazim, berlebihan, 
kurang penjelasan, kurang dokumen pendukung 
atau yang mencurigakan

• Menaati undang-undang dan prosedur 
Perusahaan ketika menyusun, menyimpan, dan 
memusnahkan dokumen dan catatan
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• Memastikan telah mendapatkan persetujuan 
dan telah menghubungi Legal Departement 
sebelum menanggapi permintaan permohonan 
informasi dari pihak ketiga 

Guna melindungi aset Perusahaan, kita:
• Memastikan bahwa kita telah mengamankan 

kata sandi dan ID pengguna
• Memastikan bahwa kita memiliki cukup 

wewenang sebelum menandatangani sebuah 
kontrak

• Tidak memakai aset Perusahaan untuk 
keuntungan pribadi, termasuk:
 - Memakai surel dan telepon Perusahaan 

untuk kepentingan pribadi secara berlebihan.
 - Mengirim materi komunikasi yang tidak 

pantas atau tidak senonoh
 - Mengambil peralatan atau persediaan untuk 

keperluan pribadi
 - Memakai kartu kredit perusahaan untuk 

pembelian pribadi
 - Memakai atau menyalin perangkat lunak 

tanpa persetujuan
 - Mengirim permohonan tanpa izin
 - Bekerja untuk organisasi lain

• Meminta persetujuan Legal Departement 
sebelum memakai penemuan atau ide yang kita 
kembangkan atau pelajari melalui pekerjaan

• Melindungi kekayaan intelektual kita dan 
informasi rahasia lain

• Tetap siaga menghadapi serangan cyber

Guna melindungi reputasi Perusahaan, kita:
• Memahami bahwa tulisan dan komentar kita 

di ruang publik dapat berdampak pada citra 
Perusahaan

• Mengarahkan media dan investor ke Investor 
Relations and Communications Department

• Meminta persetujuan dari Investor Relations and 
Communications Department sebelum berbicara 
atas nama Perusahaan

Guna menghindari praktik perdagangan orang dalam 
(insider trading), kita:

• Tidak membeli atau menjual sekuritas 
Perusahaan - baik secara langsung atau tidak 
langsung melalui anggota keluarga atau orang 
lain - jika kita memiliki informasi tentang 

perusahaan (informasi yang tidak tersedia untuk 
publik dan mungkin relevan bagi investor dalam 
memutuskan untuk membeli atau menjual 
sekuritas Perusahaan)

• Tidak membagi informasi internal dan terbatas 
kepada orang lain

• Tidak memberikan informasi palsu untuk 
memanipulasi harga saham

• Mematuhi aturan yang sama ketika kita 
memiliki informasi internal dan terbatas tentang 
perusahaan publik lain

• Mematuhi aturan yang sama setelah kita tidak 
lagi bekerja di Perusahaan
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PRAKTIK BISNIS
Prinsip Kita
Kita adalah industri jasa. Kita bergantung kepada 
mitra usaha (termasuk vendor, mitra usaha bersama 
dan pihak ketiga lainnya) untuk mendukung kegiatan 
operasi dan mewakili kita di hadapan pelanggan, 
pihak-pihak yang berkepentingan, dan pemerintah. 
Kita percaya keunggulan kompetitif dapat dicapai 
melalui kinerja operasional yang unggul, pemenuhan 
komitmen, dan integritas dalam menjalankan bisnis. 

Bagaimana Sikap Kita
Kita menjalankan bisnis secara transparan, penuh 
semangat, dan kompetitif. Kita memenuhi komitmen 
kita. Kita menetapkan standar tinggi dalam semua 
pekerjaan. Ketika bekerja, kita berkerja dengan baik 
dan benar. 

Guna memastikan para mitra usaha mendukung 
dengan baik tujuan Perusahaan, kita:

• Dengan hati-hati memilih mitra usaha yang 
memiliki komitmen yang sama atas keselamatan 
dan integritas

• Mengevaluasi mitra usaha secara menyeluruh 
sebelum dan selama hubungan usaha

• Menyampaikan Tata Nilai dan Pedoman Perilaku 
kita, menjelaskan harapan kita, dan memastikan 
terpenuhinya persyaratan kontrak

• Menindak mitra usaha yang tidak memenuhi 
harapan kita

• Melaporkan setiap tanda-tanda yang 
menunjukkan bahwa mitra usaha tidak 
memenuhi persyaratan legal atau kontraktual 
atau melakukan tindakan yang melanggar 
Pedoman Perilaku kita

Dalam hal bertukar bingkisan, jamuan atau hiburan, 
dan menjaga hubungan bisnis yang wajar, kita:

• Tidak menerima atau memberi bingkisan, hadiah 
perjalanan, jamuan atau hiburan, sponsor atau 
kontribusi amal (GTE) sebagai imbalan atas 
layanan bisnis, jasa atau informasi rahasia atau jika 
tujuannya adalah untuk memengaruhi pengambilan 
keputusan dengan cara yang tidak sah

• Memastikan bentuk dan nilai GTE masih dalam 
batas kewajaran serta dicatat dengan benar

• Melaporkan dan meminta persetujuan atas 
penerimaan atau pemberian GTE sesuai dengan 
pedoman Perusahaan

Dalam menangani konflik kepentingan, kita:
• Memahami bahwa konflik dapat terjadi 

ketika kepentingan atau kegiatan kita dapat 
memengaruhi pengambilan keputusan kerja 
atau mengurangi objektivitas kita 

• Tidak mengambil peluang bisnis yang ditujukan 
bagi Perusahaan untuk kepentingan pribadi

• Memahami berbagai jenis konflik, termasuk:
 - Hubungan keluarga atau pribadi yang dapat 

memengaruhi penilaian bisnis
 - Hubungan keluarga dengan pejabat 

pemerintah
 - Investasi di luar Perusahaan
 - Menjadi anggota direksi organisasi laba atau 

nirlaba
 - Pekerjaan atau jasa konsultasi di luar 

Perusahaan
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• Melaporkan situasi yang mungkin atau 
berpotensi menjadi konflik sesuai dengan 
pedoman Perusahaan

Guna mencegah praktik antipersaingan, kita:
• Tidak memanipulasi tender agar pelanggan 

memenangkan kita
• Tidak melakukan kesepakatan dengan pesaing 

untuk menetapkan harga, diskon atau syarat 
dan ketentuan kontrak

• Tidak membuat kesepakatan dengan pesaing 
terkait penentuan pangsa pasar atau wilayah 
operasi, baik secara formal maupun informal

• Tidak melakukan kesepakatan dengan pesaing 
untuk menolak berbisnis dengan pelanggan, 
baik secara formal maupun informal

• Tidak mengungkapkan informasi rahasia (seperti 
informasi harga, gaji, pajak atau pengeluaran 
lain) kepada pesaing

• Tidak mencoba mendapatkan informasi tentang 
pesaing yang bersifat non-publik melalui pihak 
ketiga

• Tidak membatasi atau melarang penyediaan 
layanan

• Tidak membatasi praktik distribusi
• Segera menghentikan pembicaraan dan 

menghubungi Penasihat Umum jika pesaing 
mencoba membahas topik yang dilarang

• Menghubungi Penasihat Umum jika mengetahui 
informasi rahasia tentang pesaing

• Bertindak hati-hati ketika berpartisipasi dalam 
asosiasi perdagangan

Untuk mematuhi hukum perdagangan 
internasional, kita:

• Memahami bahwa hukum perdagangan 
itu kompleks 

• Menaati hukum perdagangan yang 
berlaku di lokasi operasi kita 

• Memiliki lisensi dan izin yang sesuai 
dalam bidang impor dan ekspor peralatan, 
perangkat lunak, dan teknologi

• Tidak berbisnis dengan pihak dan negara 
yang diembargo

• Melaporkan setiap permintaan 
untuk bergabung dalam aksi boikot 
kepada Chief Compliance Officer

• Menghubungi Compliance Departement jika ada 
pertanyaan 

Untuk mencegah praktik pencucian uang, kita:
• Memahami bahwa yang termasuk dalam praktik 

pencucian uang adalah:
 - Menyembunyikan dana ilegal
 - Membuat dana ilegal tampak legal
 - Menggunakan dana untuk mendukung tindak 

pidana atau terorisme

• Memeriksa dan menutup kesempatan untuk 
melakukan praktik pencucian uang dalam 
praktik bisnis kita

• Mengikuti prosedur uji tuntas rekanan
• Tetap siaga dan menyampaikan kekhawatiran
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KOMUNITAS
Prinsip Kita
Kita berkomitmen untuk memberikan pengaruh 
positif kepada masyarakat di sekitar tempat kita 
tinggal dan bekerja. Kita mengerti bahwa praktik suap 
dan korupsi dapat menimbulkan dampak negatif 
bagi masyarakat dan ekonomi setempat. Kita tidak 
menoleransi segala bentuk praktik suap atau korupsi 
dan memastikan bahwa mitra bisnis kita memiliki 
komitmen yang sama.

Bagaimana Sikap Kita
Kita menunjukkan kepedulian pada masyarakat 
dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan 
mendukung ekonomi setempat. Kita menjalankan 
bisnis yang beretika dan berintegritas

Guna mendukung masyarakat, kita:
• Mendorong pemberian sponsor, kontribusi amal, 

dan kegiatan sukarelawan yang memajukan 
masyarakat setempat

• Tidak memakai dana Perusahaan untuk 
mendukung partai politik atau calon pejabat 
pemerintahan

• Memastikan kegiatan politik pribadi kita tidak 
terkait sama sekali dengan Perusahaan

• Mewaspadai dan melaporkan kasus pelanggaran 
hak asasi manusia (seperti pekerja anak, kerja 
paksa atau perdagangan manusia) dalam 
kegiatan operasi kita maupun mitra bisnis kita

Untuk memerangi korupsi, kita:
• Tidak menawarkan atau menerima suap, 

sogokan atau pembayaran tidak pantas lainnya; 
serta tidak mempermudah proses pembayaran 
tertentu

• Tidak memberi atau menerima barang berharga 
apa pun yang ditujukan untuk memengaruhi 
keputusan bisnis atau mendapatkan keuntungan 
yang tidak semestinya

• Menaati semua undang-undang antisuap dan 
antikorupsi yang berlaku di tempat kita bekerja

• Menyimpan catatan dan pembukuan keuangan 
yang akurat untuk memastikan bahwa 
pembayaran didokumentasikan dengan benar 
dan dana Perusahaan tidak digunakan untuk 
tujuan ilegal dan tidak pantas

• Mengetahui praktik mitra bisnis kita dengan 
mengikuti prosedur uji tuntas pihak ketiga
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INFORMASI KONTAK
Chief Compliance Officer
Telepon +1-713-789-1400

Alamat Pos c/o Chief Compliance Officer 
 Valaris
 5847 San Felipe, Suite 3300
 Houston, Texas 77057, USA

Surel cco@valaris.com

Hotline Bagian Etika
Saluran Hotline ini dikelola secara independen sehingga memungkinkan Anda untuk 
meminta panduan atau menyampaikan kekhawatiran Anda secara rahasia. Anda dapat 
menghubungi saluran Hotline (secara anonim dari berbagai lokasi) dalam berbagai 
bahasa, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kunjungi https://www.valaris.com/responsible 
untuk mendapatkan nomor telepon setempat atau untuk melaporkan secara online.

Komite Dewan Direksi
Anda dapat melaporkan kekhawatiran Anda secara anonim dan rahasia kepada anggota 
dewan direksi mana pun. Para anggota komite adalah direktur non-karyawan yang 
independen. Semua dokumen laporan akan disampaikan tanpa dibuka terlebih dahulu.

Alamat Pos c/o Audit Committee Chair, Compensation Committee Chair, or 
Nominating, Governance and Sustainability Committee Chair

 Valaris
 1415 South Voss Rd, Suite 110
 P.O. Box 135
 Houston, TX 77057, USA

Pengabaian dan Perubahan
Direksi atau Dewan Direktur harus menyetujui setiap pengabaian Pedoman Perilaku bagi pejabat atau direktur serta setiap perubahan dalam 
Pedoman Perilaku. Semua pengabaian disimpan dalam catatan perusahaan dan, untuk para pejabat dan direktur, diungkapkan sesuai dengan 
hukum, peraturan, dan persyaratan yang berlaku.

https://www.valaris.com/responsible


valaris.com


