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EnscoRowan berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara etis dan mematuhi hukum di 
seluruh dunia. Kode Etik Bisnis EnscoRowan (“Kode Etik” kita) menegaskan kembali komitmen 
kita untuk menjunjung tinggi kejujuran, integritas, etika, dan kepatuhan hukum tertinggi. Kode 
Etik kita menjelaskan sikap-sikap yang diharapkan dari setiap individu ketika menjalanan bisnis 
EnscoRowan. Hal ini juga membantu kita menjaga komitmen bersama terhadap Visi dan Nilai-Nilai 
Utama EnscoRowan.

Mematuhi Kode Etik Kita
Kita semua diharapkan untuk membaca, memahami, dan mematuhi Kode Etik. Kode Etik kita 
berfungsi sebagai panduan untuk menerjemahkan Nilai-Nilai Utama kita ke dalam perilaku sehari-
hari dan mengidentifikasi sumberdaya yang dapat Anda gunakan untuk mengajukan pertanyaan 
atau masalah. Namun, itu mungkin tidak menjawab setiap pertanyaan yang mungkin muncul. Ketika 
Anda menghadapi dilema etika, pikirkan masalah ini dan tanyakan pada diri Anda:

• Apakah konsisten dengan Kode Etik kita?
• Apakah itu mematuhi hukum?
• Apakah etis?
• Bagaimana orang lain memandang hal itu?
• Haruskah saya meminta bantuan?

Kode Etik kita didukung oleh sumber lain dari panduan tertulis, termasuk kebijakan, standar, dan 
prosedur yang memberikan persyaratan dan proses terperinci dan panduan praktis mengenai 
subjek tertentu. Silakan kunjungi situs intranet kita untuk membiasakan diri dengan dokumen 
panduan yang paling relevan dengan pekerjaan harian Anda.

Penerapan Kode Etik Kita
Kode Etik kita berlaku untuk semua orang di EnscoRowan, terlepas dari fungsi pekerjaan atau 
senioritas. Selain itu, kita memperlakukan perantara, pemasok, kontraktor, dan mitra bisnis kita 
dengan hal yang sama atau, dalam beberapa hal, memperlakukan standar serupa.

Mematuhi Hukum
Kita masing-masing memiliki tanggung jawab untuk mengikuti semua hukum dan peraturan yang 
mengatur pekerjaan kita. Hukum mungkin rumit dan berbeda dari satu negara ke negara lainnya. 
Beberapa hukum setempat mungkin akan bertentangan dengan hukum-hukum dan regulasi Inggris 
dan AS, dan dengan Pedoman dan/atau kebijakan-kebijakan kita. Di kasus tersebut, kita harus selalu 
bertindak sesuai dengan standar yang lebih tinggi – standar EnscoRowan atau persyaratan hukum 
berlaku yang paling ketat. Ketika kita mengantisipasi paparan terhadap hukum baru (misalnya, 
memulai pekerjaan di negara baru) atau ketika pertanyaan hukum lainnya muncul, kita harus segera 
berkonsultasi dengan Pejabat Kepatuhan Utama atau Departemen Hukum.

Pengenalan Kode Etik
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Menyampaikan Pertanyaan dan Keluhan

EnscoRowan menyediakan banyak sumber bagi Anda untuk mencari bimbingan ketika menghadapi 
dilema etika. Pertama, pertimbangkan untuk berbicara dengan penyelia Anda atau penyelia lain 
yang Anda rasa nyaman. Sumberdaya berikut juga tersedia untuk Anda:

• Mitra Bisnis Sumberdaya Manusia Anda
• Pejabat Kepatuhan Utama
• Hotline Etika
• Ketua Komite Audit, Nominasi, dan Tatakelola atau Komite Kompensasi

Anda harus melaporkan setiap dugaan pelanggaran atau pelanggaran yang terjadi. EnscoRowan 
menganggap pelanggaran Kode Etik dengan serius dan akan mengambil tindakan disipliner yang 
sesuai – hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja – terhadap mereka yang melakukannya. 
Gagal melaporkan pelanggaran adalah pelanggaran serius terhadap Kode Etik kita yang 
membahayakan reputasi EnscoRowan. Melaporkan perilaku yang salah membantu kita menghindari 
kesalahan yang merugikan dan membantu kita menjaga lingkungan di mana masing-masing dari 
kita merasa nyaman menangani masalah kita.

EnscoRowan akan menyelidiki semua laporan dengan segera, menyeluruh dan adil, mengambil 
tindakan yang tepat bila diperlukan. Terlepas dari apakah Anda membuat laporan secara anonim 
atau tidak, identitas Anda dan fakta bahwa laporan telah dibuat akan dirahasiakan untuk menjaga 
integritas proses dan hasilnya. Anda diharapkan untuk bekerja sama dengan penyelidikan ketika 
diminta. Mereka yang dituduh melakukan pelanggaran akan memiliki hak untuk menjelaskan 
sendiri, dan semua hukum yang berlaku akan diikuti dalam penyelidikan.

Periksa sampul belakang Kode Etik kita untuk menemukan informasi kontak untuk mengajukan 
pertanyaan atau keluhan.

Tidak Boleh Melakukan Pembalasan
EnscoRowan melarang tindakan balas dendam apa pun. EnscoRowan tidak akan mentoleransi balas 
dendam atas laporan yang dibuat dengan iktikad baik atas dugaan pelanggaran atau pelanggaran. 
Membuat laporan “dengan iktikad baik” berarti bahwa Anda telah membuat laporan yang jujur 
dan memberikan semua informasi yang Anda ketahui dan yakini benar – tidak berarti laporan Anda 
harus divalidasi. Selain itu, tidak ada yang akan menghadapi pembalasan karena membantu dalam 
penyelidikan.

Pembalasan apa pun dianggap sebagai pelanggaran Kode Etik kita dan tidak akan ditoleransi. Semua 
karyawan, termasuk atasan dan manajer, memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan 
kerja di mana keluhan dapat diajukan, didiskusikan secara terbuka dan dilaporkan tanpa takut 
akan pembalasan. Merupakan tanggung jawab manajemen untuk memastikan bahwa pembalasan 
terhadap karyawan lain karena membuat laporan dengan iktikad baik atau berpartisipasi dalam 
penyelidikan tidak dapat ditoleransi. Perusahaan kita akan segera menyelidiki dugaan pembalasan 
dan, jika didukung, akan mengambil tindakan disipliner hingga dan termasuk penghentian individu 
yang bertanggung jawab atas pembalasan.
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T: Tidak lama setelah saya menyuarakan keluhan tentang penyelia saya kepada Hotline Etika, 
ternyata penyelia saya mulai menyebarkan rumor palsu bahwa saya tidak dapat dipercaya dan 
tidak berkompeten kepada rekan-rekan kerja saya. Sebelum menyampaikan keluhan saya ini, saya 
selalu mendapatkan ulasan positif dari penyelia saya. Apa yang sebaiknya saya lakukan?

J: Bisa jadi ini adalah pembalasan, dan Anda harus melaporkannya kepada Pejabat Kepatuhan 
Utama. EnscoRowan tidak mentoleransi pembalasan dan akan mengambil semua langkah yang 
diperlukan untuk memastikan bahwa siapa pun yang membuat laporan beriktikad baik tidak rentan 
terhadap pembalasan.

Menyampaikan Pertanyaan dan Keluhan

Tanggung Jawab Tambahan bagi Penyelia
Penyelia diharapkan berfungsi sebagai panutan etika bagi semua karyawan dengan mencontohkan 
Nilai-Nilai Utama EnscoRowan setiap saat. Mereka juga harus menyampaikan pentingnya Kode 
Etik dan perilaku etis sembari mengembangkan tempat kerja yang beretika dan patuh. Jika Anda 
adalah seorang penyelia, Anda harus sepenuhnya paham akan Kode Etik dan mampu menjelaskan 
dan mendiskusikan maknanya kepada mereka yang melapor kepada Anda. Anda juga harus 
mendorong orang lain untuk mengajukan pertanyaan atau keluhan tanpa takut akan pembalasan.
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Komitmen terhadap Satu Sama Lain

Mendorong Kerja Sama Tim dan Saling Menghormati
Kita diharapkan untuk mempertahankan lingkungan kerja yang profesional, aman, dan bebas 
diskriminasi. Untuk mencapai tujuan ini, kita harus memperlakukan rekan kerja dan semua orang 
dengan siapa kita bekerja dengan rasa hormat dan martabat.

Keberagaman dan Praktik Ketenagakerjaan yang Adil
Kekuatan dan keunggulan kompetitif kita terletak pada tenaga kerja kita yang beragam di mana 
setiap karyawan merasa dihargai dan dihormati. Kita tidak pernah melakukan perekrutan, promosi, 
pemutusan hubungan kerja atau keputusan terkait pekerjaan lainnya berdasarkan ras, jenis kelamin, 
warna kulit, umur, orientasi seksual, asal negara, etnis, agama, afiliasi politik, status pernikahan, 
kehamilan, disabilitas atau status yang dilindungi secara hukum lainnya yang dapat melanggar 
hukum yang berlaku.

Terbebas dari Pelecehan
Untuk mempromosikan komunikasi terbuka, kerja sama dan rasa hormat di EnscoRowan secara 
menyeluruh, kita harus mengambil langkah untuk menciptakan tempat kerja yang bebas pelecehan. 
Kita tidak mentoleransi pelecehan terhadap karyawan oleh siapa pun di dalam atau luar perusahaan 
kita. Pelecehan adalah perilaku apa pun yang tidak diinginkan, secara verbal atau fisik, yang 
menimbulkan tempat kerja yang mengintimidasi, tidak bersahabat, atau menyinggung perasaan. 
Pelecehan dapat terjadi di dalam atau di luar tempat kerja dan meliputi:

• Kontak fisik, meliputi menyentuh, memeluk, mencium, atau memijat.
• Komentar lisan, seperti hinaan rasial, lelucon, atau komentar seksis.
• Penampilan atau perilaku visual nonverbal, meliputi foto, video, atau gerakan 

tangan yang menghina.
• Komunikasi yang menyertakan hinaan verbal rasialis, komentar seksis atau foto 

atau video yang menghina.
• Ancaman untuk menahan atau menawarkan keuntungan tertentu dengan imbalan 

hubungan atau tindakan seksual.
• Tindakan pembalasan terhadap siapa pun yang mengeluhkan diskriminasi atau 

pelecehan.

Perilaku tersebut tidak dapat diterima di segala situasi, termasuk pada perjalanan bisnis, pertemuan 
bisnis dan acara-acara sosial terkait bisnis lainnya.

Jika Anda mengetahui atau mencurigai bahwa telah terjadi diskriminasi atau pelecehan, Anda 
bertugas untuk segera melaporkannya kepada Mitra Bisnis SDM, Manajer SDM atau Wakil Presiden 
- Bidang Sumberdaya Manusia.
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Komitmen terhadap Satu Sama Lain

Melindungi Informasi Pribadi Karyawan
Setiap karyawan memberikan informasi identitas pribadi kepada perusahaan kita, termasuk 
alamat rumah, nomor identifikasi negara (seperti nomor jaminan sosial) dan informasi senarai 
gaji. Jika Anda menangani atau menemukan informasi ini, Anda harus melindunginya dan jangan 
pernah menyebarkannya kepada siapa pun kecuali jika terdapat kebutuhan bisnis yang sah untuk 
melakukannya dan membagikan informasi tersebut konsisten dengan hukum yang berlaku. Sebagai 
tambahan, Anda tidak boleh mengungkapkan atau mengakses catatan calon karyawan, karyawan 
saat ini, atau mantan karyawan tanpa izin yang tepat. Kita harus mengambil tindakan yang tepat 
untuk selalu mengamankan data-data ini dengan benar. Hukum yang mengatur penggunaan 
informasi identifikasi pribadi bisa bervariasi dari satu negara ke negara lainnya. Jika Anda tidak 
yakin akan persyaratan ini, sebaiknya Anda menghubungi SDM untuk mendapatkan panduan.

Memastikan Keselamatan dan Kesehatan Tempat Kerja, 
dan Melindungi Lingkungan
Visi kita mengenai tempat kerja yang aman tanpa insiden berarti kita tidak membahayakan orang, 
properti, atau lingkungan. Masing-masing dari kita harus berbagi tanggung jawab untuk menjaga 
diri kita sendiri dan rekan kerja kita tetap aman dengan mengikuti semua pedoman keselamatan 
perusahaan dan hukum dan peraturan yang berlaku.

Kita semua mempunyai tugas dan kewenangan untuk menghentikan pekerjaan apa pun yang 
dianggap tidak aman, tanpa takut akan pembalasan. Program keamanan berbasis perilaku, 
proses DuPont STOP™, menyediakan pendekatan yang terstruktur untuk mengobservasi dan 
mengintervensi ketika ditemukan perilaku (dan kondisi) tidak aman di tempat kerja.

EnscoRowan juga berkomitmen untuk melindungi lingkungan di mana pun kita beroperasi. Hal 
ini meliputi mengurangi emisi dan pembuangan limbah dan mengikuti semua kebijakan, standar, 
prosedur, dan peraturan dan hukum mengenai lingkungan yang berlaku. Anda harus segera 
melaporkan setiap dugaan pelanggaran atau pelanggaran aktual mengenai keselamatan, kesehatan 
dan lingkungan kepada penyelia Anda, Wakil Presiden - Bidang SHE, Wakil Presiden - Bidang 
Sumberdaya Manusia, Pejabat Kepatuhan Utama atau melalui Hotline Etika.

Kekerasan
Kita tidak diperkenankan untuk terlibat, mentoleransi atau mengabaikan segala bentuk kekerasan. 
Kekerasan meliputi ancaman atau tindakan intimidasi atau percobaan untuk menanamkan rasa 
takut pada orang lain. Jika Anda mengetahui kekerasan potensial atau aktual di tempat kerja, 
Anda harus melaporkan keluhan Anda. Jika Anda yakin bahwa seseorang berada dalam bahaya 
langsung, Anda harus menghubungi pihak keamanan bangunan atau penegak hukum setempat 
sebelum melaporkan insiden tersebut kepada penyelia Anda.
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Obat-Obatan, Alkohol, dan Senjata
Kita diharapkan untuk melakukan bisnis EnscoRowan bebas dari pengaruh zat-zat yang dapat 
merusak penilaian dan kinerja pekerjaan kita. Penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol dapat 
mengancam keselamatan kita. Hal ini meliputi penggunaan alkohol, obat-obatan terlarang 
atau zat yang diatur. Anda tidak diperkenankan untuk memiliki, mendistribusikan atau berada 
di bawah pengaruh obat-obatan terlarang, atau membawa alat-alat narkotika ketika berada di 
lokasi EnscoRowan, ketika melakukan bisnis EnscoRowan, atau ketika mengoperasikan kendaraan 
Encso Rowan. Kadang-kadang, kepemilikan dan penggunaan alkohol yang bertanggung jawab di 
acara atau pertemuan sosial yang disponsori oleh perusahaan diperbolehkan. Perusahaan berhak 
melakukan uji obat-obatan secara acak yang mana diizinkan oleh hukum.

EnscoRowan melarang kepemilikan senjata api, senjata lainnya, amunisi, alat peledak dan kembang 
api jenis apa pun di semua fasilitas EnscoRowan. Pengecualian meliputi senjata yang dibawa oleh 
para petugas penegak hukum pada tugas resmi atau oleh personel keamanan yang disetujui oleh 
EnscoRowan, dan juga penggunaan dan penyimpanan senjata suar, alat dan material downhole 
yang digunakan untuk perforasi di rig kita.

Anda harus segera melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan atau penyalahgunaan aktual akan 
obat-obatan, alkohol atau senjata kepada penyelia Anda, Wakil Presiden - Bidang SHE, Wakil 
Presiden - Bidang Sumberdaya Manusia, Pejabat Kepatuhan Utama atau melalui Hotline Etika.
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Menghindari Konflik Kepentingan
Kita berkomitmen untuk menjunjung tinggi reputasi integritas dan ketepercayaan EnscoRowan 
dengan membuat keputusan bisnis dengan kejujuran dan objektivitas. Oleh karena itu kita harus 
menghindari segala konflik kepentingan yang potensial atau aktual.

Sebuah “konflik kepentingan” muncul ketika posisi kita di dalam EnscoRowan atau informasi 
yang dikumpulkan dari ketenagakerjaan kita menimbulkan konflik antara kepentingan pribadi dan 
kepentingan perusahaan. Konflik kepentingan mungkin akan muncul ketika seorang karyawan, 
anggota keluarga, atau kolega dekat mengambil keuntungan pribadi atau finansial di situasi seperti:

• Transaksi antara EnscoRowan dan pihak ketiga
• Menerima suap, hadiah, atau kesanggrahan lain
• Kepentingan keluarga atau keuangan pada pemasok, pesaing, atau pelanggan
• Bekerja di luar dengan pemasok, pesaing, atau pelanggan
• Tidak memberitahukan adanya hubungan dengan anggota keluarga atau kolega 

dekat ketika membuat rekomendasi untuk bekerja dengan EnscoRowan
• Pengawasan atau otoritas atas seorang anggota keluarga atau kolega dekat

Tidak mungkin untuk membuat daftar semua situasi atau relasi-relasi yang mungkin akan 
menimbulkan konflik kepentingan atau kemunculan salah satunya, jadi setiap situasi harus dievaluasi 
terhadap fakta spesifik yang ada. Jika Anda menduga terjadi atau akan terjadi konflik, Anda harus 
membukanya segera ke Pejabat Kepatuhan Utama.

T: Kami mempertimbangkan untuk mempekerjakan vendor di mana pacar saya adalah seorang 
karyawan di sana. Saya tidak merujuk vendor ini ke EnscoRowan. Apa yang sebaiknya saya lakukan?

J: Anda sebaiknya segera memaparkan situasi ini ke Pejabat Kepatuhan Utama. Karena hubungan 
Anda, mungkin ada potensi konflik kepentingan, atau setidaknya kemunculan salah satunya.

Komitmen terhadap Perusahaan
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Komitmen terhadap Perusahaan

Hubungan antara Karyawan
Kita menyadari potensi berkembangnya hubungan asmara di tempat kerja. Ketika sebuah 
hubungan asmara berkembang, karyawan harus berperilaku menurut sikap bisnis yang sepantasnya 
setiap waktu, di darat maupun di lepas pantai. Sementara hubungan asmara tidak dilarang antara 
karyawan EnscoRowan, karyawan harus menyadari bahwa hubungan tersebut dapat menunjukkan 
konflik kepentingan atau potensi konflik kepentingan. Sebagai contoh, jika ada sebuah hubungan 
bisnis di mana seorang karyawan dapat mengawasi dan/atau mengizinkan kerja seorang karyawan 
lainnya di mana terdapat hubungan asmara, terdapat potensi hubungan itu dapat mengganggu 
kemampuan karyawan untuk bertindak semata-mata atas kepentingan terbaik perusahaan. Jika 
Anda berada dalam sebuah hubungan asmara dengan karyawan lainnya yang nampak sebagai 
konflik kepentingan atau potensi dari konflik kepentingan, Anda harus memberitahu segera kepada 
Manajer SDM dan Pejabat Kepatuhan Utama.

Mencari Potensi Bisnis secara Etis
Kita diharapkan untuk bersaing dengan penuh integritas dan kejujuran. Untuk berperilaku bisnis 
secara etis, kita harus melaksanakan pemasaran, penjualan, dan komunikasi yang adil dan etis kepada 
setiap pelanggan, pemasok, dan rekan bisnis. Ini berarti Anda tidak boleh salah merepresentasikan 
fitur atau kualitas peralatan atau layanan EnscoRowan atau pesaing kita. Anda harus memberikan 
informasi yang akurat dan adil kepada pelanggan, pemasok, dan rekan bisnis kita.

Kepentingan Keuangan
Jika Anda memiliki lebih dari satu persen dari total kepemilikan yang beredar di pesaing, pemasok 
atau pelanggan dari pihak terkait lainnya, ini dapat menimbulkan konflik kepentingan. Suatu 
kepentingan finansial dianggap signifikan jika dapat mengganggu, atau tampak mengganggu, 
kemampuan kita untuk bertindak semata-mata demi kepentingan terbaik perusahaan kita.
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Pekerjaan dari Luar
Sebagai karyawan EnscoRowan, masing-masing dari kita memiliki tanggung jawab untuk 
menggunakan waktu dan sumberdaya kita untuk kepentingan perusahaan kita. Pekerjaan lain 
yang dapat memengaruhi kinerja dan/atau tanggung jawab kita terhadap perusahaan kita dapat 
dianggap sebagai konflik kepentingan.

Anda tidak diizinkan untuk terlibat dalam pekerjaan luar yang bersaing atau bertentangan 
dengan bisnis EnscoRowan. EnscoRowan melarang pekerjaan luar dengan perusahaan pemasok, 
pelanggan, rekan bisnis atau pesaing mana pun. Selain itu, mungkin ada konflik kepentingan untuk 
bertindak sebagai direktur, pemegang amanat, pejabat, anggota dewan penasihat atau konsultan 
dari perusahaan mana pun yang memiliki atau akan memiliki hubungan bisnis dengan EnscoRowan.

Anda harus segera memaparkan situasi ini kepada Pejabat Kepatuhan Utama dan Wakil Presiden - 
Bidang Sumberdaya Manusia agar segera dapat dievaluasi dan diselesaikan dengan benar.

T: Saya berpikir untuk memulai bisnis katering sampingan. Apakah ini adalah masalah?

J: Mungkin tidak, selama bisnis katering Anda tidak bersaing atau bertentangan dengan bisnis 
perusahaan kita. Namun, potensi konflik kepentingan dapat muncul dalam situasi tertentu, seperti 
ketika EnscoRowan ingin menyewa perusahaan katering Anda. Jika hal ini terjadi, segera diskusikan 
situasinya dengan Pejabat Kepatuhan Utama.
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Komitmen terhadap Perusahaan

Kesempatan Perusahaan
Kita mungkin tidak pernah secara pribadi menerima peluang bisnis yang ditawarkan kepada 
perusahaan kita oleh pelanggan, pemasok, atau rekan bisnis. Selain itu, kita mungkin tidak 
memanfaatkan penemuan atau ide atau mengejar peluang atau investasi apa pun yang kita 
kembangkan atau pelajari melalui pekerjaan kita untuk EnscoRowan. Jika Anda menemukan atau 
mengetahui peluang yang ingin Anda raih melalui penggunaan properti, informasi, atau posisi 
perusahaan, Anda tidak boleh melakukannya sampai EnscoRowan telah mengevaluasi peluang 
dan telah memberi tahu Anda secara tertulis bahwa ia telah memutuskan untuk tidak mengejarnya.

Melaporkan Konflik Aktual atau Potensi Konflik
Jika Anda yakin bahwa Anda mungkin memiliki konflik kepentingan, Anda harus segera memaparkan 
situasinya kepada Pejabat Kepatuhan Utama sehingga situasinya dapat dievaluasi dan diselesaikan 
dengan tepat. Kegagalan untuk memaparkan potensi atau konflik kepentingan yang sebenarnya 
adalah pelanggaran Kode Etik kita dan Anda dapat menerima tindakan disipliner, hingga dan 
termasuk pemutusan hubungan kerja.

Perlindungan Properti dan Informasi Perusahaan
Kita masing-masing memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi aset EnscoRowan 
yang dipercayakan kepada kita dari kehilangan, pencurian, perusakan, penyalahgunaan dan 
pemborosan. Aset dan dana perusahaan hanya dapat digunakan untuk tujuan bisnis. Peralatan 
EnscoRowan yang telah dipakai tidak akan dijual atau diberikan kepada karyawan. Aset perusahaan 
mencakup barang-barang berwujud, seperti peralatan EnscoRowan, dan barang-barang tak 
berwujud, seperti kekayaan intelektual, rahasia dagang, dan waktu kerja karyawan. Penggunaan 
telepon, mesin fotokopi, komputer, dan peralatan serupa secara mendadak pada umumnya 
diizinkan jika tidak sering, tidak ada biaya tambahan yang signifikan untuk EnscoRowan, dan itu 
tidak mengganggu tanggung jawab pekerjaan Anda. Jika Anda sadar akan pencurian, perusakan, 
pemborosan atau penyalahgunaan aset atau dana perusahaan, atau memiliki pertanyaan tentang 
penggunaan yang tepat dari mereka, Anda harus menghubungi Pejabat Kepatuhan Utama.

Penyalahgunaan aset-aset perusahaan meliputi:

• Penggunaan sistem komunikasi elektronik yang berlebihan secara pribadi
• Menggunakan peralatan atau persediaan untuk penggunaan pribadi
• Menggunakan kartu kredit perusahaan untuk pembelian pribadi
• Menggunakan atau menyalin perangkat lunak tanpa otorisasi
• Lainnya, menggunakan aset-aset perusahaan untuk keuntungan pribadi
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Informasi Rahasia dan Hak Milik
Kita mungkin dapat menemukan informasi rahasia atau kepemilikan tentang perusahaan kita yang 
tidak diketahui oleh masyarakat umum atau pesaing kita. Ini mungkin termasuk rahasia dagang 
atau informasi lain yang memberi perusahaan kita keunggulan kompetitif atau ekonomi. Contoh 
dari informasi rahasia atau informasi hak milik meliputi:

• Persyaratan atau tarif yang ditawarkan kepada pelanggan
• Pemasaran dan rencana strategis
• Perkembangan teknologi
• Informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu
• Proses pengadilan yang tertunda atau terancam

Banyak negara memiliki undang-undang yang melarang pengungkapan informasi kepemilikan 
seperti rahasia dagang. Contohnya di Amerika Serikat, adalah ilegal untuk menghapus rahasia 
dagang dari perusahaan, atau memiliki rahasia dagang yang dicuri. Informasi yang berkaitan 
dengan kondisi pekerjaan, informasi nonpublik atau kepemilikan yang Anda peroleh selama 
bekerja, berkenaan dengan perusahaan atau bisnisnya, pelanggan atau pemasok dianggap 
sebagai informasi bisnis rahasia dan tidak boleh diungkapkan di luar perusahaan kita tanpa izin 
terlebih dahulu. Selain itu, Anda harus berhati-hati untuk mengamankan laptop, dokumen, dan 
materi lainnya (termasuk media elektronik) untuk melindungi informasi tersebut. Anda harus 
menghindari mendiskusikan informasi bisnis rahasia tersebut di tempat-tempat yang mana Anda 
dapat didengar, seperti di restoran, taksi, pesawat terbang, atau lift. Kewajiban ini berlanjut, bahkan 
setelah pekerjaan Anda dengan EnscoRowan berakhir. Pedoman perusahaan kita yang membatasi 
penggunaan informasi bisnis rahasia tidak dimaksudkan untuk membatasi Anda untuk melaporkan 
perilaku yang melanggar hukum, memberi kesaksian dengan jujur di pengadilan, atau proses 
hukum lainnya, atau mencegah Anda melakukan tugas apa pun dalam hubungannya dengan pihak 
yang berwenang tentang aktivitas ilegal apa pun.

Kekayaan Intelektual
Kekayaan intelektual (“IP”) perusahaan kita adalah berharga. Kita harus sangat berhati-hati untuk 
melindungi dan menegakkan hak-hak IP EnscoRowan setiap saat. IP mencakup properti tidak 
berwujud seperti hak cipta, paten, merek dagang, hak desain, logo, merek, dan pengetahuan. 
Hukum melindungi hak kita atas properti ini seperti halnya bentuk-bentuk lain dari properti fisik. 
Sejauh yang diizinkan oleh hukum, hak atas semua IP yang dibuat dengan materi perusahaan, 
dengan waktu perusahaan, atas biaya perusahaan atau dalam lingkup tugas kita hanya milik 
perusahaan.
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Komitmen terhadap Perusahaan

Perdagangan Orang Dalam
Anda dapat mempelajari informasi rahasia tentang perusahaan kita, anak perusahaan, afiliasi, 
usaha gabungan, pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis lainnya. Terkadang, mungkin ini termasuk 
informasi yang bersifat nonpublik dan material. Informasi material adalah apa pun informasi yang 
akan secara wajar memengaruhi keputusan investor tentang apakah akan membeli atau menjual 
saham di perusahaan tertentu.

Sekuritas perdagangan berdasarkan informasi material nonpublik dianggap sebagai perdagangan 
orang dalam dan dilarang. Kita tidak boleh membeli atau menjual sekuritas EnscoRowan dengan 
menyadari informasi orang dalam tersebut. Larangan ini juga berlaku untuk informasi yang diperoleh 
dalam proses kerja yang berkaitan dengan perusahaan lain dengan sekuritas yang diperdagangkan 
secara terbuka dengan siapa kita memiliki hubungan bisnis. Informasi orang dalam dapat meliputi:

• Informasi keuangan rahasia, termasuk penghasilan, perkiraan, atau perubahan 
dividen

• Memenangkan atau kehilangan klien atau kontrak
• Perubahan manajemen
• Litigasi atau investigasi pemerintah
• Merger, akuisisi, atau divestasi
• Penjualan atau pembelian aset utama atau anak perusahaan

Kita tidak boleh mengungkapkan informasi orang dalam kepada orang lain karena informasi itu 
dapat digunakan secara ilegal atau tidak semestinya dalam transaksi sekuritas. Tindakan ini dikenal 
sebagai “tipping” dan ilegal. Bahkan jika aktivitas yang dilarang di sini tidak ilegal di negara 
tempat Anda tinggal, panduan EnscoRowan tentang perdagangan orang dalam berlaku bagi 
Anda, terlepas di lokasi Anda berada.

T: Saya tahu ada kesepakatan signifikan yang belum diumumkan kepada publik dan mungkin 
akan membuat harga saham perusahaan kita naik. Saya tahu bahwa saya tidak dapat membeli 
atau menjual saham EnscoRowan berdasarkan informasi ini, tetapi dapatkah saya memberi tahu 
tetangga saya dan mendorongnya untuk membeli saham?

J: Tentu saja tidak karena tindakan itu akan dianggap tipping yang melanggar Kode Etik kita. 
Anda dan tetangga Anda mungkin juga bertanggung jawab karena melanggar undang-undang 
perdagangan orang dalam dan bahkan bisa masuk penjara.
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Transaksi Lain
Ada juga pembatasan hukum dan kebijakan pada transaksi dalam opsi untuk saham EnscoRowan– 
tawaran, penarikan, dan sekuritas derivatif lainnya, tetapi bukan opsi saham karyawan. Dalam 
banyak kasus, hukuman karena gagal mematuhi aturan ini sangatlah berat. Silakan lihat panduan 
EnscoRowan untuk panduan lebih lanjut. Anda dapat mengarahkan pertanyaan Anda tentang 
hukum dan pedoman ini kepada Penasihat Umum.

Menggunakan Sumberdaya dengan Tepat

Komunikasi Elektronik
Komunikasi elektronik EnscoRowan adalah aset perusahaan yang berharga. Komunikasi dan media 
elektronik termasuk komputer, perangkat seluler, sistem komputer, email, pesan suara, dan akses 
Internet EnscoRowan.

Penggunaan yang Tepat
Saat menggunakan komunikasi elektronik EnscoRowan, Anda harus melakukannya dengan 
tepat. Anda harus berhati-hati dalam menggunakan email, teks, blog, dan pesan instan seperti 
yang Anda lakukan dengan menulis surat pada kop surat EnscoRowan. Jika Anda memilih untuk 
mengungkapkan pandangan pribadi Anda di forum publik, Anda tidak boleh menggunakan nama, 
alamat, atau detail pengenal EnscoRowan lainnya.

Menggunakan sumberdaya EnscoRowan secara bertanggung jawab juga berarti Anda memiliki 
kewajiban untuk menggunakannya dengan aman, etis, sah, efisien, dan produktif. Anda tidak boleh 
menggunakan perangkat komunikasi elektronik perusahaan untuk tujuan yang tidak benar, seperti:

• Menyampaikan pernyataan yang tidak pantas, eksplisit secara seksual, atau 
menyinggung

• Mengirim atau melihat materi yang tidak pantas, eksplisit secara seksual, 
menyinggung, atau ilegal

• Menyebarkan kata-kata yang tidak senonoh, komentar yang merendahkan, 
mendiskriminasikan atau melecehkan, atau bahasa yang mengancam atau kasar

• Mengirim permohonan tanpa izin
• Melakukan bisnis untuk organisasi lain

Penggunaan pribadi perangkat komunikasi elektronik perusahaan diperbolehkan selama 
penggunaannya diizinkan, tidak berlebihan, dan tidak melanggar hukum, Kode Etik atau pedoman 
perusahaan kita. Penggunaan pribadi tidak boleh mengganggu tugas pekerjaan Anda. Sejauh 
yang diizinkan oleh hukum, EnscoRowan dapat memantau penggunaan komunikasi elektronik 
Anda guna memastikan Anda mematuhi panduan kita.

Untuk panduan lebih lanjut, lihat pedoman khusus perusahaan kita, atau hubungi penyelia Anda 
atau Pejabat Kepatuhan Utama.
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Komitmen terhadap Perusahaan

• Gunakan penilaian yang baik tentang apa yang Anda posting dan ingat apa pun yang Anda 
katakan dapat tercermin kepada EnscoRowan.

• Perjelas dalam aktivitas media sosial Anda bahwa Anda berbicara atas nama Anda sendiri.
• Lindungi nama baik, merek, dan reputasi perusahaan kita.
• Jangan mengidentifikasi diri Anda sebagai karyawan EnscoRowan saat memposting di situs 

media sosial.
• Jangan mengambil foto rig atau pada rig tanpa izin sebelumnya.
• Jangan menggunakan media sosial untuk mencemarkan nama baik, melecehkan atau 

membahayakan EnscoRowan.
• Jangan memposting informasi rahasia apa pun (seperti insiden keselamatan atau informasi 

mobilisasi).

Media Sosial dan Digital
EnscoRowan mengakui manfaat yang diberikan Internet kepada karyawan sehubungan dengan 
situs web sosial. Media sosial termasuk situs jejaring sosial, blog, akun Twitter, wiki, papan pesan, 
dan ruang obrolan. EnscoRowan juga mengakui manfaat media digital, seperti smartphone dan 
alat rekam.

Terlepas dari manfaat media sosial dan digital, penyalahgunaan sumberdaya ini dapat menimbulkan 
risiko besar bagi perusahaan kita:

• Hilangnya atau terjadinya penyalahgunaan informasi yang rahasia dan eksklusif
• Jatuhnya reputasi dan merek EnscoRowan
• Paparan kewajiban kepada EnscoRowan dan personel atas pelanggaran hukum 

yang berlaku

Jika Anda mengidentifikasi diri sebagai karyawan EnscoRowan atau mendiskusikan hal-hal 
terkait dengan perusahaan kita di platform media sosial, beberapa pembaca mungkin melihat 
Anda sebagai juru bicara perusahaan kita, meski media sosial Anda bersifat pribadi. Anda harus 
selalu memperjelas bahwa Anda tidak berwenang mewakili perusahaan kita di platform media 
sosial. Selain itu, jika Anda mengidentifikasi diri Anda sebagai karyawan EnscoRowan, Anda harus 
memastikan bahwa profil Anda dan setiap isi yang terkait konsisten dengan bagaimana Anda ingin 
menampilkan diri Anda kepada kolega atau pelanggan. 

Kita tidak boleh menggunakan media sosial untuk mencemarkan nama baik, melecehkan atau 
membahayakan EnscoRowan, karyawannya, pelanggan, mitra bisnis, pemasok, pesaing atau 
pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, selalu gunakan kewaspadaan untuk melindungi semua 
informasi rahasia dan kepemilikan EnscoRowan, karyawan kita, dan pihak ketiga.
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Penanganan Pertanyaan Media dan Analis
Semua komunikasi perusahaan dengan publik harus menyajikan informasi yang adil dan akurat 
tentang perusahaan dan bisnisnya. Hanya individu yang berwenang secara spesifik yang dapat 
berbicara tentang EnscoRowan kepada media, analis riset, komunitas investasi dan forum publik 
lainnya, termasuk blog dan media sosial lainnya.

Jika Anda menerima permintaan untuk informasi perusahaan dari media, penyedia data lainnya, 
analis, atau anggota komunitas investasi lainnya, Anda harus meneruskan permintaan tersebut ke 
Departemen Hubungan dan Komunikasi Investor. Jika Anda menerima permintaan untuk informasi 
perusahaan dari firma hukum luar atau organisasi lainnya terkait dengan proses pengadilan yang 
tertunda atau mengancam, Anda harus meneruskan permintaan tersebut ke Departemen Hukum.

Anda harus selalu berhati-hati saat menyampaikan tentang EnscoRowan. Jangan pernah 
mengomentari rumor atau spekulasi tentang perusahaan kita. Selain itu, jangan pernah membuat 
komitmen atau jaminan apa pun atas nama EnscoRowan kepada siapa pun di dalam atau di luar 
perusahaan kita tanpa izin terlebih dahulu untuk melakukannya. Lihat panduan perusahaan khusus 
untuk detail lebih lanjut.
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Bagaimana kita memperlakukan pelanggan dan pemasok kita mendefinisikan EnscoRowan. Oleh 
karena itu, masing-masing dari kita harus berkomitmen untuk bersaing secara adil dan menjunjung 
tinggi reputasi EnscoRowan di industri.

Memberikan Layanan Berkualitas
EnscoRowan memberikan layanan yang luar biasa berkualitas dan tak tertandingi yang memberikan 
nilai premium kepada pelanggan kita. Kita harus berusaha untuk melampaui harapan pelanggan 
kita dengan cara yang paling aman dan paling hemat biaya. Selain itu, kita mematuhi semua kontrak 
pelanggan dan pemasok dan tidak pernah berusaha untuk mengakali spesifikasi yang diberikan di 
dalamnya.

Terlibat dalam Persaingan yang Adil

Hukum Persaingan
EnscoRowan berkomitmen untuk melakukan bisnis secara transparan, bersemangat, dan kompetitif. 
Banyak negara memiliki undang-undang yang melindungi persaingan, membuat perilaku 
antipersaingan tertentu menjadi ilegal. Kita harus selalu mengikuti isi dan maksud dari undang-
undang persaingan (juga dikenal sebagai undang-undang antitrust) di mana pun EnscoRowan 
menjalankan bisnis. Adalah tanggung jawab Anda untuk mengetahui dan mengikuti semua 
undang-undang persaingan yang berlaku. Kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan 
hukuman berat, denda, dan pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan kita dan orang-orang 
yang terlibat.

Undang-undang persaingan umumnya melarang pengaturan harga, membagi wilayah, menyetujui 
persyaratan kontrak dengan pesaing kita dan tindakan lainnya yang berdampak negatif pada 
pelanggan kita atau membatasi persaingan. Misalnya, Anda harus selalu menghindari:

• Bekerja dengan pesaing kita untuk mengatur harga, diskon atau syarat dan 
ketentuan kontrak

• Membatasi atau memperketat produksi atau kualitas suatu produk
• Membatasi praktik distribusi
• Mengalokasikan pangsa pasar atau wilayah — baik secara formal maupun informal 

— di antara pesaing
• Setuju dengan pesaing — baik secara formal maupun informal — untuk menolak 

berurusan dengan konsumen
• Mencurangi tawaran kepada pelanggan
• Berbagi informasi harga dengan pesaing
• Membahas informasi rahasia (seperti upah, pajak, atau pengeluaran lainnya) 

dengan pesaing
• Berusaha mendapatkan informasi pesaing nonpublik melalui pihak ketiga

Jika Anda memiliki tanggung jawab pemasaran, penjualan atau pembelian, atau memiliki kontak 
dengan pesaing, Anda harus paham dengan undang-undang persaingan yang berlaku untuk 
pekerjaan Anda. Jika Anda tidak yakin tentang implikasi atau penerapan pedoman atau hukum, 
Anda harus berkonsultasi dengan Penasihat Umum.

Komitmen terhadap Pelanggan dan Pemasok Kita
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Asosiasi Dagang
Jika Anda berpartisipasi dalam asosiasi perdagangan, seperti Asosiasi Kontraktor Penge-boran 
Internasional atau konferensi industri, Anda harus berhati-hati ketika melakukannya dan harus 
menolak untuk mendiskusikan masalah apa pun yang akan berdampak negatif pada pelanggan 
kita atau membatasi persaingan. Jika pesaing mencoba mendiskusikan topik yang dilarang seperti 
pengaturan harga atau pembagian pasar, segera hentikan per-cakapan dan hubungi Penasihat 
Umum.

Informasi Pesaing
Anda dapat menemukan informasi rahasia dan nonpublik tentang pesaing kita yang akan 
memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan kita. Informasi ini mungkin telah se-cara 
tidak sengaja diungkapkan, atau mungkin berasal dari mitra bisnis kita atau karyawan baru yang 
sebelumnya bekerja untuk pesaing kita. Anda harus berhati-hati untuk bertindak secara hukum dan 
etis ketika menangani informasi ini. Ingat, meskipun mungkin sah untuk menggunakan informasi 
ini, mungkin tidak etis untuk melakukannya. Anda tidak boleh menggunakan atau mengungkapkan 
informasi pesaing tanpa menerima izin terlebih da-hulu dari Penasihat Umum.

Mendorong Hubungan Pemasok yang Adil
Kita harus meminta pemasok kita bertanggung jawab atas kualitas dan keamanan pro-duk dan 
layanan yang mereka berikan kepada kita. Jika Anda tahu atau menduga bahwa pemasok tidak 
menjunjung komitmennya terhadap kualitas dan keamanan, Anda harus segera melaporkan 
situasinya kepada penyelia Anda.

Menghormati Properti Pihak Ketiga
Mitra bisnis kita dan lainnya memercayakan kita dengan properti mereka, yang mungkin ter-masuk 
aset berwujud dan tidak berwujud. Kita harus melakukan setiap tindakan pencega-han untuk 
melindungi properti pihak ketiga dan tidak pernah menyalahgunakannya. Selain itu, kita mungkin 
menerima informasi rahasia dari pihak ketiga dalam perjalanan bisnis kita. Kita harus menjaga 
informasi ini dan menghormati semua komitmen kontraktual, termasuk perjanjian kerahasiaan, 
setiap saat.

Komitmen terhadap Pelanggan dan Pemasok Kita
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Mematuhi Hukum Antisuap
EnscoRowan mempertahankan komitmen yang teguh terhadap perilaku etis, yang diterjemahkan 
ke dalam kebijakan tanpa toleransi kita untuk suap. Suap terjadi ketika salah satu pihak menjanjikan 
atau memberikan insentif keuangan kepada pihak lain untuk mendorong orang tersebut melakukan 
tugasnya dengan tidak semestinya.

Setiap karyawan harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan antisuap nasional dan 
internasional—seperti U.K. Bribery Act 2010 (“UKBA”) dan U.S. Foreign Corrupt Practices Act 1977 
(“FCPA”) - yang melarang penyuapan atau pembayaran yang tidak semestinya kepada pejabat 
pemerintah, entitas komersial, atau orang lain.

Kita tidak boleh berpartisipasi dalam bentuk korupsi apa pun. Tidak satu pun dari kita maupun 
pihak luar yang bertindak atas nama kita akan menyuap pihak lain untuk mendapatkan jenis manfaat 
apa pun. Demikian juga, kita tidak akan menerima suap atau dimanfaatkan oleh pihak lain untuk 
memfasilitasi suap. Pelarangan ini berlaku untuk semua jenis suap, termasuk pembayaran uang dan 
suap, makanan mewah, hadiah, liburan, hiburan dan item sejenis.

Khususnya, kita tidak boleh:

• Memberi, membayar, berjanji atau mengizinkan
• Pembayaran yang bernilai (seperti uang, hadiah, liburan, memberikan hiburan atau 

kebaikan bisnis lainnya)
• Secara langsung atau tidak langsung (melalui pihak ketiga)
• Ke pihak mana pun, termasuk setiap pegawai pemerintahan 
• Untuk memengaruhi atau merayu pihak tersebut untuk membantu EnscoRowan 

(atau siapa saja) menjamin keuntungan bisnis yang tidak benar (seperti kontrak, 
penjualan, perizinan pemerintah, imigrasi atau perlakuan pabean yang 
menguntungkan)

Pelanggaran hukum antisuap termasuk UKBA dan FCPA tidak dapat ditoleransi.

Pelarangan terhadap suap kita mencakup urusan dengan setiap pihak, interaksi dengan pegawai 
pemerintahan menimbulkan risiko korupsi yang tinggi dan menjadi perhatian khusus pada kebijakan 
kita, prosedur dan standar dan banyak hukum antikorupsi internasional dan domestik, termasuk 
UKBA dan FCPA. Karena keuntungan pada pegawai pemerintahan dapat berupa bermacam-
macam bentuk, risiko korupsi dapat muncul di banyak area pekerjaan kita. Sehingga kita harus 
sangat waspada dalam transaksi yang melibatkan entitas atau pegawai pemerintahan.

Komitmen terhadap Pemegang Saham
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“Pegawai pemerintah” mencakup setiap pejabat, pegawai atau perwakilan departemen 
pemerintah tertentu, agen atau perantara (termasuk badan usaha milik negara dan badan usaha 
yang dikendalikan negara). Anda harus menganggap seseorang yang memiliki hubungan dengan 
pemerintah atau badan usaha milik atau dikendalikan negara merupakan pegawai pemerintahan. 
Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati ketika menangani individu tersebut

Contoh Pegawai Pemerintah:

• Karyawan perusahaan minyak nasional (seperti PEMEX, Sonangol, Saudi Aramco)
• Pegawai pabean
• Menteri Energi
• Hakim
• Bupati/Walikota
• Petugas kepolisian
• Kandidat politik
• Organisasi internasional publik (seperti African Development Bank, Perserikatan 

Bangsa-Bangsa, World Trade Organization)



27

Pihak Ketiga
Dari waktu ke waktu sepatutnya perusahaan kita menggunakan jasa rekan atau perantara bisnis 
pihak ketiga untuk membantu transaksi atau perundingan antara otoritas perusahaan kita dan 
pemerintah, membantu penjualan dan pemasaran, dan bekerja dengan kita sebagai mitra kerja 
sama. Kita bisa bertanggung jawab atas penyuapan oleh pihak ketiga tersebut, dan kita sangat 
melarang menggunakan pihak ketiga untuk mewakili kita melakukan pembayaran yang tidak benar. 
Proses membangun hubungan ini membutuhkan tinjauan reputasi pihak ketiga, kualifikasi dan 
asosiasi, justifikasi bisnis atas hubungan yang diusulkan, dan kewajaran kompensasi yang diusulkan. 
Perusahaan kita memerlukan ketentuan kontrak yang benar dan pemantauan berkelanjutan 
terhadap aktivitas pihak ketiga. Silakan berkonsultasi dengan Pejabat Kepatuhan Utama dan 
bacalah kebijakan, standar dan prosedur yang relevan sebagai panduan.

Hadiah dan Kesanggrahan
Hadiah dan kesanggrahan (termasuk makanan dan hiburan) umumnya dilakukan sebagai perlakuan 
baik ketika melakukan bisnis. Akan tetapi, kita tidak boleh mengajak, memberi atau menerima 
hadiah atau kesanggrahan yang dapat memengaruhi keputusan bisnis. Kita harus waspada ketika 
memberikan hadiah atau kesanggrahan ke, atau menerima hadiah atau kesanggrahan dari, siapa 
pun yang sedang atau ingin melakukan bisnis dengan perusahaan kita. Gagal melakukannya dapat 
menimbulkan konflik kepentingan.

T: Saya ditawari tiket konser oleh pemasok yang akan datang dengan saya. Apakah ini termasuk 
hadiah atau kesanggrahan? 

J: Karena pemasok akan datang dengan Anda, maka ini termasuk kesanggrahan. Jika pemasok 
memberikan Anda tiket dan tidak ikut dengan Anda, maka ini dianggap hadiah. Ingat, jumlah 
batasan nilai yang membutuhkan persetujuan berbeda antara hadiah dan kesanggrahan.
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Komitmen terhadap Pemegang Saham

Sebelum Anda menerima kebaikan bisnis apa pun, dengan nilai berapa pun, tanyakan diri sendiri 
apakah Anda akan merasa nyaman memberi tahu kolega, keluarga dan media akan hal tersebut. 
Hadiah dan kesanggrahan yang pantas adalah yang memenuhi kriteria berikut:

• Tidak diminta,
• Bukan tunai atau setara tunai (contoh kartu hadiah)
• Jika berupa hadiah—nilainya tidak lebih dari USD $100
• Jika berupa kesanggrahan—nilainya tidak lebih dari USD $250 per orang 

(atau jumlah lainnya yang secara khusus diizinkan oleh ketetapan Dewan Direksi)
• Diberikan atau diterima secara tidak sering
• Konsisten dengan praktik bisnis kita
• Tidak melanggar kebijakan atau hukum EnscoRowan

Jika hadiah dan kesanggrahan tidak memenuhi kriteria di atas, Anda harus mendapatkan persetujuan 
tertulis dari penyelia dan Pejabat Kepatuhan Utama.

Peraturan atas hadiah dan kesanggrahan berlaku pada kita semua, serta anggota keluarga, 
sepanjang tahun—termasuk hari libur atau ketika sesuai adat setempat.

Selain itu, kita harus waspada ketika berinteraksi dengan pegawai pemerintah. Ada regulasi ketat 
yang mengatur kemampuan pegawai pemerintah memberi dan menerima hadiah, kesanggrahan 
dan pembayaran bentuk lainnya.

Anda harus paham dengan semua hukum dan regulasi yang berlaku, dan harus membahas 
pertanyaan dan keluhan yang Anda miliki dengan Pejabat Kepatuhan Utama. Selain itu, jika 
ketentuan kontrak, kebijakan pelanggan atau hukum lokal menyebutkan batasan nilai lebih rendah 
dari EnscoRowan, maka batasan terendah yang berlaku. Jika Anda yakin Anda mungkin menerima 
hadiah atau kesanggrahan yang tidak sepatutnya, Anda harus segera memberitahukan Pejabat 
Kepatuhan Utama.

T: Saya diundang menghadiri acara olahraga dengan pemasok. Biaya terkait acara olahraga, 
termasuk tiket, makan dan transportasi, dengan total sekitar US$300. Apa yang sebaiknya saya 
lakukan?

J: Karena jumlah total kesanggrahan melebihi US$250, Anda harus mendapatkan persetujuan 
tertulis dahulu dari penyelia Anda dan Pejabat Kepatuhan Utama.
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Perjalanan Bisnis yang Melibatkan Pejabat Pemerintahan
Anda harus mendapatkan persetujuan tertulis dahulu dari penyelia Anda dan Pejabat Kepatuhan 
Utama setiap kali perusahaan kita ingin membayarkan perjalanan seorang pegawai pemerintah 
kecuali satu dari dua pengecualian ini terpenuhi (lihat bilah samping). Perusahaan kita tidak akan 
membayar pengeluaran terkait perjalanan anggota keluarga pegawai pemerintah. Untuk panduan 
tambahan, silakan lihat pedoman perusahaan khusus kita yang membahas perjalanan pemerintah.

T: Apakah ada masa di mana perjalanan pegawai pemerintah tidak memerlukan perizinan?

J: Terdapat dua pengecualian: 
1) Transportasi darat di bawah USD $100 per orang; dan
2) Transportasi langsung ke dan dari rig (umumnya transportasi perahu/helikopter dari pelabuhan/

heliport setempat).
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Memfasilitasi Pembayaran
Pembayaran fasilitasi merupakan pembayaran kecil kepada seorang pegawai negeri untuk 
melancarkan atau memperoleh kinerja kegiatan rutin pemerintah, seperti mengambil dokumen 
resmi, memproses dokumen, atau menyediakan layanan pos, polisi atau utilitas. Terkadang hal-
hal itu disebut “uang pelicin” atau “uang percepatan”. Meskipun memfasilitasi pembayaran sah 
menurut hukum AS, namun tidak sah menurut hukum di Inggris dan di sebagian besar negara lain. 
EnscoRowan melarang memfasilitasi pembayaran, bahkan ketika mereka sah atau biasa dilakukan.

Pembayaran Keamanan Pribadi
EnscoRowan mengizinkan pembayaran keselamatan pribadi yang menurut karyawan diperlukan 
untuk melindungi dirinya, anggota keluarga atau kolega dari ancaman yang mengancam kesehatan, 
keselamatan, atau kebebasan pribadi. Pembayaran seperti itu harus dilaporkan kepada Pejabat 
Kepatuhan Utama segera setelah karyawan, anggota keluarga atau kolega Anda selamat.

Menyimpan Pembukuan dan Catatan secara Transparan
EnscoRowan harus menyimpan pembukuan dan catatan yang akurat dan transparan untuk mematuhi 
panduan perusahaan dan undang-undang serta peraturan yang berlaku. Buku dan catatan dapat 
termasuk laporan keuangan, laporan pengeluaran, lembar waktu dan jadwal pembayaran.

Laporan Keuangan yang Akurat
Pengungkapan keuangan yang akurat dan transparan akan memastikan bahwa kita menyajikan 
pandangan akurat tentang operasi dan posisi keuangan perusahaan kita. Pengungkapan keuangan 
kita harus adil, benar, akurat, dan tepat waktu. Kita harus mengikuti semua persyaratan akuntansi 
hukum dan peraturan dan mengikuti kontrol akuntansi internal kita setiap saat. Pengungkapan 
yang tidak lengkap atau tidak segera tidak hanya merusak perusahaan kita tetapi juga dapat 
mengakibatkan tindakan disipliner bagi mereka yang terlibat.

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang keakuratan atau integritas buku dan catatan kita atau Anda 
merasa tertekan untuk menyiapkan, mengubah, menyembunyikan atau menghancurkan dokumen, 
Anda harus segera menghubungi Pejabat Keuangan Utama atau Pejabat Kepatuhan Utama.

Kontrol Internal
FCPA mengharuskan kita untuk mempertahankan kontrol akuntansi internal yang memadai untuk 
memastikan bahwa transaksi diperbolehkan dan dicatat secara akurat, akses ke aset terbatas 
pada personel yang disetujui, aset yang tercatat dibandingkan secara berkala dengan aset yang 
ada (diaudit secara berkala), dan tindakan yang tepat diambil dengan memperhatikan segala 
perbedaan. Untuk tujuan ini, kita harus selalu mengikuti kebijakan dan prosedur akuntansi kita, 
dan tidak pernah menyerah pada permintaan untuk faktur palsu, atau pembayaran biaya yang 
tidak biasa, berlebihan, tidak cukup dijelaskan, tidak didokumentasikan dengan cukup baik atau 
menimbulkan pertanyaan.

Komitmen terhadap Pemegang Saham
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Manajemen Catatan
Kita berkewajiban untuk menyimpan catatan bisnis kita, termasuk salinan fisik dan dokumen 
elektronik, selama diperlukan untuk tujuan bisnis kita dan terkadang lebih lama seperti yang 
dipersyaratkan oleh hukum. Kita harus memastikan bahwa catatan bisnis yang tidak lagi diperlukan 
atau secara hukum diperlukan untuk disimpan dibuang secara tepat, segera dan sesuai dengan 
pedoman perusahaan kita.

Jika Anda menerima pemberitahuan bahwa catatan dalam kendali Anda mungkin diperlukan 
untuk penyelidikan pemerintah atau tindakan hukum lainnya, Anda tidak boleh menghancurkan 
atau membuangnya, kecuali diizinkan untuk melakukannya oleh Penasihat Umum atau Pejabat 
Kepatuhan Utama. Kegagalan untuk mempertahankan dokumen-dokumen tersebut dapat 
mengakibatkan hukuman pidana, perdata atau administrasi, atau tindakan disipliner. Jika Anda 
menerima panggilan pengadilan atau permintaan hukum untuk dokumen, harap segera beri tahu 
Penasihat Umum.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat pedoman khusus perusahaan kita terkait penyimpanan dokumen 
dan peringatan penahanan.

Merespons Pertanyaan dan Investigasi
Kita semua memiliki kewajiban untuk bekerja sama sepenuhnya dengan investigasi atau audit 
yang dilakukan oleh perusahaan kita. Merupakan tanggung jawab Komite Kepatuhan dan Tinjauan 
Perilaku Bisnis untuk memastikan bahwa semua keluhan diselidiki secara tepat. Karyawan tidak 
boleh melakukan penyelidikan sendiri, tetapi melaporkan keluhan mereka melalui sumberdaya 
yang tercantum di sampul belakang. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang investigasi, hubungi 
Pejabat Kepatuhan Utama.

Kita mungkin juga memiliki kewajiban untuk bekerja sama sepenuhnya dengan otoritas pemerintah 
dalam setiap penyelidikan, investigasi atau audit. Segera beri tahu Penasihat Umum jika Anda 
dihubungi oleh penyidik atau otoritas luar. 

Dalam semua kasus, Anda harus jujur dan akurat dalam semua pernyataan dan informasi yang 
diberikan kepada otoritas pemerintah. Pedoman kita melindungi karyawan dari tindakan balas 
dendam untuk tindakan dengan iktikad baik dalam membantu penyelidikan.
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EnscoRowan berkomitmen untuk melakukan bisnis dengan cara yang etis, bertanggung jawab 
secara sosial dan berkelanjutan dalam lingkungan.

Praktik Hak Asasi Manusia dan Ketenagakerjaan yang Adil
EnscoRowan menghargai hak asasi manusia dari semua pemangku kepentingan global kita dan 
berusaha untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia dalam operasi kita secara global. Kita 
berkomitmen untuk memastikan praktik ketenagakerjaan yang adil dan keselamatan dan kesehatan 
di tempat kerja, dan kita menjunjung semua undang-undang upah dan jam yang berlaku di mana 
pun kita beroperasi.

EnscoRowan tidak mengizinkan atau membiarkan penggunaan pekerja anak, kerja paksa, dengan 
kontrak atau secara paksa, di mana pun kita berada. Kita juga menghormati hak karyawan atas 
kebebasan berserikat dan perundingan bersama, jika diwajibkan oleh hukum. Kita hanya akan 
melakukan bisnis dengan mitra yang memiliki komitmen serupa dengan kita untuk menghormati 
hak asasi manusia dan yang menjunjung hukum perburuhan dan standar internasional bisnis yang 
bertanggung jawab.

Mematuhi Hukum Imigrasi
Bisnis EnscoRowan melibatkan pergerakan personel internasional untuk memenuhi kebutuhan 
pelanggan kita. Kita berkomitmen untuk memastikan bahwa perjalanan, pemindahan, pekerjaan 
dan tempat tinggal karyawan sesuai dengan undang-undang imigrasi dan ketenagakerjaan 
yang berlaku. EnscoRowan mematuhi hukum yang berlaku, tetapi masing-masing dari kita juga 
bertanggung jawab untuk mempertahankan status imigrasi yang tepat sesuai dengan hukum 
negara tempat kita beroperasi.

Keamanan
Untuk membantu kita beroperasi dengan aman di bagian dunia yang tidak stabil atau berpotensi 
bahaya, kita terkadang menerima perlindungan dari penyedia keamanan swasta atau pemerintah. 
Ketika melindungi kita, kita meminta penyedia keamanan tersebut untuk mengikuti standar etika 
dan profesional yang konsisten dengan Prinsip kita sendiri dan Prinsip Sukarela tentang Keamanan 
dan Hak Asasi Manusia. Secara khusus, kita mengharapkan penyedia keamanan untuk mematuhi 
hukum yang berlaku dan hanya menggunakan personel yang etis, berkualitas, dan terlatih dengan 
baik. Kita juga mengharapkan penyedia keamanan untuk menggunakan kekerasan hanya untuk 
tujuan pencegahan dan pertahanan, dan hanya ketika memang diperlukan dan sebanding dengan 
ancaman yang dihadapi.

Berkontribusi
EnscoRowan sepenuhnya mendukung keterlibatan aktif untuk membuat dampak positif di komunitas 
tempat kita tinggal dan bekerja. Meskipun kita semua memiliki kepercayaan masing-masing dan 
didorong untuk mendukung kegiatan masing-masing, ada pembatasan hukum yang ketat tentang 
apa yang perusahaan dapat janjikan atau berikan kepada kandidat politik, pejabat terpilih dan staf 
mereka.

Komitmen terhadap Masyarakat
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Kegiatan Politik
EnscoRowan sepenuhnya mendukung keterlibatan aktif dalam proses politik oleh karyawannya, 
seperti memilih menurut keyakinan mereka sendiri dan memberikan kontribusi politik dengan 
dana mereka sendiri. Tetapi EnscoRowan sebagai perusahaan adalah netral secara politik. Tanpa 
izin tertulis dari Pejabat Kepatuhan Utama atau Penasihat Umum, karyawan EnscoRowan tidak 
boleh memberikan kontribusi kepada partai politik, pemimpin, atau kandidat yang menggunakan 
dana EnscoRowan atau atas nama EnscoRowan. “Kontribusi politik” dapat mencakup menawarkan 
sumberdaya perusahaan untuk kampanye politik atau menggunakan dana perusahaan untuk 
membeli tiket penggalangan dana politik. Anda tidak boleh melakukan kontribusi politik yang 
dapat dilihat orang lain sebagai bentuk suap.

Kita juga tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan politik pribadi selama jam kerja, di tempat milik 
EnscoRowan, atau menggunakan komunikasi elektronik EnscoRowan atau aset lainnya. Berhati-
hatilah untuk menghindari hubungan aktivitas politik pribadi Anda dengan perusahaan kita dengan 
cara apa pun. Untuk tujuan ini, Anda harus menahan diri untuk tidak memposting pesan politik 
di blog atau forum publik lainnya menggunakan jaringan atau komunikasi elektronik perusahaan, 
bahkan selama di luar jam kerja.

Sponsor dan Bantuan Amal
Pemberian sponsor dan sumbangan amal harus mematuhi hukum dan peraturan lokal dan 
internasional, termasuk undang-undang antikorupsi, dan juga harus konsisten dengan Kode Etik 
kita. 

EnscoRowan mendukung masyarakat setempat di mana pun kita melakukan bisnis dan mendorong 
Anda untuk melakukannya juga. Kontribusi amal termasuk kontribusi yang diberikan langsung ke 
sebuah organisasi resmi yang dibuat untuk amal, keagamaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, seni, 
sastra atau perbuatan baik lainnya. Namun, Anda tidak boleh mengaitkan kegiatan amal pribadi 
dengan perusahaan kita dengan cara apa pun. Ini berarti Anda tidak boleh menggunakan waktu, 
komunikasi elektronik, atau aset perusahaan untuk kegiatan amal pribadi, bahkan selama di luar 
jam kerja. Kontribusi amal yang melebihi USD $250 yang dibuat oleh atau atas nama EnscoRowan 
harus disetujui sebelumnya dan secara tertulis oleh Penyelia Anda dan Pejabat Kepatuhan Utama.

P: Estamos en un proceso de licitación para algunos contratos importantes con un nuevo cliente. 
Nuestro contacto principal me dijo que nuestras oportunidades mejorarían si patrocinamos un 
equipo de fútbol local que él maneja. ¿Qué debo hacer?

R: Debe notificar inmediatamente esta situación al Director de Cumplimiento. Tal patrocinio no 
solo crearía un conflicto de intereses sino que también constituiría un soborno.

Komitmen terhadap Masyarakat
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Pemberian sponsor mencakup pembayaran untuk proyek, aktivitas, atau acara yang dilakukan 
oleh organisasi lain untuk tujuan meningkatkan profil perusahaan kita atau membangun niatan 
baik. Pembayaran yang dilakukan untuk sponsor oleh atau atas nama EnscoRowan umumnya harus 
dibatasi hingga USD $250 per acara. Jika ketentuan kontrak, kebijakan pelanggan, atau hukum 
setempat menetapkan batas yang lebih rendah dari USD $250, batas yang lebih rendah tersebut 
harus diikuti. Jika melebihi USD $250, maka pemberian sponsor harus disetujui terlebih dahulu dan 
secara tertulis oleh penyelia Anda dan Pejabat Kepatuhan Utama.

Mematuhi Undang-Undang Kontrol Perdagangan, 
Undang-undang Anti-Boikot dan Anti-Pencucian Uang
Karena kita melakukan bisnis secara internasional, kita harus mengetahui dan mematuhi semua 
hukum dan peraturan yang berlaku yang mengatur, membatasi atau memengaruhi perdagangan 
internasional. Terdapat beberapa undang-undang yang melarang kita berbisnis dengan orang atau 
entitas tertentu atau melakukan bisnis di, atau mengekspor barang tertentu ke, negara-negara 
tertentu.

Sanksi dan Kontrol Ekspor
Banyak negara menerapkan sanksi perdagangan atau embargo yang membatasi transaksi dengan 
negara-negara tertentu, dengan individu dan entitas tertentu serta untuk penggunaan akhir dan 
pengguna tertentu. Demikian pula, beberapa negara memerlukan lisensi untuk mengekspor 
barang-barang terkontrol tertentu (termasuk teknologi tertentu) terlepas dari tujuan, pengguna 
akhir atau penggunaan akhir.

Sudah menjadi kebijakan EnscoRowan untuk mematuhi semua undang-undang perdagangan yang 
berlaku untuk operasinya. Kita harus memahami dan mengikuti undang-undang yang berkaitan 
dengan impor, ekspor atau ekspor ulang. Suatu “impor” terjadi ketika kita membawa barang yang 
dibeli atau didapatkan dari sumber asing atau eksternal ke dalam negara lain. Impor tunduk pada 
berbagai undang-undang dan peraturan yang mungkin mengharuskan kita membayar bea dan pajak 
serta menyerahkan pengajuan tertentu.

Suatu “ekspor” terjadi ketika barang, jasa, perangkat lunak, teknologi atau informasi dikirimkan 
ke seseorang di negara lain. “Ekspor pengganti” dapat terjadi ketika teknologi atau informasi 
(misalnya pelatihan) dibagikan di antara orang-orang dari berbagai negara. Suatu “ekspor ulang” 
adalah pergerakan barang, jasa, perangkat lunak, teknologi atau informasi dari satu negara tujuan 
ke negara tujuan lainnya. Berbagai undang-undang dan peraturan mungkin memerlukan lisensi, 
izin, dan kewajiban sebelum mengekspor barang, layanan, perangkat lunak, teknologi, atau 
informasi apa pun. Anda harus berhati-hati untuk memverifikasi kelayakan lokasi pengiriman dan 
penerima sebelum melakukan kegiatan ekspor atau ekspor ulang apa pun sesuai dengan kebijakan 
perusahaan kita.
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Compromiso con nuestras comunidades

Boikot
Se nos exige cumplir con todas las leyes y las regulaciones aplicables al antiboicot. Si recibe una 
solicitud para participar o cooperar con un boicot, de forma oral o escrita, la ley exige que lo 
informe inmediatamente, incluso si no cumplió o respondió a la solicitud. Si sospecha que ha 
recibido una solicitud de boicot, debe informar inmediatamente al respecto (y siempre antes de 
responder a la solicitud de boicot) al Director de Cumplimiento.

Anti-Pencucian Uang
Kita tidak boleh memfasilitasi transaksi yang mendukung kejahatan. Khususnya, kita tidak boleh 
menerima dana atau membantu transaksi dengan mengetahui, atau memiliki alasan untuk 
mengetahui, bahwa dana tersebut berasal dari aktivitas ilegal seperti penipuan atau korupsi, atau 
jika tidak akan membantu kejahatan.
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Pelepasan dan Amendemen
Dewan Direksi atau komite Dewan harus menyetujui setiap perubahan atau pelepasan Kode Etik 
kita untuk pejabat atau direktur. Dalam keadaan terbatas ini, keputusan akan dicatat dalam catatan 
perusahaan dan, bagi pejabat dan direktur, diungkapkan kepada pemegang saham sesuai dengan 
semua undang-undang, peraturan, dan persyaratan pencatatan yang berlaku.

Kesimpulan
EnscoRowan memiliki komitmen yang jelas dan teguh terhadap etika dan integritas, serta 
mengharapkan semua karyawannya untuk membuat komitmen pribadi guna mengikuti Kode 
Etik dan Nilai-Nilai Utama kita. Untuk mencapai tujuan ini, kita harus berusaha untuk tidak 
hanya mematuhi pasal Kode Etik, tetapi lebih penting lagi dengan semangatnya. Kode Etik ini 
diperjuangkan dan diberlakukan di semua tingkat kepemimpinan di seluruh perusahaan kita, 
khususnya Komite Manajemen Eksekutif, Komite Audit dan Dewan Direksi.
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Pejabat Kepatuhan Utama
• Telepon +1-713-789-1400
• Kirim surat yang ditujukan kepada 

Pejabat Kepatuhan Utama 
EnscoRowan 
5847 San Felipe, Suite 3300 
Houston, Texas 77057 
USA

• Email cco@enscorowan.com

Hotline Etika
Dikelola oleh perusahaan independen, yang tersedia dalam berbagai bahasa dan dapat diakses 24 
jam sehari, 365 hari setahun:

• www.enscorowan.com/responsible

Ketua Komite Dewan Direksi
Karyawan dan pihak lain yang berkepentingan dapat melaporkan setiap kekhawatiran
mengenai akuntansi, audit atau hal lain yang mencurigakan secara rahasia langsung kepada
Ketua Komite yang relevan, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Tatakelola dan
Komite Kompensasi, yang semuanya merupakan Direktur nonkaryawan yang independen.

• Kirim surat yang ditujukan kepada Ketua Komite Audit, Komite Nominasi dan 
Tatakelola, atau Ketua Komite Kompensasi 
EnscoRowan 
1415 South Voss Rd, Suite 110 
P.O. Box 135 
Houston, TX 77057 
USA

Semua korespondensi akan diteruskan (tanpa dibuka) kepada penerima.

INFORMASI KONTAK

mailto:cco%40enscoplc.com?subject=
http://www.enscoplc.com/responsible

