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Pesan dari CEO
Ketika Anda adalah karyawan Oriflame, di negara manapun atau
di posisi apapun Anda bekerja, Kode Etik berlaku untuk anda.
Bersama kebijakan dan panduan yang ada, Kode Etik ini menetapkan prinsip-prinsip yang memandu apa pun yang kita lakukan di
Oriflame – dengan level integritas yang tinggi serta nurani etis
dan kesadaran moral yang kuat. Baik di mana pun Kode Etik atau
kebijakan ini tidak mewakili suatu situasi tertentu, maka kewajiban
untuk tunduk terhadap hukum yang berlaku bersifat mutlak.

Kita semakin bersemangat dalam upaya menyediakan peluang bagi
orang banyak untuk menikmati produk-produk kita, membangun
karir, jalan-jalan, mendapat penghasilan, dan tampil luar biasa. Jiwa
kewirausahaan membantu kita untuk bekerja dengan baik dan selalu
berusaha menjadi unggul. Namun, selalu ada pekerjaan yang lebih
banyak lagi, dan cara-cara yang lebih baik untuk melakukannya. Kita
semua adalah bagian dari komunitas Oriflame di seluruh belahan
dunia dan jika kita bekerjasama dan saling mendukung, Saya yakin
kita akan mewujudkan visi menjadi Perusahaan Kecantikan No.1
dengan Sistem Penjualan Langsung.

Kode Etik ini adalah bagian dari komitmen jangka panjang kita
untuk menjadi perusahaan yang berkelanjutan sepenuhnya. Kita
ingin dapat diandalkan, terbuka, dan menunjukkan bahwa kita jujur
dalam segala tindakan kita. Ini adalah sesuatu yang kita banggakan
dan kita ingin agar dunia mengetahuinya.

Salam hangat,

Mewujudkan impian telah tertanam di dalam sejarah dan warisan perusahaan kita dan menjadi bagian dari identitas utama. Misi
korporasi kita adalah mewujudkan impian para konsultan, konsumen, dan karyawan, dan misi ini setiap langkahnya didukung oleh
nilai-nilai utama dan prinsip operasional kita, yang terkandung di
dalam Kode Etik kita.

Magnus Brännström,
Chief Executive Officer dan President
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Fondasi atas segala
yang kita kerjakan
Kode Etik Oriflame untuk para karyawan mengatur tentang cara kita
berbisnis. Misi dan visi, nilai-nilai utama, prinsip-prinsip operasional,
praktek-praktek bisnis, dan cara kita menghadapi dunia sekitar,
membantu kita untuk mendefinisikan siapa diri kita sebagai suatu
perusahaan.

bahwa mereka telah membaca, memahami, dan bahwa mereka
akan mematuhi syarat-syarat Kode Etik.
Jika kita menyadari adanya situasi yang melibatkan bentuk pelanggaran Kode Etik, kita tidak akan mendiamkannya. Sudah menjadi
tanggung jawab kita untuk segera melaporkannya kepada manager,
atau jika tidak bisa, maka kepada manager-nya manager kita. Seluruh
manager Oriflame diminta untuk menindak pelanggaran dengan
serius dan menanganinya sesuai dengan kebijakan dan nilai-nilai
Oriflame. Kita juga dapat melaporkan isu kita melalui email ke
codeofconduct@oriflame.com. Semua laporan ditangani dengan
kerahasiaan sepenuhnya. Oriflame tidak akan pernah mendiskriminasi atau menghukum individu manapun karena melaporkan, dengan niat baik, pelanggaran yang terjadi maupun dugaan terjadinya
pelanggaran.

Dokumen ini adalah fondasi bagi segala yang kita kerjakan. Dokumen ini membantu dan memandu kita, baik dalam tugas-tugas harian
maupun ketika dihadapi dengan pembuatan keputusan yang lebih
besar. Kode Etik memberikan dasar kerja kita, sementara kebijakan
dan panduan memberikan penjelasan lebih lanjut. Kebijakan dan
panduan dapat ditemukan di intranet kita, dan kebijakan-kebijakan
terpilih juga tersedia di laman eksternal kita. Tunduk pada hukum
dan peraturan bersifat mutlak. Bagi kita di Oriflame, kepatuhan
legal adalah persyaratan minimum yang mutlak, dan semua aktivitas
bisnis kita harus berdasarkan kejujuran dan rasa hormat.

Kode Etik tidak dapat meliputi semua situasi yang mungkin muncul,
dan Kode Etik tidak dirancang untuk menggantikan penilaian bijaksana serta tanggung jawab kita sendiri dalam membuat keputusan.
Ini merupakan sumber panduan dan dukungan. Jika ada situasi yang
tidak tercakup di dalam Kode Etik, kita harus membicarakannya
dengan atasan langsung.

Kita telah membuat Kode Etik terpisah bagi para pemasok yang
bekerja dengan kita serta satu lagi untuk para Konsultan Oriflame.
Ini untuk memastikan bahwa semua yang terlibat dengan Oriflame
bertindak dan melakukan bisnis dalam cara yang kita inginkan.
Informasi lebih lanjut tentang Kode Etik ini dapat ditemukan di
bagian akhir dokumen ini.

Kode Etik dibuat untuk membantu Oriflame melakukan bisnis
dengan cara yang seharusnya, dan untuk membantu kita tetap
menjadi perusahaan kelas dunia yang dapat kita banggakan.

Kode etik ini berlaku bagi seluruh karyawan Oriflame, dan semua
orang wajib patuh terhadap Kode Etik ini. Sejak memulai masa
kerja, seluruh karyawan diminta untuk memberikan konfirmasi
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Nilai-Nilai utama
Nilai-nilai utama kita telah berada bersama kita sejak awal. Togetherness, spirit dan passion
membantu kita menjadi perusahaan kelas dunia. Di manapun orang bertemu kita – di Group Support
office, salah satu pabrik, atau salah satu service centre kita – mereka harus merasakan nilai-nilai
utama kita. Nilai-nilai ini mendapatkan tempat di dalam diri kita.

tOgetherness/
kebersamaan

sPirit/
semangat

PassiOn/
gairah

Setiap orang bekerja sebagai bagian
dari satu tim yang terintegrasi –
Konsultan, leader, dan karyawan.

Segalanya mungkin, dan kita bisa
melakukannya.

Kita bertindak sebagai pusat
energi positif, kita bersifat positif
dan konsisten.

Kita semua saling mendorong untuk
berbicara dan didengar.
Kita saling mengenal dan mendukung.
Dengan berbagi dan bersenangsenang, kita meningkatkan seluruh
ekspektasi kita dan mencapainya.

Semangat “yakin-bisa” dan hasrat
untuk menang: keduanya mempengaruhi semua yang kita lakukan.

Kita bangga akan orang-orang kita,
karyawan, Konsultan, dan leader.

Kita adalah pemimpin yang
menjunjung tinggi akuntabilitas.

Kita antusias tentang produk-produk
kecantikan dan peluang bisnis kita.

Kita adalah wirausaha dan
profesional sejati.

Kita bersemangat tentang misi kita
mewujudkan impian.
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“Untuk menikmati sukses yang panjang, kita harus memiliki nilai-nilai
utama yang pasti dan suatu misi yang jelas, seraya mengadaptasikan semua
strategi dan praktek bisnis kita tanpa henti atas dunia yang selalu berubah.”
Jonas dan Robert af Jochnick, pendiri Oriflame

Misi dan Visi
VISI KITA

MISI KITA

menjadi PerUsahaan keCantikan nO .1
dengan sistem PenjUalan langsUng

mewUjUdk an imPian
Bagi kita, impian adalah nyata, dan kita berada di suatu bisnis
yang membuat impian menjadi kenyataan untuk orang lain. Kita
membantu para konsumen dan konsultan untuk mencapai aspirasi
mereka, sehingga mereka dapat menjalani hidup yang lebih kaya
dan berarti.

Selama lebih dari 45 tahun, kita telah membantu mewujudkan
jutaan impian. Kini kita memiliki tenaga penjualan sebanyak lebih dari
3 juta Konsultan Oriflame di seluruh dunia. Visi kita, yaitu menjadi
Perusahaan Kecantikan No.1 dengan Sistem Penjualan Langsung,
merupakan pernyataan dari tujuan korporat utama kita, ke mana
kita melangkah. Kita yakin bahwa produk-produk, cara berbisnis,
nilai-nilai dan komitmen kita – bersama dengan para karyawan yang
berdedikasi dan berbakat, manajemen, Konsultan Independen, dan
budaya korporat kita yang kuat – kita akan sampai ke sana.

Sebagai karyawan, kita bekerja untuk membantu para Konsultan
Independen Oriflame agar sukses di bisnis Oriflame mereka dan
mencapai impian serta tujuan personal mereka. Ini membantu
perusahaan kita untuk tumbuh dan membuka lebih banyak peluang
bagi kita untuk berkembang dan maju di dalam karir kita sendiri,
mewujudkan impian profesional kita sendiri. Dengan produk-produk
yang terinspirasi oleh alam dan dikembangkan dengan menggunakan
ilmu pengetahuan dan inovasi terdepan, kita mewujudkan impian
para Konsultan dan konsumen Oriflame tentang kecantikan dan
kesejahteraan. Budaya kita memfokuskan orang-orang serta impian
mereka. Your dreams are our inspiration, slogan yang membuat
impian benar-benar nyata.
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Lima prinsip operasional
Kelima prinsip operasional kita menjelaskan bagaimana kita seharusnya bertindak, berpikir, dan bekerja.
Kinerja kita sehari-hari perlu merujuk kepada prinsip-prinsip ini.
MENGHARGAI OR ANG LAIN

KESEDERHANAAN DAN EFISIENSI BIAYA

• Menunjukkan rasa hormat, empati, dan perhatian bagi setiap
individu tanpa memandang posisi, jabatan, atau situasi.

• Cari solusi sederhana atas masalah yang rumit.
• Pertahankan sikap rendah hati, hindari hirarki/birokrasi, dan lakukan praktek terbaik.

• Memperlakukan semua orang secara sama rata dan penuh
hormat tanpa memandang gender, etnis, kebangsaan, usia,
orientasi seksual, afiliasi politik atau relijius, atau kapasitas fisik.

• Capai tujuan-tujuan dengan pengeluaran tidak melebihi daripada
yang dibutuhkan.

• Bertindak secara transparan, jujur, dan etis.

MENUJU KEBERLANJUTAN DAN
PERTUMBUHAN JANGKA PANJANG

FOKUS PADA KONSUMEN
• Di dalam dunia yang selalu berubah, mengantisipasi, memahami,
dan mengatasi segala kebutuhan dan ekspektasi yang berubahubah dari konsumen kita (termasuk Konsultan dan leader) adalah
vital.

• Pilih profitabilitas jangka panjang daripada keuntungan jangka
pendek dan temukan solusi yang berlaku dari waktu ke waktu.

• Kita perlu mengadopsi suatu budaya yang menyambut perubahan
dan mendorong pembelajaran yang terus-menerus.

• Hormati alam dan berusaha untuk meminimalisasi dampak kita
terhadap lingkungan.

• Bertindak sebagai warga korporasi yang baik, tunjukkan rasa
tanggung jawab sosial yang kuat.

TUNTUTAN KUALITAS
• Menentukan standar yang tinggi dan mewujudkan janji-janji kita.
Mengembangkan produk-produk yang aspiratif dan bernilai unggul
yang dipasarkan pada harga yang terjangkau.
• Menawarkan layanan berkualitas dan menunjukkan profesionalisme dalam semua proses bisnis kita.
• Mengembangkan hubungan kerja berkualitas antara karyawan,
Konsultan, pemasok, dan investor.
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Tempat kerja yang
membanggakan
Diskriminasi
Kita menentang segala bentuk diskriminasi. Kita memastikan bahwa
setiap karyawan mendapatkan peluang yang sama dalam hal pengembangan individu dan karir apapun gender, etnis, kebangsaan, usia, orientasi seksual, afiliasi politik atau religius, atau kapasitas fisiknya.

Perbedaan membuat kita lebih kuat
Sebagai sebuah perusahaan internasional yang beroperasi di berbagai belahan dunia, Oriflame bersifat ragam dan multikultural.
Kualitas inilah kekuatan yang kita pegang.
Keragaman ini penting bagi kesuksesan kita: dengan menyatukan
orang-orang dari latar belakang budaya dan sosial yang berbedabeda, kita mendapatkan banyak sudut pandang baru dan banyak
ide baru. Tenaga kerja kita yang bersifat multikultural merupakan
salah satu asset terbesar dan sumber inspirasi yang nyata. Hal ini
memungkinkan kita memiliki pemahaman yang jelas tentang pasarpasar kita, menciptakan produk-produk terbaik dan memberikan
layanan kelas dunia.

Proses rekrutmen kita hanya berfokus pada menemukan orang
yang tepat untuk suatu pekerjaan. Kita percaya bahwa setiap karyawan harus dinilai berdasarkan tiga kriteria: kinerja, pengalaman,
dan potensi.
Pelecehan
Kita memiliki kebijakan tanpa toleransi untuk setiap bentuk pelecehan. Pelecehan dalam bentuk fisik, verbal, atau non-verbal tidak pernah diterima apakah itu perilaku tidak menyenangkan yang bersifat
seksual, intimidasi, mengabaikan seorang kolega secara konstan atau
berulang-ulang, atau bentuk perilaku bermusuhan lainnya.

Lingkungan kerja
Kita menghargai hak asasi manusia dan berusaha untuk memastikan
lingkungan kerja yang aman bagi seluruh karyawan baik di seluruh
kantor maupun pabrik.

Privasi
Privasi adalah pertimbangan utama di Oriflame. Kita menghormati
hukum privasi internasional dan nasional di seluruh aktivitas bisnis
kita.

Kesehatan dan keselamatan
Kesehatan dan keselamatan selalu menjadi prioritas utama, dan
sangat penting bagi Oriflame. Kita berupaya untuk selalu mematuhi
persyaratan kesehatan dan keselamatan lokal dan nasional. Kita
mendorong gaya hidup sehat bagi para karyawan untuk mempertahankan tenaga kerja yang sehat. Lokasi-lokasi kantor kita ditinjau untuk
meminimalisasi kemungkinan risiko yang menyangkut keselamatan
dan keamanan orang-orang kita dan mereka yang bekerja dengan
kita. Kita mengusahakan lingkungan yang aman.

Saat terbaik dalam karir Anda
Bekerja di Oriflame tidak selalu mudah – bergerak cepat dan menantang – namun selalu menjadi pengalaman yang menyenangkan,
yang membantu Anda tumbuh sebagai seseorang dan profesional.
Datang ke kantor akan menjadi sesuatu yang Anda nanti-nantikan
setiap harinya, saat yang seru, dan tahun-tahun terbaik dalam karir
Anda.

Kondisi pekerjaan
Kita berkomitmen untuk menghormati semua hukum dan regulasi
tenaga kerja yang berlaku, termasuk upah minimum regional dan
ketentuan jam kerja, dan kita tidak pernah mempekerjakan staff
di bawah usia tenaga kerja. Kita sangat menentang semua bentuk
tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak-anak serta bentuk-bentuk
lain dari eksploitasi anak-anak dan kelompok minoritas.
Kebebasan berserikat
Kita juga percaya pada lingkungan yang ditandai oleh keterbukaan
dan perlakuan adil. Seluruh karyawan berhak untuk berorganisasi;
artinya bahwa karyawan Oriflame selalu memiliki hak untuk bergabung atau untuk tidak bergabung ke dalam serikat pekerja dan
juga memiliki hak atas perundingan bersama. Kita berusaha untuk
mengadopsi hubungan-hubungan yang sehat dengan perwakilan
tenaga kerja para kolega kita. Kita berupaya untuk menghormati
semua hukum dan regulasi internasional mengenai komunikasi dengan dewan pekerja dan serikat kerja.
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Cara kita berbisnis
Kepatuhan hukum

Representasi

Sebagai persyaratan minimum, Oriflame berkomitmen untuk
mematuhi secara penuh persyaratan hukum atau peraturan dan
standar industri di setiap negara di mana bisnis beroperasi. Selain
itu, kita berkomitmen terhadap 10 Prinsip Piagam Persatuan BangsaBangsa (di bagian Hak Asasi Manusia, Perburuhan, Lingkungan, dan
Anti-Korupsi). Jika peraturan perundang-undangan lokal ataupun
pedoman internasional tidak memberikan panduan yang cukup,
maka kita mengikuti kebijakan dan prosedur Oriflame sendiri.

Pemberian nilai barang
Kita mengakui bahwa hadiah, keramahan, dan hiburan terkadang
menjadi bagian penting dalam berbisnis, tapi kita harus berhati-hati
untuk memastikan bahwa tindakan kita pantas dan tidak dapat disalahartikan atau merusak reputasi Oriflame. Kita mengakui bahwa
terdapat perbedaan budaya di negara-negara yang berbeda di mana
dalam beberapa kasus sebuah perusahaan diharapkan untuk menyediakan hadiah-hadiah dengan nilai yang masuk akal, terutama dalam
musim liburan, sebagai bagian dari praktek bisnis yang mapan. Sesuai
dengan Kebijakan Representasi Oriflame secara Global, hadiah,
keramahan, hiburan, dan barang pemberian apapun lainnya harus
disetujui dimuka oleh VP Finance, VP Finance fungsional regional
atau grup, atau Komite Korporat atau Chief Financial Officer jika
VP Finance terlibat. Hadiah apapun, atau pemberian lainnya, harus
sejajar dengan regulasi lokal dan internasional.

Suap tidak pernah diizinkan
Karyawan di Oriflame tidak diizinkan untuk memberi atau menawarkan apapun dengan nilai berapapun, kepada siapapun dengan tujuan
mendapatkan atau mempertahankan keuntungan bisnis yang tidak
adil. Ini bisa merupakan, namun tidak terbatas pada, misalnya, uang
tunai, hadiah untuk anggota keluarga, penghapusan hutang, pinjaman, hiburan, makanan dan perjalanan, kontribusi politis maupun
amal, peluang bisnis, dan perawatan medis.
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Jika dihadapkan dengan permintaan hadiah, keramahan, hiburan,
atau barang berharga lainnya sebagai kondisi berbisnis, karyawan
harus segera melaporkan permintaan tersebut kepada VP Finance
fungsional regional atau grup dan menolaknya.

keputusan yang berhubungan dengan situasi itu. Penyimpangan dari
peraturan ini harus disetujui oleh regional atau group functional
VP Finance, atau oleh Chief Financial Officer sebagai alternatif, jika
Vice-President Finance berkepentingan.

Acara-acara, keramahan, atau hiburan yang melibatkan karyawan
tidak boleh bersifat yang mempengaruhi atau merusak reputasi
kita. Ingat selalu bahwa kita semua adalah duta Oriflame.

Karyawan Oriflame dan keluarga dekatnya (suami,istri, pasangan,
saudara kandung, orang tua, dan anak-anak) tidak dapat bekerja
sebagai leader Oriflame (Konsultan yang mengelola Konsultan
lainnya). Penyimpangan dari aturan ini harus diungkapkan kepada
perusahaan dan diakui oleh Komite Korporat.

Menerima nilai barang
Karyawan boleh menerima dan menyimpan hadiah-hadiah jika
nilainya sejalan dengan praktek bisnis dan kebijakan Oriflame yang
diakui, dan selama hadiah-hadiah itu tidak dilihat mempengaruhi
penilaian bisnis mereka secara tidak pantas.

INFORMASI OR ANG DAL AM
Di Oriflame, kita memiliki batas tentang bagaimana dan kapan
karyawan diizinkan untuk memperdagangkan saham Oriflame.
Batas-batas ini berhubungan dengan regulasi perdagangan orang
dalam dan standar perilaku.

Karyawan tidak boleh menerima hadiah, pembayaran, balasan,
hiburan, atau benda berharga lainnya yang dapat membuat mereka
merasa wajib melakukan, atau tidak melakukan, tindakan-tindakan
tertentu.

Informasi dari orang dalam mengacu pada informasi yang berpotensi
mempengaruhi harga saham namun belum dipublikasikan, misalnya
informasi yang terdapat di dalam laporan per kwartal yang belum
diumumkan. Istilah “orang dalam” mengacu pada siapapun yang
memiliki akses ke informasi tersebut. Tidak ada karyawan yang
diizinkan untuk berdagang saham selama periode “closed-window”
sebelum peluncuran laporan per kwartal atau tahunan.

AKUNTANSI DAN PENCATATAN YANG AKUR AT
Kita harus memastikan bahwa kita mengikuti semua standar, prinsip,
hukum, dan praktek-praktek yang berlaku dalam hal akuntansi dan
pelaporan keuangan. Sebagai karyawan, kita juga harus memastikan
bahwa tidak ada bagian manapun dari pembayaran yang dibuat
untuk tujuan lain daripada apa yang dideskripsikan secara penuh
dan akurat di dalam buku-buku dan catatan-catatan Oriflame.
Tidak ada transaksi rahasia atau tak tercatat untuk tujuan apapun.
Informasi yang salah atau palsu tidak dapat dibuat di dalam buku
dan catatan Oriflame untuk alasan apapun. Dana personal tidak
boleh digunakan untuk menyiasati larangan manapun yang termasuk
di dalam dokumen ini.

Orang dalam permanen, seperti anggota dewan dan manajemen
senior, harus sangat mematuhi batasan-batasan tambahan yang
berlaku bagi mereka. Para orang dalam permanen ini, dan keluarga
langsung mereka, harus melaporkan niat apapun untuk membeli
atau menjual saham kepada Chief Financial Officer kita atau, sebagai
alternatif, kepada Investor Relations kita. Karyawan Oriflame yang
tidak dianggap sebagai orang dalam permanen dapat memperdagangkan saham tanpa pemberitahuan sebelumnya, tetapi harus taat
terhadap peraturan umum tentang informasi orang dalam serta
kebijakan kita yang melarang perdagangan selama periode closedwindow. Jika Anda memiliki keraguan atau kekhawatiran tentang
ini, penting bagi Anda untuk mengkonsultasikannya dengan manajer
langsung Anda atau Investor Relations Oriflame.

LAR ANGAN MONOPOLI/PERSAINGAN USAHA
Di Oriflame, kita menjalankan bisnis menurut semua hukum
larangan monopoli/persaingan usaha yang berlaku. Ini berlaku bagi
seluruh karyawan Oriflame. Hukum ini melarang perjanjian atau
kesepakatan antara kompetitor yang dapat membatasi persaingan
(perjanjian atas harga, pasar atau konsumen, diskriminasi harga
dan seterusnya). Hukum ini rumit namun penting untuk dipahami
benar dan diikuti oleh karyawan yang memiliki interaksi apapun,
baik langsung maupun tidak langsung, baik dengan kompetitor atau
kompetitor potensial Oriflame.

Komunikasi
Komunikasi vital bagi Oriflame sebagai bisnis kelas dunia yang berdasarkan pada hubungan jujur dan kepercayaan. Kita berdedikasi
untuk perlakuan adil, keterbukaan, dan akuntabilitas – prinsipprinsip
yang memperkuat operasi kita.

KONFLIK KEPENTINGAN

Sejajar dengan Group Communication Policy, komunikasi kita harus
memperkuat rasa percaya diri terhadap perusahaan dan merek
sekaligus melawan risiko kehilangan rasa percaya diri itu. Tujuan
akhir kita adalah untuk menciptakan nilai pemegang saham. Maka
dari itu, pendekatan kita terhadap komunikasi haruslah aktif, terbuka, akurat dan cepat, dengan kondisi informasi siap tersedia.

Terlibat di dalam bisnis dengan firma apapun yang dimiliki, dikelola,
atau yang mempekerjakan karyawan Oriflame atau yang berhubungan dekat (keluarga atau teman) dengan karyawan Oriflame, akan
membuka konflik kepentingan, dan karena itu perlu diutarakan
kepada perusahaan.
Memiliki kepentingan finansial yang tidak terungkap di firma apapun
yang sedang atau ingin berbisnis dengan Oriflame, atau yang merupakan kompetitor Oriflame, juga membuka konflik kepentingan.
Bagaimanapun, kepemilikan saham kurang dari 1 persen dari perusahaan yang diperdagangkan terbuka tidak dianggap sebagai pelanggaran dari kebijakan ini. Jika situasi konflik kepentingan muncul,
adalah kewajiban karyawan untuk mengungkapkan kepentingan
itu kepada Oriflame dan melepaskan diri dari proses pengambilan

Sebagai perusahaan yang terdaftar, kita harus memastikan bahwa
komunikasi kita tunduk pada batas-batas yang ditekankan oleh
NASDAQ OMX Nordic. Artinya adalah, kecuali jika diberi otoritas
khusus untuk melakukannya, karyawan tidak boleh menyediakan
informasi tentang kinerja finansial Oriflame, atau mengeluarkan
pernyataan menyangkut masa depan yang belum dipublikasikan.
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Semua manajer pada seluruh level bertanggung jawab atas komunikasi di dalam departemen mereka, sehingga mereka diminta untuk
tetap terkini tentang konsep bisnis, tujuan, dan strategi Oriflame.

kata sandi Anda. Karena itu, laptop dan alat-alat penyimpan tidak
boleh ditinggalkan dalam keadaan tidak aman.
Kapan pun karyawan menggunakan sistem Teknologi Informasi
dan email Oriflame, semua domain dan kotak surat perusahaan,
mereka mewakili perusahaan di setiap aktivitas mereka. Ini berarti
Anda harus melakukannya dengan etis dan taat hukum, dan tunduk
pada nilai-nilai dan kebijakan perusahaan kita.

KEAMANAN INFORMASI DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
Di dunia digital, kebanyakan informasi korporasi kita disimpan
dan ditransmisikan secara elektronik. Hal ini dapat meningkatkan
efisiensi komunikasi dan sistem-sistem kita, namun sekaligus menciptakan tantangan dalam mempertahankan keamanan informasi.

Untuk memastikan kepatuhan, dan untuk melindungi kepentingan
Oriflame, konsumen kita dan lainnya, Oriflame memiliki hak untuk
mengakses dan kapanpun diperlukan membuka catatan tentang
bagaimana karyawan menggunakan telepon, email, internet, dan
berkas serta informasi lainnya di komputer, sejauh diizinkan oleh
peraturan setempat.

Sudah menjadi kepentingan setiap orang untuk melindungi data
dan sistem Oriflame, dan untuk memastikan aktivitas digital kita
merefleksikan nilai-nilai perusahaan. Adalah tanggung jawab kita
untuk memastikan bahwa sistem Teknologi Informasi kita digunakan secara efektif, etis, dan taat hukum, dan bahwa Teknologi
Informasi ini hanya digunakan untuk bisnis atau aktivitas-aktivitas
yang berhubungan. Demikian pula, asset-aset fisik seperti laptop
– dan informasi di dalamnya – harus dipelihara dengan baik. Ingat
bahwa Anda, sebagai karyawan, bertanggung jawab atas seluruh
transaksi komputer yang dilakukan dengan identitas pengguna dan

Semua orang di Oriflame secara hukum diminta untuk patuh terhadap semua hak cipta dan perjanjian lisensi-software. Ketidakpatuhan dapat menyebabkan Oriflame dan karyawan yang bertanggung
jawab menerima penalti baik secara perdata dan/atau pidana.
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Menuju perusahaan
yang berkelanjutan
Oriflame berkomitmen untuk menjadi semakin berkelanjutan. Kita
fokus pada pertumbuhan bisnis yang bertanggung jawab, sambil
mengurangi dampak lingkungan keseluruhan dan meningkatkan
manfaat-manfaat sosial yang muncul dari segala aktivitas kita. Walaupun perkembangan dilakukan setiap harinya, kita tahu bahwa ini
akan menjadi sebuah perjalanan panjang, dan masih banyak lagi
yang harus dikerjakan.

lingkungan menjadi faktor dalam setiap keputusan bisnis utama yang
diambil oleh perusahaan dan bahwa sebuah perspektif siklus hidup
diintegrasikan ke dalam pengembangan produk kita.
Secara terus-menerus, kita bekerja untuk mengurangi dampak
lingkungan yang perusahaan berikan dan meningkatkan kredensial
keberlanjutan dari semua produk, layanan, dan acara, secara aktif
mempromosikan penggunaan lebih banyak produk dan bahanbahan yang berkelanjutan. Untuk melakukannya, perusahaan telah
berkomitmen terhadap sejumlah tujuan yang dirancang untuk
mendapatkan bahan-bahan utama secara berkelanjutan, mengurangi
kontribusi perusahaan terhadap perubahan iklim, mengoptimalkan
penggunaan air dan meminimalkan limbah. Semua tujuan ini berlaku
bagi semua operasi dan aktivitas Oriflame, termasuk acara, fasilitas
pabrik, kantor, dan pusat-pusat distribusi.

Kita bangga dapat memberikan peluang kepada banyak orang untuk
mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Melalui peluang bisnis
kita, kita berkomitmen untuk memberikan jutaan Konsultan Oriflame kemungkinan untuk meningkatkan hidup mereka dan menciptakan dampak positif di dalam komunitas tempat kita beroperasi.
Selain menyediakan lapangan pekerjaan dan peluang bisnis, Oriflame
memiliki sejarah komitmen yang panjang terhadap komunitas tempat kita beroperasi dengan mendukung gerakan-gerakan positif di
level lokal, regional, dan global. Untuk dapat mengerahkan potensi
penuhnya, semua kerja komunitas dinaungi oleh satu payung besar:
Oriflame Foundation. Melalui Oriflame Foundation, kita bertujuan
untuk membantu anak-anak dan perempuan muda yang paling
rapuh yang ada di komunitas tempat kita beroperasi, melalui rangkaian inisiatif pendidikan – dengan demikian memberikan kesempatan
untuk memperbaiki kehidupan mereka dan memungkinkan mereka
untuk mewujudkan impian. Untuk mendukung komunitas, seluruh
karyawan Oriflame didorong untuk terlibat di dalam proyek-proyek
sukarela dan penggalangan dana setempat. Untuk ini, Oriflame
menawarkan cuti satu hari per tahun bagi setiap karyawan untuk
melakukan kerja sukarela di negara mereka masing-masing.

Oriflame lebih jauh berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran,
mendorong partisipasi dan mendidik karyawan serta Konsultan
tentang isu-isu keberlanjutan lingkungan.
Oriflame akan terlibat dalam dialog yang berkala dengan para
pemangku kepentingan yang relevan untuk memastikan bahwa
perusahaan bertanggung jawab atas perkembangan dan selalu
diinformasikan tentang tren-tren serta prioritas lingkungan yang
muncul. Perkembangan dalam pelaksanaan tujuan-tujuan keberlanjutan lingkungan Oriflame akan dimonitor dan ditinjau secara
berkala berdasarkan target-target dan komitmen.
MENGHARGAI OR ANG LAIN
DAN HAK ASASI MANUSIA

Melalui produk-produk, kita berkomitmen untuk mempersembahkan kecantikan dan kesejahteraan kepada konsumen di seluruh
dunia. Dalam merancang dan memformulasikan produk, kita berusaha untuk menggunakan bahan-bahan mentah yang sesuai dengan
kebijakan lingkungan kita yang kuat, dan yang bersifat alami, dapat
diperbarui, dan tidak membahayakan lingkungan. Kita mempraktekkan uji tuntas dalam merancang, memproduksi, dan menguji
produk untuk memastikan bahwa produk-produk kita aman bagi
orang dan lingkungan.

Di Oriflame, kita berkomitmen untuk bertindak secara bertanggung jawab dan dengan rasa hormat kepada semua orang yang
terkait dengan operasi kita – karyawan di seluruh dunia, konsultan
Oriflame, subkontraktor di dalam rantai suplai, dan tentunya, konsumen yang membeli produk kita.
Oriflame menghormati dan mendukung prinsip-prinsip hak asasi
manusia internasional dan berusaha menghindari keterlibatan dalam
pelanggaran hak asasi manusia. Kita mendukung prinsip-prinsip yang
terkandung di dalam Universal Declaration of Human Rights dan
International Labour Organization Conventions yang mendasar,
dan kita berpartisipasi secara aktif di dalam United Nations Global
Compact.

Tanggung jawab lingkungan
Oriflame berkomitmen untuk menjalankan bisnis yang menghargai lingkungan. Kita akan terus menilai dan mengembangkan
pemahaman akan dampak yang perusahaan berikan kepada sistem
alami bumi. Kita memastikan bahwa pertimbangan-pertimbangan
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Tanggung jawab
kepatuhan kita
email yang tidak mengungkapkan identitas Anda. Alamat email
codeofconduct@oriflame.com adalah milik General Counsel.
Laporan akan ditangani secara rahasia. Oriflame tidak akan mentoleransi pembalasan dalam bentuk apapun kepada individu yang
membuat laporan dengan niat baik tentang pelanggaran yang
aktual ataupun dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik.

Sebagai perusahaan global, kita beroperasi di lebih dari 60 negara
di seluruh dunia, jadi kita perlu mentaati hukum, peraturan, dan
regulasi lokal di masing-masing negara. Kebijakan-kebijakan hukum
kita menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk membantu kita
tetap pada jalur hukum di manapun kita berbisnis. Jika Anda ragu,
merujuklah kepada kebijakan, dokumen ini, atau tanyakan pada
staf departemen hukum.

Prioritas kita adalah untuk selalu menangani kerusakan yang timbul
dari pelanggaran Kode Etik. Jika pelanggaran dapat mengancam
keselamatan karyawan atau konsumen, misalnya, maka langkah
pertama adalah menyingkirkan bahaya potensialnya. Contoh-contoh
pelanggaran lainnya termasuk hadiah atau hiburan yang tidak patut,
perilaku tidak pantas di tempat kerja atau pembocoran informasi
rahasia.

Selain kebijakan-kebijakan hukum, mentaati Kode Etik Oriflame
adalah wajib bagi seluruh karyawan. Adalah tanggung jawab para
manajer Oriflame untuk mengkomunikasikan Kode Etik di dalam
organisasi mereka. Para manajer juga bertanggung jawab atas
pelaksanaan prinsip-prinsip ini, dan dalam menunjukkan pentingnya kepatuhan melalui tindakan-tindakan mereka. Semua orang di
Oriflame bertanggung jawab untuk patuh kepada Kode Etik, dan
melaporkan pelanggaran jika mereka menyadarinya.

Oriflame memiliki beragam tindakan kedisiplinan yang tersedia
untuk disesuaikan dengan tingkat keseriusan pelanggaran Kode Etik.
Pelanggaran minor yang pertama kali akan mendapatkan teguran
ringan, sementara pelanggaran yang lebih serius mendapatkan
konsekuensi-konsekuensi yang lebih berat, hingga pemberhentian
kerja. Jika pelanggaran Kode Etik memberi pengaruh buruk kepada
Oriflame, Konsultan, konsumen, karyawan, dan rekan bisnis, maka
perusahaan berhak untuk mengambil langkah hukum yang ada untuk
melindungi reputasinya dan melindungi diri dari risiko finansial.

Cara mengangkat isu
Prosedur pelaporan kita telah dikembangkan untuk membantu
Anda jika Anda menemukan pelanggaran Kode Etik. Langkah
pertama adalah melaporkan pelanggaran kepada manajer lini, dan
jika tidak mungkin, maka kepada manajernya manajer. Karyawan
dapat juga memilih untuk melaporkan masalah mereka dengan
mengirimkan email ke codeofconduct@oriflame.com. Email
juga dapat dikirimkan tanpa nama dengan menggunakan alamat
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Kode Etik Pemasok
Ikhtisar
Di Oriflame, kita percaya bahwa korporasi memiliki tanggung jawab sosial dan etika
yang sama dengan individu. Di manapun kita berbisnis, kita berkomitmen untuk menaati hukum dan
regulasi yang berlaku dan tujuan dari Kode Etik Pemasok adalah untuk memastikan bahwa semua
pemasok Oriflame juga beroperasi sesuai dengan standar yang berlaku secara internasional.
Karena itu, Kode Etik Pemasok meliputi semua syarat dasar yang berhubungan dengan
hak asasi manusia, perburuhan, lingkungan, dan anti korupsi.
Taat dengan kondisi Kode Etik ini adalah bagian dari kondisi standar dalam berbisnis dengan pemasok.
Kode Etik ini dirancang untuk berlaku terutama bagi para pemasok lapis pertama dan
subkontraktor mereka; namun demikian, kita tetap mendorong para pemasok kita untuk
mengimplementasikan Kode Etik ini secara luas dalam rantai nilai mereka sendiri.
Versi Kode Etik Pemasok yang lengkap dapat
diakses di intranet atau dari luar di laman korporat kita:
http://corporate.oriflame.com
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Aturan Perilaku
dan Kode Etik Konsultan
Ikhtisar
Oriflame adalah anggota dari World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA)
sekaligus European Direct Selling Association (SELDIA). Tujuan EFDSA dan SELDIA adalah untuk
mempromosikan industri dengan mengikuti tata cara tertinggi melalui peningkatkan fokus industri
terhadap etika. Perusahaan dengan reputasi negatif dapat merugikan seluruh industri.
Membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh
perusahaan yang demikian, yang dapat menghancurkan kerja yang luar biasa positif dari
industri penjualan langsung di seluruh dunia. Sebagai perusahaan anggota,
Oriflame mengikuti kode etik SELDIA dan WFDSA dengan ketat.
Aturan Perilaku dan Kode Etik telah dirancang untuk memastikan bahwa seluruh
Konsultan Oriflame mempertahankan standar yang tinggi. Prinsip-prinsip panduan bagi Konsultan
Oriflame adalah untuk memperlakukan orang sama adilnya sebagaimana mereka ingin diperlakukan
dan untuk mengkomunikasikan sebuah peluang dengan sikap yang profesional dan jujur.
Para Konsultan kita diminta untuk membaca, menerima, dan menaati Aturan Perilaku
dan Kode Etik dan juga diharapkan untuk, dan harus, menaati semua persyaratan
hukum dari negara di mana mereka menjalankan bisnis Oriflame.
Kode Etik Konsultan tersedia di laman korporasi kita
http://corporate.oriflame.com
Aturan Perilaku dapat meliputi aturan khusus suatu Negara dan tersedia bagi
Konsultan Oriflame di perusahaan setempat kami.
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Impian Anda –
Inspirasi Kami ™
Kami percaya pada impian.

Impian sifatnya individual dan personal. Impian dan tujuan sangatlah indah dan penting. Oriflame
adalah tentang menggapai impian. Inilah yang kami lakukan. Setiap hari. Untuk semua orang di seluruh
dunia. Apakah Anda seorang pemimpi? Anda memiliki tujuan-tujuan? Selamat datang.

Kami percaya pada kecantikan.

Kecantikan, sama seperti impian Anda, adalah personal. Melalui produk-produk kecantikan unik
kami dari Swedia, kami telah memberikan kesempatan kepada jutaan orang untuk mengubah hidup
mereka. Ketika Anda tampil cantik, Anda merasa senang. Ketika Anda merasa senang,
Anda siap untuk menggapai semua impian Anda.

Kami percaya pada Anda.

Kerja kami diawali dari impian Anda. Impian Anda adalah inspirasi kami. Kami mendorong setiap
orang untuk bermimpi, menentukan tujuan mereka sendiri. Dan kami adalah mitra mereka di dalam
perjalanan ini. Budaya kami didasari oleh rasa hormat dan kepercayaan pada orang lain. Kami
mendengarkan Anda. Bersama-sama, kita menciptakan jaringan kecantikan global dan mewujudkan
impian-impian. Apakah Anda ingin mewujudkan impian Anda? Kami ingin.
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