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Sebagai karyawan Oriflame, di negara mana
pun atau di posisi apa pun Anda bekerja, Kode
Etik berlaku untuk Anda. Bersama kebijakan dan
panduan yang ada, Kode Etik ini menetapkan prinsipprinsip 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.

jadi yang terbaik. Selalu ada pekerjaan baru serta
cara-cara yang lebih baik untuk melakukannya.

Kode Etik ini adalah bagian dari komitmen
jangka panjang kami untuk menjadi perusahaan
yang berkelanjutan sepenuhnya. Kami dapat
diandalkan, terbuka, dan transparan.
Kami bangga pada etik serta nila-nilai kami
dan ingin dunia mengetahuinya.

Magnus Brännström,
Chief Executive Officer and President

Kita semua adalah bagian dari komunitas Oriflame
di seluruh belahan dunia dan jika kita kerja sama
dan saling mendukung, saya yakin kita akan
mewujudkan visi menjadi Perusahaan Kecantikan
Social Selling No.1.
Salam hangat,

Kami sangat bersemangat dalam upaya
menciptakan peluang bagi orang banyak untuk
menggapai mimpi, membangun karier, bepergian,
mendapat menghasilan, menikmati produk kami dan
tampil luar biasa.. Jiwa entrepreneur kami membantu
kami untuk bekerja dengan baik dan selalu berusaha
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The Oriflame house

Rumah Oriflame

Apakah
Kode Etik Oriflame itu?

VISI KAMI

Tujuan kami

Apa yang kami tawarkan

Jadi perusahaan kecantikan social selling #1

MENGAPA BELI

MENGAPA BERGABUNG

Kecantikan holistik
terinspirasi oleh alam
dan didukung oleh
ilmu pengetahuan

Make money today
and fulfill your dreams
tomorrow

POSISI BRAND KAMI

Beauty by Sweden

Cara kami bekerja

CIRI KHAS SWEDIA KAMI

Mudah Diakses, Alami, Progresif, Terpercaya
NILAI KAMI

Togetherness Spirit Passion

Alasan kami hadir
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MISI KAMI

Untuk Menggapai Mimpi

Dalam berbisnis, kami selalu mematuhi hukum,
peraturan dan kebijakan dari pemerintah dan
lembaga internasional. Kami sangat menghormati
aturan hukum dan mengharapkan kamu sebagai
Oriflamian untuk berbagi rasa hormat ini. Kami
juga berusaha keras. Kamu harus tahu bahwa kamu
bekerja di perusahaan yang bisa dipercaya, di mana
kamu bisa merasa aman dan nyaman. Kamu bekerja
di perusahaan yang ingin kamu terus bermimpi dan
membantumu meraih mimpi tersebut. Membantu
orang lain untuk menggapai mimpi adalah misi
Oriflame serta komitmen terbesar kami.

“

Kode Etik Oriflame merupakan perwujudan dari
komitmen ini. Ini adalah seperangkat peraturan,
arahan dan kerangka kerja etis untuk mendukungmu
dalam mengambil keputusan penting saat
bekerja di Oriflame.

Kode etik ini berlaku untuk seluruh karyawan Oriflame.
Jika kamu menyaksikan atau menyadari adanya
pelanggaran, kamu wajib melaporkan secepatnya
dan mengambil tindakan, jika memungkinkan.
Kamu bisa mengirim laporan ke manajermu atau
manajer mana pun. Kamu juga bisa kirim email ke
codeofconduct@oriflame.com, kotak surat milik tim
Global Assurance. Kami akan memperlakukannya
dengan hormat dan menjaga kerahasiaannya secara
maksimal. Oriflame tidak akan pernah mendeskriminasi
atau menghukum individu karena melaporkan, dengan
niat baik, pelanggaran atau dugaan pelanggaran
yang terjadi. Pelanggaran yang dikonfirmasi dari
Kode Etik dianggap sebagai pelanggaran kondisi
ketenagakerjaan dan oleh karenanya dapat
menyebabkan tindakan disipliner yang sebanding
dengan tingkat keseriusan pelanggaran tersebut.

“Sebagai bagian dari budaya percaya kami, kamu harus berbicara
jika ada yang tidak beres agar kami bisa mengatasi masalah tersebut.”
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10 aturan kami
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1

Kami memberikan tempat kerja yang aman dan nyaman untuk pekerja
#safeenvironment – Satu hari yang tidak bisa kamu lewatkan

2

Kami memperlakukan sesama dengan hormat dan penuh martabat
#giverespect – Cara pandang yang tidak bisa diterima

3

Kami tidak pernah mentolerir korupsi
#anticorruption – Bea cukai

4

Kami mengambil keputusan bijaksana atas hiburan dan perjalanan
#travelandentertainconsciously – Pemberian yang “simpatik”

5

Kami menyimpan dokumen finansial dengan seksama dan mematuhi peraturan yang ada
#financialintegrity – Tagihan yang mencurigakan

6

Kami melindungi aset dan menghargai privasi
#privacy – Foto dari internet

7

Kami bersaing dengan adil
#competefairly – Perang harga

8

Kami selalu bertindak demi kepentingan terbaik Oriflame
#avoidconflictofinterest – Hubungan keluarga

9

Hak asasi dan hukum ketenagakerjaan tidak dapat diganggu gugat
#equalrights – Permintaan promosi

10

Kami berusaha untuk jadi perusahaan yang berkelanjutan
#sustainability

1. Kami memberikan tempat kerja yang
aman dan nyaman untuk pekerja
Kesehatan dan keamanan adalah hal utama yang
amat penting bagi Oriflame
Kami berkomitmen untuk mematuhi persyaratan
kesehatan dan keamanan setempat setiap saat.
Kami mendukung para pekerja untuk mengaplikasikan
budaya kerja yang sehat, yang mendukung
keseimbangan kehidupan kerja yang berkelanjutan.
Lokasi kerja kami diperiksa untuk mengurangi potensi
risiko keamanan dan keselamatan untuk para pekerja
dan orang-orang yang bekerja di perusahaan kami.
#safeenvironment

Satu hari yang tidak
bisa kamu lewatkan
Pagi ini, Gabriel bangun dengan sakit kepala
yang parah. Ia juga terus-terusan batuk dan
bersin. Termometer juga tidak menunjukkan
hal yang menyenangkan: suhu tubuhnya
39 °C. Ini merugikan, karena hari ini Gabriel
harus menghadiri beberapa meeting penting.
Ia khawatir ketidakhadirannya akan
mengganggu penilaian kerjanya.
Gabriel berpendapat ia cukup menelan
beberapa obat flu dan tetap berangkat
ke kantor. Haruskah ia melakukannya?
Ke kantor saat sakit bukan keputusan yang
baik. Hidung tersumbat masih tidak apa,
namun kami tidak menyarankanmu ke
kantor bila demam.
Tidak masalah jika kamu punya meeting
atau urusan mendesak. Karyawan yang
sakit berpotensi menularkan penyakitnya ke
orang lain dengan batuk atau bersin. Inilah
mengapa Gabriel harus tetap di rumah dan
beristirahat sampai pulih sepenuhnya.
Meeting bisa dijadwal ulang atau ia bisa
hadir melalui perangkat digital. Jika kamu
mulai merasa sakit di tengah hari,
pertimbangkan untuk meninggalkan kantor
dan pulang ke rumah lebih cepat.
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2. Kami memperlakukan sesama
dengan hormat dan penuh martabat
Kami menentang segala bentuk diskriminasi
Kami memastikan bahwa setiap karyawan diberi
kesempatan yang sama dalam pengembangan pribadi
dan karier tanpa memandang jenis kelamin, etnis,
kebangsaan, usia, orientasi seksual, afiliasi politik
atau agama, atau kemampuan fisik.
Proses rekrutmen kami bertugas untuk menemukan
orang yang tepat untuk posisi yang dicari, ahli, terlatih
dan cocok dengan budaya perusahaan. Semua keputusan
rekrutmen didasarkan pada kinerja, pengalaman
dan potensi kandidat.
Kami tidak menoleransi pelecehan
Kami tidak menerima bentuk pelecehan fisik, verbal
atau non-verbal, intimidasi, komentar yang tidak pantas,
pelecehan atau segala bentuk perilaku bermusuhan
terhadap siapa pun, baik di dalam atau di luar tempat kerja.
Politik kantor
Bagi kami, berkonspirasi di belakang seseorang sama
dengan pelecehan. Jika argumen muncul, maka harus
ditangani secara terbuka dan terhormat, dan selalu
secara langsung. Kami tidak menerima bentuk
politik kantor dalam bentuk apa pun.

Cara pandang yang
tidak dapat diterima
Tim Usman memiliki manajer baru.
Orang ini adalah profesional yang
sangat terlatih, memiliki banyak
pengalaman, baik dalam manajemen
IT maupun tim. Namun, Usman barubaru ini mendengar orang ini membuat
komentar rasis di telepon tentang Usman
dan rekan-rekannya. Usman tersinggung
dan menganggap komentar tersebut
sebenarnya melanggar Kode Etik. Tapi
Usman khawatir kariernya terancam jika
ia menyampaikan hal tersebut ke manajer
baru. Apa yang harus ia lakukan?
Usman sangat pantas untuk marah.
Tidak ada yang melampaui Kode Etik.
Jika Usman ingin bertindak, ia dapat
melaporkan kejadian tersebut ke
codeofconduct@oriflame.com.
Tim Global Assurance akan melakukan
penyelidikan dan menentukan tindakan
disiplin apa yang harus diberikan
pada si manajer.

3. Kami tidak pernah menoleransi suap
Karyawan Oriflame tidak diizinkan untuk memberi
atau menawarkan, menerima, atau meminta sesuatu
yang bernilai dengan tujuan memperoleh atau
mempertahankan keuntungan bisnis.

Sebagai contoh, ini bisa berupa, tetapi tidak terbatas
pada, uang tunai, hadiah untuk anggota keluarga,
pengampunan hutang, pinjaman, hiburan, makanan
dan perjalanan, kontribusi politik dan amal, peluang
bisnis dan perawatan medis.
#anticorruption

Bea cukai
Irfan bekerja sebagai manajer Event. Sebagai
persiapan untuk acara mendatang, ia perlu
mengirim beberapa paket berisi produk
Oriflame ke lokasi acara. Sebulan berlalu dan ia
menerima pesan bahwa paket-paketnya ditahan
di bea cukai. Karena ia berada di daerah yang
sama, Irfan memutuskan untuk memeriksanya
sendiri dan mencari tahu apa masalahnya.
Seorang petugas bea cukai diam-diam meminta
uang kepadanya jika ia ingin melepaskan paketpaket tersebut. Jumlahnya tidak banyak, dan
Irfan amat membutuhkan produk tersebut karena
tanggal acara sudah sangat dekat dan ia tidak
dapat menunda. Apa yang harus ia lakukan?

Berapapun jumlah uang dan keinginanmu agar
pekerjaan berjalan dengan cepat dan baik,
penyuapan tidak pernah menjadi solusi.
Korupsi dan penyuapan tidak pernah diizinkan
oleh Oriflame. Jangan menawarkan atau
menerima suap dalam bentuk apa pun.
Undang-undang di beberapa negara
memberlakukan hukuman besar untuk
penyuapan pejabat pemerintah. Bagi kami, ini
sederhana: penyuapan, siapa pun, di organisasi
mana pun, di tingkat apa pun, selalu salah.

#giverespect
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4. Kami mengambil keputusan bijaksana
atas hiburan dan perjalanan
Saat bepergian ke luar negeri untuk Oriflame,
karyawan diharapkan menjadi panutan yang etis.
Semua tindakan harus memiliki transparansi penuh.
Ini berarti bahwa kamu tidak boleh menempatkan diri
dalam situasi yang dapat merusak reputasi Oriflame.
Hadiah tidak boleh diberikan, ditawarkan, diminta
atau diterima dengan maksud atau harapan
untuk memengaruhi pengambilan keputusan
bisnis penerima. Sesuai dengan Oriflame Global
Representation Policy, hadiah apa pun yang sah,
kemurahan hati, hiburan, atau hal atau barang
representasi lainnya yang memiliki nilai nominal harus
disetujui terlebih dahulu oleh VP Finance regional
atau grup, atau oleh Corporate Committee atau
Chief Financial Officer jika VP Finance terlibat.
Karyawan dapat menerima dan menyimpan hadiah
jika nilainya sesuai dengan praktik bisnis yang
diterima serta kebijakan Oriflame dan selama hadiah
itu dinilai bukan sebagai alat untuk memengaruhi
penilaian bisnis karyawan secara tidak patut atau
menempatkan mereka di bawah kewajiban untuk
melakukan, atau tidak melakukan, tindakan tertentu.
#travelandentertainconsciously
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Pemberian yang “simpatik”
Victoria adalah karyawan lama Oriflame
dan sepanjang kariernya di bidang Sales,
ia telah mendukung banyak Brand Partner
dan Leader. Sebagai tanda terima kasih,
mereka terkadang memberinya hadiah
kecil, seperti sekotak cokelat. Tapi kali ini,
beberapa Brand Partner bergabung dan
memberinya ucapan terima kasih yang lebih
besar, satu minggu di resort untuk Victoria
dan keluarganya. Victoria sudah lama
tidak liburan, tetapi dia juga skeptis tentang
kepantasan hadiah ini. Ia khawatir hadiah
ini dapat membahayakan integritasnya.
Apa yang harus dilakukan Victoria?
Karyawan berhak menerima hadiah kecil
dari Brand Partner, kolega dan mitra bisnis,
jika nilai hadiah sesuai dengan praktik bisnis
yang diterima serta kebijakan Oriflame.
Namun, hadiah yang lebih besar dapat
dianggap sebagai suap.
Respons yang tepat untuk situasi ini adalah
dengan sopan menolak. Di beberapa
daerah, ada kebiasaan untuk bertukar hadiah
sebelum melakukan bisnis. Jika ini berlaku di
wilayahmu, maka kamu harus berkonsultasi
dengan manajermu dan departemen Finance
setempat sebelum membuat keputusan.

5. Kami menyimpan dokumen finansial
dengan seksama dan mematuhi
peraturan yang ada
Kita harus memastikan bahwa kita mengikuti semua
standar, prinsip, hukum dan praktik yang berlaku
untuk akuntansi dan pelaporan keuangan. Sebagai
karyawan, kita juga harus memastikan bahwa tidak
ada bagian dari pembayaran yang dilakukan untuk
tujuan apa pun selain dari yang dijelaskan secara
lengkap dan akurat dalam buku dan catatan Oriflame.

Tidak ada akun yang dirahasiakan atau tidak
disimpan untuk tujuan apa pun. Catatan palsu atau
buatan tidak boleh ada di buku dan catatan Oriflame
dengan alasan apa pun. Dana pribadi tidak boleh
digunakan, dan tidak dapat diklaim sebagai
pengeluaran, jika tagihan atau faktur meragukan.
#financialintegrity

Tagihan yang mencurigakan
Sebagai bagian dari rutinitas Jumat sore
mingguannya, Nadezhda menandatangani
pembayaran yang diajukan oleh para akuntan.
Ada tagihan untuk layanan pembersihan kantor
dari perusahaan Cleanplus untuk bulan lalu.
Tagihan telah disetujui oleh manajer kantor.
Tetapi, Nadezhda ingat bahwa dia sudah
menandatangani pembayaran minggu lalu untuk
perusahaan dengan nama yang hampir sama,
Cleantop, untuk layanan dan periode yang
sama. Manajer kantor telah menandatangani
tagihan ini, jadi seharusnya tidak masalah. Selain
itu, Nadezhda telah memanggil manajer kantor
berkali-kali minggu ini. Dia tidak ingin orang
menganggap dia tidak kompeten! Haruskah dia
menyelidiki tagihan ini atau membiarkannya?

Pada akhirnya, Nadezhda memutuskan untuk
memanggil manajer kantor dan bertanya tentang
tagihan ini. Setelah memeriksa pembukuan bersamasama, mereka menemukan bahwa perusahaan
bernama Cleanplus bahkan tidak ada. Ini adalah
upaya penipuan dari salah satu karyawan Cleantop.
Menyimpan catatan bukan hanya persyaratan
hukum. Seperti yang kamu lihat, itu juga dapat
melindungi perusahaan dari bahaya atau perilaku
yang melanggar hukum.
Jika ragu, luangkan waktu untuk memeriksa kembali
bahwa semuanya telah disetujui dan sesuai dengan
kontrak, perjanjian, dan persyaratan hukum kami.
Jauh lebih baik berhati-hati.
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6. Kami melindungi aset dan
menghargai privasi
Foto dari Internet
Kami bertanggung jawab dalam memastikan bahwa
sistem IT perusahaan digunakan secara efisien, etis
dan sah, dan hanya digunakan untuk bisnis atau
kegiatan terkait. Demikian juga, aset fisik seperti
laptop dan informasi di dalamnya harus selalu
diperlakukan dengan hati-hati. Karena itu, laptop dan
perangkat penyimpanan tidak boleh dibiarkan tanpa
pengawasan. Cek Confidentiality and Information
Protection Policy kami untuk ketahui persyaratan yang
lebih terperinci.
Untuk memastikan kepatuhan, serta melindungi
kepentingan Oriflame, pelanggan kami dan lainnya,
Oriflame memiliki hak untuk mengakses, dan ketika
diperlukan, membuka catatan tentang bagaimana
karyawan telah menggunakan sistem dan data
perusahaan sejauh diizinkan oleh undang-undang
setempat. Setiap orang di Oriflame secara hukum
diharuskan untuk mematuhi semua undang-undang hak
cipta dan perjanjian hak milik perangkat lunak.

Kami menghormati hak privasi setiap orang yang
data pribadinya diproses oleh kami di Oriflame. Kami
menangani data pribadi secara bertanggung jawab
dan mematuhi semua undang-undang privasi yang
berlaku. Pemrosesan data pribadi selalu dilakukan
secara adil, sah dan transparan. Demi menjaga
kepercayaan pelanggan kami mengharuskan setiap
karyawan mengambil tindakan untuk melindungi data
pribadi yang mereka miliki.
Kami selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip
perlindungan data pada tahap perancangan setiap
layanan atau produk baru dan sepanjang siklus
hidupnya. Kami tahu dan memahami tanggung jawab
kami terkait dengan data pribadi yang kami miliki
tentang karyawan dan Brand Partner.
#privacy

Louis baru bergabung di Creative Studio
di Stockholm. Tugas pertamanya adalah
membuat poster yang menampilkan produk
baru Oriflame. Setelah banyak berpikir, ia
memutuskan akan lebih keren bila posternya
menampilkan orang-orang sungguhan
di poster, bukan model dari bank foto.
Dia browse Facebook dan menemukan
beberapa foto bagus dari teman-temannya.
Namun, Louis ragu untuk menggunakannya.
Bagaimana jika mereka protes?
Bagaimana jika ada masalah hukum?
Bolehkah Louis menggunakan foto
teman-temannya itu di poster?
Di Oriflame, kami menghargai privasi
dan kekayaan intelektual orang lain. Dalam
hal ini, Louis harus berkonsultasi dengan
manajernya sebelum membuat keputusan.
Jika manajer menyetujui pilihan kreatif ini,
Louis tetap harus meminta persetujuan
teman-temannya dan meminta mereka
menandatangani formulir persetujuan khusus.
Kamu dapat mempelajari lebih lanjut tentang
situasi ini di halaman Global Assurance/
Data Protection Hub di Togethernet.
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7. Kami bersaing dengan adil
Perang harga
Di Oriflame, kami menjalankan bisnis sesuai dengan
semua undang-undang monopoli/persaingan yang
berlaku. Ini berlaku untuk semua karyawan Oriflame.
Undang-undang ini melarang perjanjian,
kesepakatan atau pemahaman antara pesaing yang
dapat membatasi persaingan (perjanjian tentang
harga, pasar atau pelanggan, diskriminasi harga,
dan sebagainya).
Penting untuk diketahui oleh seluruh karyawan
Oriflame bahwa mereka tidak dapat berbicara
tentang bisnis dengan karyawan kompetitor Oriflame,
kecuali mereka telah diizinkan secara khusus.
#competefairly
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Elizabeth menghadiri seminar tentang undangundang pajak baru yang sedang diberikan oleh
sebuah perusahaan audit. Orang di sebelahnya
memperkenalkan dirinya sebagai John dan ternyata dia
juga seorang direktur keuangan perusahaan kecantikan
social selling. Setelah beberapa saat, ia mulai
mengajak Elizabeth mengobrol tentang bisnis kosmetik
dan mengeluh tentang perang harga yang sedang
terjadi di pasar mereka saat ini. Ini adalah kesempatan
sempurna untuk mendorong John mengungkap rahasia
perusahaannya. Elizabeth jago dalam permainan
semacam ini. Namun, jika ia mulai berbicara dengan
John tentang perang harga, seseorang mungkin melihat
mereka, dan dia tahu dia tidak boleh melakukan hal ini.
Mungkin lebih baik beranjak dan pindah ke kursi lain?
Beberapa minggu kemudian, Elizabeth membaca artikel
tentang seminar tersebut di majalah bisnis. Setelah
mendapat laporan anonim, otoritas perdagangan lokal
telah meluncurkan penyelidikan ke dalam praktik pasar
ilegal yang melibatkan penetapan harga. Perusahaan
tempat John bekerja terlibat.
Untungnya, Elizabeth menolak untuk berbicara
dengannya dan pindah kursi saat itu, sehingga
Oriflame tidak terjebak dalam hal ini. Kita harus selalu
ingat bahwa kita adalah duta Oriflame dan segala
yang kita lakukan dalam kehidupan profesional
kita dapat memengaruhi perusahaan. Seperti yang
ditunjukkan oleh kasus ini, terkadang membiarkan
peluang bisnis yang menarik berlalu itu lebih baik
demi mematuhi hukum.

8. Kami selalu bertindak demi
kepentingan terbaik Oriflame
Merupakan konflik kepentingan bagi karyawan
Oriflame untuk terlibat dalam bisnis atas nama
Oriflame dengan perusahaan apa pun yang
dimiliki, dikelola, atau mempekerjakan kerabat
atau teman dekat. Juga dianggap sebagai konflik
kepentingan untuk memiliki kepentingan keuangan
di perusahaan mana pun yang melakukan atau
berusaha melakukan bisnis dengan Oriflame
atau merupakan pesaing Oriflame. Karyawan
Oriflame, kerabat serta partner mereka tidak
boleh bergabung sebagai Leader Oriflame (Brand
Partner yang mengelola Brand Partner lain) kecuali
dinyatakan sebaliknya untuk negara tertentu.

Kerabat dan teman karyawan Oriflame diizinkan
untuk bekerja di Oriflame dalam kondisi tertentu:
posisi karyawan bukan VP dan lebih tinggi; karyawan
tidak terlibat dalam proses rekrutmen; posisi baru
tidak ada di departemen karyawan atau di bawah
manajemen karyawan.
Karyawan harus menyampaikan minat atau
hubungan tersebut. Jika terjadi konflik kepentingan,
karyawan tersebut harus melepaskan diri dari proses
pengambilan keputusan terkait situasi tersebut.
#avoidconflictofinterest

Hubungan keluarga
Mariana bekerja di departemen Marketing
di salah satu pasar Amerika Latin kami.
Dia bertanggung jawab atas kampanye iklan
lokal dan ia dan rekannya sibuk mengevaluasi
penawaran dari agensi iklan eksternal. Salah satu
penawaran datang dari perusahaan bernama
Alonso Advertising yang jelas lebih unggul dari
yang lain. Yang menarik, nama belakang kolega
Mariana juga Alonso, jadi ia bertanya padanya
hubungan yang ia miliki dengan agensi iklan
tersebut. Rekannya mengungkapkan bahwa
agensi itu milik saudara perempuannya.
Apa yang harus dilakukan Mariana?

Sang kolega seharusnya memberi tahu Mariana
tentang hubungannya dengan agensi tersebut
sebelum proses seleksi, agar seseorang
yang netral bisa berpartisipasi dalam proses
pengambilan keputusan. Sekarang, hal
ini menciptakan konflik kepentingan dan
membawa sejumlah risiko bagi perusahaan,
dan risiko itu harus dihindari sebisa mungkin.
Sebagai akibatnya, Mariana menghapus
tawaran ini dari daftar penawaran.
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9. Hak asasi dan hukum ketenagakerjaan
tidak dapat diganggu gugat
Permintaan promosi
Kami percaya pada keragaman dan kesetaraan
Kami menawarkan kesempatan pengembangan
karier yang setara serta mendukung budaya
perusahaan yang inklusif dan merangkul keragaman
karyawan kami. Kami berjuang untuk pemerataan
pria dan wanita di semua tim manajemen kami
secara global. Kami memberi semua karyawan
peluang yang sama untuk promosi. Kami bekerja
secara aktif untuk memastikan gaji setara untuk
pekerjaan dan kinerja yang sama, dengan
mengambil perbandingan dari data pasar eksternal.
Kami mengupayakan perwakilan yang setara
dari orang-orang dengan latar belakang dan
pengalaman berbeda di dewan kami, dalam tim
manajemen kami dan tenaga kerja kami.
Tanggung jawab semua
Kita semua bertanggung jawab untuk memastikan
bahwa keputusan, cara kerja, dan perilaku kita
menjunjung kesetaraan dan tidak diskriminatif.
Manajer di Oriflame diharuskan untuk mengikuti
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prinsip-prinsip ini dalam pengelolaan anggota tim
sehari-hari dan menyelidiki serta menangani
kasus-kasus yang berpotensi diskriminatif dengan
tegas dan cepat.
Kami percaya pada lingkungan yang terbuka
dan perlakuan yang adil
Semua karyawan memiliki hak kebebasan berserikat;
ini berarti bahwa karyawan Oriflame selalu memiliki
hak untuk bergabung atau tidak bergabung
dengan serikat pekerja dan juga memiliki hak
untuk tawar-menawar kolektif. Kami berkomitmen
untuk menghormati semua undang-undang dan
peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk
upah minimum dan persyaratan jam kerja, dan kami
tidak pernah mempekerjakan staf di bawah usia
minimum nasional untuk bekerja. Kami dengan tegas
menentang segala bentuk kerja paksa dan pekerja
anak, juga bentuk eksploitasi lainnya.

Jake telah bekerja di Oriflame selama
beberapa waktu dan telah membuat
perkembangan yang signifikan. Dia siap untuk
mengambil tanggung jawab lebih dan naik ke
jenjang karier berikutnya. Namun, manajernya
tidak ingin mempromosikannya dan tidak
memberi Jake alasannya. Apa yang harus
dilakukan Jake?
Di Oriflame, kami percaya pada peluang yang
sama untuk pengembangan karier, sehingga
perilaku manajer Jake dipertanyakan. Jika ada
alasan mengapa Jake tidak dipromosikan, ia
layak untuk mendengarnya. Jika manajer Jake
terus menghindari pertanyaan, Jake harus
menghubungi manajer dari manajernya dan
departemen Employee Experience setempat.
Jika masalah ini tidak diselesaikan dan
ada kecurigaan perilaku tidak etis, saatnya
menggunakan codeofconduct@oriflame.com
untuk melaporkannya.

#equalrights
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10. Kami berusaha untuk jadi
perusahaan yang berkelanjutan
Kami menghormati bumi dan mencoba menjalankan
bisnis tanpa merusaknya. Kami juga memiliki visi
jangka panjang untuk menjadi perusahaan yang
100% berkelanjutan. Komitmen jangka panjang kami
juga ditunjukkan melalui atribut brand Swedia kami
dan fokus kami pada penggunaan bahan-bahan
dari alam. Kami bertekad untuk meningkatkan
hasil positif sambil mengurangi hal yang negatif. Ini
menghasilkan tiga area inti strategi keberlanjutan
kami: Peluang untuk Brand Partner, Menghargai Alam,
dan Passion for People.

Menghargai Alam

Passion for People

Selama lebih dari satu dekade, kami berusaha
mengurangi dampak pada alam secara sistematis.
Menghargai alam dimulai dengan benar-benar
menghargai kontribusinya. Ini termasuk menilai jasa
yang diberikan oleh alam, seperti udara dan air
bersih, iklim yang stabil, tanah subur dan kehidupan
liar yang baik. Kami ingin menciptakan bisnis yang
sepenuhnya ramah lingkungan. Tentu saja, kita sudah
berada di jalur menuju keberlanjutan dan selalu
menemukan cara baru untuk mempercepatnya.

Tanggung jawab sosial penting bagi Oriflame karena
hasil dan pengaruh yang kita miliki terhadap orangorang di seluruh dunia. Bisnis kami menyentuh jutaan
nyawa setiap hari, melalui karyawan, supplier, Brand
Partner Independen kami, pelanggan, dan komunitas
tempat kami bekerja.

Peluang untuk Brand Partner

Dalam praktiknya, ini berarti:
• Mencegah deforestasi.
• Menghindari polusi udara, tanah dan saluran air.
• Mengurangi pengeluaran energi, bahan bakar,
dan bahan-bahan kami.
• Menjaga kesejahteraan hewan.
• Mendorong permintaan akan produk yang
bertanggung jawab terhadap lingkungan,
baik dalam hal formulasi, bahan,
maupun kemasan yang kami gunakan.

Bisnis kami menjangkau lebih dari tiga juta Brand
Partner setiap tahunnya, memberi kami peluang
yang benar-benar unik untuk menyentuh kehidupan.
Social selling memberi orang kesempatan nyata
untuk mendapatkan penghasilan dengan waktu
yang lebih fleksibel dari pekerjaan tradisional, dan
menggabungkannya dengan mengurus anak, belajar
atau bekerja dari rumah. Salah satu keuntungan
terpenting dari peluang bisnis ini adalah fleksibilitas
dan kebebasan yang diperoleh Brand Partner kami.
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Komitmen kami terhadap keberlanjutan sosial adalah
komitmen yang terus berjalan. Sebagai perusahaan,
kami menangani masalah-masalah seperti hak asasi
manusia, keselamatan konsumen, keragaman dan
anti-diskriminasi, anti-korupsi, serta kesehatan dan
keselamatan karyawan.
Pendekatan Oriflame terhadap hak asasi manusia
didasarkan pada Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis
dan Hak Asasi Manusia dan berlaku untuk semua
yang berada dalam Oriflame.

#sustainability
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Kode Etik
untuk supplier

Kode Etik untuk
Brand Partner

Kami percaya bahwa perusahaan memiliki
tanggung jawab sosial dan etika yang sama
dengan individu. Oleh karena itu, supplier kami
harus mengikuti Kode Etik Supplier Oriflame,
kebijakan yang mencakup standar internasional
dan persyaratan dasar yang terkait dengan hak
asasi manusia, tenaga kerja, lingkungan, dan antikorupsi. Kami berusaha untuk tidak melakukan
bisnis dengan siapa pun yang diduga melanggar
hukum dan prinsip etika yang kami hargai.

Kami bekerja sama dengan Brand Partner kami
dan mereka adalah pemain kunci dalam
membangun reputasi Oriflame. Tindakan mereka
tidak hanya memengaruhi perusahaan, mereka
memengaruhi industri social selling secara
keseluruhan. Setiap Brand Partner yang bergabung
dengan kami bersumpah untuk mematuhi Kode
Etik dan Aturan Perilaku Oriflame. Brand Partner
kami harus selalu memperlakukan orang dengan
adil. Ini berarti selalu mengkomunikasikan produk
kami, serta menjalankan peran mereka sebagai
Brand Partner dan peluang bisnis Oriflame secara
profesional dan jujur.
Brand Partner tidak boleh melebih-lebihkan
harapan, penghasilan, membuat klaim produk
yang tidak jujur, mengidentifikasi diri mereka
sebagai karyawan Oriflame atau bertindak
sebagai perusahaan Oriflame itu sendiri.

19.
19

20

Kami bertindak sesuai aturan

Togethernet

Kebijakan
Kode Etik ini didukung oleh sejumlah kebijakan yang berisi penjelasan lebih
lanjut. Kebijakan ini berlaku untuk semua karyawan dan karena itu kamu harus
mengetahuinya. Beberapa kebijakan tersebut tercantum di bawah ini.
Kamu dapat mengakses daftar lengkapnya di Togethernet.

Semua karyawan Oriflame diberikan akses ke
Togethernet, jaringan internal yang dirancang untuk
membantu karyawan dalam keseharian mereka. Di
sana kamu dapat menemukan informasi yang sesuai
dengan peran dan posisimu, menelusuri berita
perusahaan, berpartisipasi dalam jejaring sosial,
dan bahkan mempublikasikan sesuatu yang bisa
dilihat oleh semua orang di perusahaan! Kode Etik,
Kebijakan, Pedoman, Prosedur, dan dokumen kami
lainnya, juga dapat ditemukan di Togethernet dan
kamu dapat mengaksesnya kapan saja.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kebijakan Komunikasi Communication Policy
Kebijakan Kerahasiaan dan Perlindungan Informasi
Kebijakan Perlindungan Data
Kebijakan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Kebijakan Sumber untuk Membayar
Kebijakan Representasi Global
Kebijakan Perekrutan
Delegasi Kebijakan Otoritas
Manual Keuangan Grup

Di Oriflame, kami mengikuti delapan konvensi yang dianggap sebagai prinsip
dan hak mendasar di tempat kerja: kebebasan berserikat dan pengakuan
atas hak untuk melakukan perundingan bersama; penghapusan semua bentuk
kerja paksa atau kerja wajib; penghapusan pekerja anak secara efektif; dan
penghapusan diskriminasi sehubungan dengan pekerjaan dan jabatan.
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Seperti biasa, kami ingin kamu tetap etis, profesional
dan sopan saat menggunakan Togethernet. Kami
ingin jaringan ini nyaman digunakan bagi semua
orang yang bekerja di Oriflame!
Untuk ketahui lebih lanjut, yuk, buka Togethernet di:
T2.oriflame.com
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