
 

 

 

Kode Etik Bisnis Baru Keller 
 

Bagaimana sikap kita akan berpengaruh. Bersama-sama, kita semua memberi kontribusi 

kepada budaya Keller dan apa pun yang kita lakukan, atau yang gagal dilakukan, 

memiliki dampak langsung terhadap orang-orang di sekitar kita. Dan hanya satu 

tindakan yang dilakukan dan yan tidak dilakukan bisa menghancurkan reputasi kita, 

harga saham kita dan masa depan kita. 

 

Kode Etik Bisnis Keller menetapkan harapan minimal bagi seluruh rekan kerja, di mana 

saja kita berada dan di bisnis Keller mana saja kita bekerja. Kode Etik kita menetapkan 

tiga hal yang perlu dijaga: 

 

1. Undang-undang/hukum - kita harus selalu mematuhi undang-undang - kepercayaan 
pelanggan terhadap Keller bergantung kepada undang-undang tersebut. 
 

2. Cara kerja kita - ini memberikan lapisan pelindung informasi, pedoman, dan dukungan 
untuk memastikan supaya kita tidak melanggar hukum: 
 

 Menjaga semua orang tetap sehat 

dan selamat  

Kami percaya tidak ada orang yang 

perlu terluka karena segala pekerjaan 

yang kita lakukan – oleh karena itu 

semua orang akan tetap sehat dan 

selamat. 

 

 Mendukung hak-hak dan 

perbedaan karyawan 

Kami menghargai, mendukung dan 

melindungi hak-hak dan harga diri 

setiap individu dan perbedaan para 

karyawan kami - kami 

memperlakukan mereka semua 

dengan rasa hormat. 

 

 Menjaga sikap yang beretika dan 

jujur 

Kami selalu jujur, bertindak dengan 

penuh integritas dan mematuhi 

undang-undang – oleh karena itu 

semua orang mempercayai kami. 

 

 Tetap bebas dari suap dan korupsi 

Kami selalu menjamin bahwa kami 

selalu bebas dari suap dan korupsi, 

juga memenangkan proyek dengan 

adil - jadi orang-orang tahu bahwa 

keputusan yang kita putuskan adalah 

berdasarkan alasan-alasan yang 

benar. 

 

 Menjaga komunikasi terbuka dan 

bertanggung jawab. 

Kami berkomunikasi secara terbuka, 

jujur, jelas dan bertanggung jawab. 

 

 Memberikan layanan pelanggan 

yang sempurna dan bekerja 

dengan pemasok kami untuk 

menjamin standar kita dipatuhi 

Kami bekerja demi memenuhi 

kebutuhan pelanggan dan melampaui 

harapan mereka - supaya mereka 

akan terus bekerjasama dengan kita. 

Kami menjamin bahwa kami akan 

membangun hubungan yang 

konstruktif dengan pemasok kami, 

dan mereka juga akan memahami 

prinsip dan standar-standar yang kita 

anut saat beroperasi.  

 

 Bekerja di dalam komunitas 

Kami bertindak bertanggung jawab 

dan menghormati komunitas dimana 

kami bekerja - karena kami adalah 

bagian dari komunitas tersebut. 



 

 

 

 Melindungi lingkungan kita 

Kami menghargai dan melestarikan 

lingkungan, serta mengurangi dampak 

kita terhadap lingkungan - supaya 

masa depan juga akan terlindungi. 

 

 Mempertahankan hal yang benar 

Kami selalu bicara terus terang jika 

kami yakin prinsip kami sedang 

ditantang - supaya kita menegakkan 

prinsip bersama-sama. 

 

3. Nilai kita – nilai utama kita dalam Integritas, Kerja Sama and Kesempurnaan 
memastikan bahwa kita selalu bertindak benar terhadap rekan kerja, pelanggan, 
pemegang saham dan komunitas - bahkan sering melampaui dari sekedar mematuhi 
undang-undang dan cara kerja kita.   
 


