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Pedoman Perilaku Mitra Red Hat 

Di Red Hat, kami percaya bahwa bertindak secara beretika dan mematuhi hukum negara tempat 

kami menjalankan bisnis adalah hal yang sangat penting. Kami mengandalkan Mitra kami untuk 

membantu memelihara kepercayaan pelanggan kami serta masyarakat yang lebih luas dan, 

untuk itu, kami hanya bekerja bersama Mitra yang kami yakini jujur dan memiliki etika, dan yang 

berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara beretika. 

Pedoman Perilaku Mitra (“Pedoman”) ini ditujukan untuk melindungi nilai bisnis dan kekuatan 

reputasi kita bersama, dan dibuat dengan mempertimbangkan nilai-nilai inti berikut ini: 

KEBEBASAN untuk mengejar peluang-peluang bisnis yang baik 

KEBERANIAN untuk mengambil tindakan ketika menghadapi perilaku yang melanggar 
hukum atau etika 

KOMITMEN untuk menunjukkan perilaku bisnis yang mematuhi hukum dan etika 

TANGGUNG JAWAB atas semua tindakan kita 
 

Pedoman ini berlaku untuk semua Mitra Red Hat dan pejabat, direktur, karyawan, kontraktor 

independen, dan agen-agen mereka (“Mitra”).   Kami menjunjung tinggi etika, integritas, dan 

kepatuhan terhadap hukum dan berharap semua Mitra mengikuti Pedoman ini ketika 

menjalankan bisnis dengan Red Hat dan pelanggannya, calon pelanggannya, serta Mitra lainnya.  

Tanpa membatasi hak dan tindakan perbaikan lain yang mungkin kami miliki berdasarkan 

perjanjian-perjanjian bersama Mitra kami, jika Red Hat meyakini bahwa Mitra telah gagal atau 

mungkin gagal mematuhi Pedoman ini, Red Hat dapat serta-merta menangguhkan atau 

mengakhiri hubungannya dengan Mitra. 

 

Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan Secara Umum  

Red Hat mengharapkan Mitranya untuk mematuhi semua hukum yang berlaku terkait perilaku 

bisnis mereka dan hubungan mereka dengan Red Hat, termasuk hukum terkait antikorupsi, 

pengadaan barang/jasa untuk publik, monopoli dan persaingan usaha, ekspor, ketenagakerjaan, 

privasi data, larangan diskriminasi, kesehatan, dan keselamatan.  

Hukum Antikorupsi   

Mitra harus mematuhi semua hukum antikorupsi yang berlaku, seperti Undang-Undang Praktik 

Korupsi Asing AS (U.S. Foreign Corrupt Practices Act).  Ini berarti, antara lain, Mitra tidak boleh 

membayar atau menerima pembayaran suap atau uang pelicin atau berusaha memengaruhi 

tindakan atau keputusan apa pun dari pejabat pemerintah, karyawan pemerintah, atau kandidat 

politik secara tidak semestinya termasuk dengan menawarkan, membayar, atau mengizinkan 
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pembayaran atau barang berharga apa pun baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 

tujuan memperoleh atau mempertahankan bisnis atau keuntungan lain secara tidak pantas.  

Hadiah dan Hiburan  

Mitra harus memastikan semua fasilitas bisnis yang diberikan kepada pelanggan dan yang lainnya 

sesuai dengan hukum, aturan, dan persyaratan yang berlaku (termasuk kebijakan internal 

perusahaan penerima).  Hadiah, hiburan, perjalanan, dan fasilitas lainnya tidak boleh digunakan 

untuk memengaruhi keputusan, mendapatkan perlakuan istimewa yang tidak adil, atau 

mendapatkan keuntungan yang tidak pantas.  

Menjaga Persaingan Sehat 

Mitra harus mematuhi semua hukum antimonopoli dan persaingan usaha yang berlaku. Hukum 

ini berbeda-beda di masing-masing negara tetapi kami mengharapkan Mitra tidak akan terlibat 

dalam perilaku yang mengekang perdagangan secara tidak wajar atau perilaku menipu atau 

menyesatkan.  

Memelihara Integritas Keuangan 

Mitra harus memelihara catatan keuangan, data dan akunnya sesuai dengan hukum, peraturan, 

dan persyaratan akuntansi yang berlaku, dan dengan cara yang secara akurat mencerminkan 

kondisi sebenarnya dari transaksi yang mereka catat. Anda harus memberikan informasi lengkap 

dan akurat dalam apa pun yang Anda kirimkan ke Red Hat. 

Menghindari Perdagangan Orang Dalam 

Sebagai Mitra, adalah hal yang mungkin dimana Anda dapat menerima informasi material non-

publik tentang Red Hat, afiliasinya, atau perusahaan lainnya. Anda hanya boleh menggunakan 

informasi ini untuk tujuan dimana informasi ini diberikan kepada Anda. Menggunakan informasi 

tersebut untuk tujuan lain, seperti untuk melakukan jual-beli sekuritas atau untuk dibagikan 

kepada pihak lain agar mereka dapat melakukan jual-beli sekuritas, adalah hal yang tidak pantas 

dan merupakan pelanggaran terhadap Pedoman ini.  

Mencegah Konflik Kepentingan 

Keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi memerlukan kemampuan untuk bertindak bebas dari 

pengaruh tidak pantas atau gangguan apa pun. Ketika kemampuan untuk bertindak secara 

objektif ini terganggu, kemungkinan telah terjadi konflik kepentingan. Red Hat mengharuskan 

Mitra untuk menghindari situasi apa pun di mana objektivitas atau kemampuan untuk 

menjalankan bisnis secara jujur dan beretika terganggu.  Jika Mitra berhadapan dengan konflik 

kepentingan atau situasi yang dapat menciptakan kesan adanya konflik kepentingan 



 

Pedoman Perilaku Mitra, Versi 1.0 122/1/2019 
 

berhubungan dengan bisnis Red Hat, Red Hat mengharapkan Mitra memberitahukan konflik 

tersebut kepada Red Hat.  

Pelatihan dan Kepatuhan 

Sehubungan dengan pejabat, direktur, karyawan, kontraktor independen, dan agen-agen Mitra 

yang mungkin terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan bisnis Red Hat 

(“Perwakilan Mitra”), Mitra diharapkan untuk (1) memastikan Perwakilan Mitra mereka 

mengetahui dan mematuhi Pedoman ini dan (2) memberikan pelatihan rutin yang ditujukan 

untuk memastikan Perwakilan Mitra mereka memahami permasalahan yang dijelaskan di dalam 

Pedoman ini dan mematuhi ketentuan-ketentuannya.  Red Hat dapat meninjau secara berkala 

kepatuhan Anda terhadap Pedoman ini dan meminta Anda untuk memberikan pernyataan 

kepatuhan. 

Beri Tahu Kami Jika Ada Kemungkinan Kesalahan 

Bekerja bersama untuk menangani perilaku yang berpotensi menimbulkan masalah adalah hal 

penting untuk memastikan keberhasilan Red Hat serta Mitranya di masa mendatang. Segera 

hubungi kami jika Anda menyadari kemungkinan situasi yang melanggar hukum atau tidak 

beretika yang melibatkan atau berhubungan dengan penjualan produk atau layanan Red Hat.  

Anda dapat menghubungi kami di Red Hat, Inc. 100 East Davie Street, Raleigh, NC 27601, 

Ditujukan kepada: General Counsel atau legal-notices@redhat.com. 
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