
 
 

3000 N. Sam Houston Pkwy East • Houston, TX 77032 
 

 
Kepada pihak yang berkepentingan: 

 
Perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Wakil Presiden Eksekutif Bidang Administrasi dan 
Direktur Sumber Daya Manusia Halliburton. Dengan surat ini saya ingin menyampaikan pedoman 
perilaku karyawan Halliburton ketika berhubungan dengan perusahaan Anda. 

 
Kode Etik Bisnis Halliburton mewajibkan semua karyawan untuk memperlakukan penyuplai secara adil, 
jujur, dan berintegritas. Kami memilih penyuplai semata-mata berdasarkan nilai unggul barang dan jasa 
yang ditawarkan penyuplai. Sebaliknya, penyuplai akan dibayar dengan harga wajar sesuai dengan 
kontrak yang telah disepakati dengan perusahaan kami. 
 
 
Semua upaya karyawan untuk meminta atau menerima segala bentuk imbalan atas penyimpangan 
prinsip perusahaan merupakan pelanggaran berat terhadap Kode Etik Bisnis dan tidak akan ditoleransi. 
Penawaran dan pemberian hadiah dan hiburan kepada karyawan kami harus dilakukan dengan nilai 
nominal dan tidak melanggar praktik bisnis yang lazim. Besaran nilai nominal harus ditentukan agar tidak 
ditafsirkan 'tidak wajar' sebagai upaya untuk mendorong perilaku yang bertentangan dengan prinsip yang 
dijelaskan dalam surat ini. 
 
Pernyataan tentang Hak Asasi Manusia Halliburton dan Pernyataan Kode Etik Penyuplai menjelaskan 
komitmen kami terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dan kewarganegaraan global. Semua pihak 
yang berbisnis dengan Halliburton diharapkan menjunjung tinggi standar etik tersebut dan mematuhi 
seluruh undang-undang yang berlaku mengenai kepegawaian, ketenagakerjaan, dan hak asasi manusia 
untuk menjamin pelaksanaan praktik kepegawaian yang adil dan beretika di negara tempatnya 
beroperasi. Standar ini meliputi perlakuan yang bermartabat dan penuh hormat terhadap karyawan dan 
kontraktor, perlindungan dari diskriminasi, kepatuhan terhadap undang-undang usia minimum tenaga 
kerja, penghormatan terhadap hak untuk memilih pekerjaan secara bebas, penyediaan lingkungan kerja 
yang aman, jam kerja yang wajar, dan kompensasi yang layak. 
 
Saya mohon bantuan Anda untuk memastikan bahwa transaksi bisnis kolektif kita ini didasarkan pada 
standar etika tertinggi. Secara khusus, saya juga meminta Anda untuk  memastikan bahwa karyawan 
Anda menyadari bahwa segala tindakan yang menyimpang dari prinsip di atas sangat dilarang dan 
mendorong karyawan untuk melaporkan pelanggaran yang berpotensi melibatkan karyawan Halliburton 
atau hubungan bisnis kita ke Layanan Bantuan Kode Etik Halliburton berikut.  

 
Pelaporan potensi pelanggaran terhadap undang-undang atau Kode Etik Bisnis dianggap sebagai bukti 
bahwa perusahaan Anda berkomitmen untuk menciptakan lingkungan bisnis yang jujur, terbuka, dan 
beretika sebagaimana kita kehendaki bersama. 

 
Jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran tentang terkait isi surat ini, silakan menghubungi saya. 
 
Dengan hormat, 
 
 
 
 
 

 
Lawrence Pope 
Wakil Presiden Eksekutif Bidang Administrasi 
Direktur Sumber Daya Manusia 

 
Untuk melaporkan pelanggaran terhadap undang-undang atau Kode Etik Bisnis, Anda dapat 
menghubungi Layanan Bantuan Kode Etik Halliburton. Layanan Bantuan tersedia 24 jam sehari, 7 hari 
seminggu, dan dioperasikan oleh perusahaan independen. Anda dapat melapor secara anonim, tersedia 
juga penerjemah. 

 
AS dan Kanada: 1-888-414-8112 Argentina: 0800-444-2801 
Brasil: 0800-891-4378 Kolombia: 01-800-912-0532 



Indonesia: 001-803-1-009-1244 Malaysia: 1-800-81-3431 

Norwegia: 800-14156 Inggris: 0800-169-3116 

Untuk negara lain: 1-770-613-6714 (Catatan: Nomor Telepon Amerika Serikat). 


