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Pendahuluan
21st Century Fox (“Perusahaan”) berkomitmen untuk menjalankan bisnis di seluruh dunia dengan integritas dan
transparansi, dan dengan kepatuhan penuh terhadap undang-undang antikorupsi negara-negara tempat kita
berbisnis. Selain sesuai dengan prinsip dan falsafah bisnis kita, banyak yurisdiksi tempat kita berbisnis berfokus
untuk mengadili pelanggaran suap dan korupsi. Perincian undang-undang antikorupsi berbeda-beda di setiap
yurisdiksi. Kebijakan ini tidak semata-mata didasarkan pada undang-undang di yurisdiksi tertentu. Sebaliknya,
kebijakan ini berupaya memberikan panduan dan contoh-contoh jelas untuk membantu semua karyawan dan agen
Perusahaan untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis mereka sejalan dengan prinsip-prinsip fundamental kita, yang
sesuai dengan tujuan kesemua undang-undang tersebut: kita tidak membayar suap, kita tidak berpartisipasi dalam
korupsi, dan kita bertindak dengan integritas dalam urusan keuangan dan bisnis kita. Tentunya karyawan kita juga
harus selalu menaati persyaratan atau pembatasan hukum tambahan yang dikenakan oleh undang-undang di
yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang undang-undang yang berlaku, Anda
harus meminta panduan dari Departemen Hukum unit bisnis Anda atau Departemen Hukum 21CF.
Perusahaan mengharapkan dan mewajibkan kepatuhan terhadap segenap undang-undang ini dan prinsip-prinsip
yang diuraikan di dalam Kebijakan ini, yang melengkapi pedoman hukum dan etik yang terkandung dalam Standar
Perilaku Bisnis kita.
Untuk siapakah Kebijakan ini berlaku?
Kebijakan ini berlaku secara global, untuk setiap direktur, pejabat, dan karyawan Perusahaan serta divisi dan
perusahaan anaknya yang dimiliki secara mayoritas, dan juga untuk pihak ketiga yang bertindak atas nama
Perusahaan dan perusahaan anaknya yang dimiliki secara mayoritas. (Lihatlah bagian di bawah tentang risikorisiko yang dihadirkan oleh pihak ketiga.) Selain itu, unit bisnis boleh mempunyai pembatasan atau panduan
tambahan yang juga wajib Anda baca dan patuhi.
Apakah inti sari Kebijakan ini?
Perusahaan melarang dengan keras suap dan korupsi dalam segala bentuk. Khususnya, Anda tidak boleh secara
langsung atau tidak langsung menawarkan, menjanjikan untuk memberikan, atau memberikan sesuatu yang bernilai
jika maksudnya adalah memengaruhi penerimanya secara tidak patut supaya mengambil atau lalai mengambil
tindakan yang akan memberikan suatu manfaat atau keuntungan komersial bagi Perusahaan, para afiliasinya, atau
pihak lain.
Anda tidak boleh melibatkan diri dalam suap publik terhadap Pejabat Pemerintah atau suap komersial terhadap
pihak swasta. (Lihatlah makna-makna yang ditetapkan di bawah untuk (i) sesuatu yang bernilai; (ii) suap publik; (iii)
yang dimaksud dengan Pejabat Pemerintah; dan (iv) suap komersial.) Tidak seorang pun di Perusahaan memiliki
kewenangan memerintahkan Anda supaya melanggar Kebijakan ini.
Apakah arti “sesuatu yang bernilai”?
Suap tidak harus berupa uang atau benda fisik. Suap bisa juga berbentuk, misalnya, suatu pengistimewaan, seperti
perekrutan kerja seorang anggota keluarga dari penerima yang dituju, atau sumbangan kepada badan amal
favoritnya. Suap bisa juga berbentuk perjamuan yang terlalu sering atau mewah secara tidak patut. Jika Anda
diminta untuk atau berencana memberikan sesuatu yang bernilai, tanyai diri sendiri apakah pengungkapan hadiah
itu akan menimbulkan malu atau masalah bagi Anda atau Perusahaan.
Apakah arti Suap Publik?
Suap publik untuk maksud Kebijakan ini adalah suap kepada Pejabat Pemerintah. Anda harus berhati-hati
secara khusus untuk menaati pedoman Kebijakan ini sehubungan dengan interaksi apa pun dengan Pejabat
Pemerintah. Hukum dan peraturan kerap lebih ketat ketika pihak yang lain adalah Pejabat Pemerintah; hadiah
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dan perjamuan yang mungkin sangat bisa berterima di kalangan swasta bisa terlarang sama sekali ketika pihak
yang lain adalah Pejabat Pemerintah. Bahkan hadiah kecil kepada orang tersebut bisa tidak sah, sesuai dengan
yurisdiksinya.
Beberapa contoh suap publik adalah pemberian hadiah, uang, atau sesuatu yang bernilai lainnya untuk
membujuk seorang Pejabat Pemerintah supaya mengambil kebijaksanaan untuk memberikan lisensi, izin, atau
otorisasi; menyetujui perlakuan pajak atau tarif yang menguntungkan; atau menghentikan audit pajak terjadwal.
Dengan Pejabat Pemerintah, sadari secara khusus bahaya pembayaran “menumpang lewat” (pass-through) ketika
pihak ketiga menerima sesuatu yang bernilai yang sebenarnya dimaksudkan untuk si pejabat, dan bertindak
sebagai saluran bagi sesuatu tersebut untuk diteruskan kepada si pejabat. Risiko-risiko umum yang terkait dengan
pihak ketiga dibahas lebih jauh di bawah; akan tetapi, situasi ketika Perusahaan mempertimbangkan untuk
menggunakan pihak ketiga agar bertindak sebagai agen untuk mewakili Perusahaan dalam kaitan dengan
keputusan pemerintah apa pun jenisnya (misalnya, memperoleh lisensi atau izin) dapat menghadirkan dengan
sendirinya risiko yang nyata. Di dalam situasi ini, Anda hendaknya memberi tahu dan meminta persetujuan di awal
untuk menggunakan pihak ketiga dari Departemen Hukum unit bisnis Anda atau 21st Century Fox.
Siapakah yang dimaksud dengan Pejabat Pemerintah?
Untuk maksud Kebijakan ini, setiap dari yang berikut hendaknya dianggap sebagai Pejabat Pemerintah: pejabat
atau pegawai organisasi (yang mencakup departemen atau badan) pemerintah atau publik internasional orang yang
bertindak dalam kedudukan resmi atas nama organisasi (yang mencakup departemen atau badan) pemerintah atau
publik internasional; pejabat, direktur, atau karyawan perusahaan milik negara atau badan lain yang dimiliki atau
dikendalikan oleh pemerintah; anggota keluarga kerajaan; anggota badan legislatif; personel militer; pejabat atau
pegawai partai politik; dan calon pejabat politik.
Ingatlah selalu bahwa badan yang dimiliki tidak secara mayoritas, atau yang manajemennya tidak dikendalikan,
oleh pemerintah masih bisa dianggap “dikendalikan pemerintah.” Jika pemerintah memegang kendali manajemen
atau kepentingan kepemilikan pada badan yang berurusan dengan Anda, berkonsultasilah dengan Departemen
Hukum untuk mendapatkan panduan lebih lanjut.
Juga ingatlah bahwa seseorang yang biasanya tidak dianggap sebagai Pejabat Pemerintah di satu negara sangat
mungkin menyandang status itu di negara lain. Misalnya, pilot, dokter, dan bahkan wartawan dapat dianggap
Pejabat Pemerintah untuk maksud undang-undang antikorupsi, jika maskapai penerbangan, rumah sakit, atau
penerbit surat kabar tempat mereka bekerja dimiliki atau dikendalikan pemerintah. Jika ada keraguan apa pun
mengenai apakah seseorang itu Pejabat Pemerintah ataukah bukan, berkonsultasilah dengan Departemen Hukum
untuk mendapatkan panduan lebih lanjut.
Apakah arti Suap Komersial?
Suap komersial adalah suap terhadap pihak swasta alih-alih Pejabat Pemerintah, biasanya suap terhadap
karyawan atau agen dari orang atau perusahaan lain guna memperoleh atau mempertahankan keuntungan bisnis
dari perusahaan atau prinsipalnya. Ingatlah bahwa perusahaan lain mengandalkan karyawannya untuk bertindak
demi sebaik-baiknya kepentingan perusahaan, dan suap merongrong amanah itu. Jika tindakan Anda
menyebabkan si agen atau karyawan lain berperilaku tanpa iktikad baik, atau dengan melanggar kepercayaan dari
perusahaan atau prinsipalnya, tindakan itu dapat dianggap sebagai suap komersial. Karena itu, Anda tidak boleh
menawarkan, menjanjikan, atau memberikan sesuatu yang bernilai kepada orang lain untuk mendorong atau
membalas orang itu supaya melakukan fungsinya secara tidak patut dalam kaitan dengan perusahaan atau
prinsipalnya. Demikian juga, terlarang untuk memberikan sesuatu yang bernilai jika Anda mengetahui bahwa
penerimanya tidak boleh menerimanya atau bahwa menerimanya akan tidak patut bagi si penerima.
Satu contoh suap komersial adalah pemberian hadiah atau komisi diam-diam untuk membujuk seorang manajer
pengadaan supaya membeli, atas nama perusahaannya, barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan si
orang yang memberikan suap. Tetapi, ingatlah bahwa suap komersial tidak terbatas pada orang berpangkat
rendah. Suap kadang-kadang dibayar kepada eksekutif puncak untuk membujuk mereka agar membuat
perusahaannya berkomitmen terhadap suatu alur tindakan yang menguntungkan pemberi suap. Kunci untuk
memahami suap komersial adalah perongrongan tugas orang itu kepada perusahaannya.
Mengapa hendaknya kita memperhatikan risiko-risiko yang dihadirkan oleh pihak ketiga?
Perusahaan, segenap divisi dan perusahaan anak yang dimilikinya secara mayoritas, serta para pejabat, direktur, dan
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karyawannya, bisa dianggap secara hukum bertanggung jawab atas tindakan para mitra, pemasok, agen, vendor,
atau pihak ketiga lainnya. Sekalipun tidak mengizinkan perbuatan salah apa pun, Perusahaan masih bisa terkena
paparan hukum dan reputasi. Selalu ingat bahwa seorang pihak ketiga tidak boleh membuat pembayaran atas nama
Perusahaan yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh Perusahaan secara langsung dan bahwa suap yang dibayar oleh
pihak ketiga demi keuntungan Perusahaan bisa juga dipandang sebagai suap yang dibayar oleh Perusahaan.
Demikian juga, karyawan harus mengetahui risiko potensial yang terkait dengan penggunaan pihak ketiga dan
hendaknya menjalankan uji tuntas yang patut sebelum melibatkan mereka. Ada banyak jenis uji tuntas yang bisa
dijalankan, sesuai dengan risiko yang dihadirkan oleh situasi, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:
•
pemeriksaan latar belakang atau rujukan dari pelanggan lain;
•
penelusuran di web dan di basis data komersial;
•
memperoleh pernyataan dari pihak ketiga bahwa dirinya akan mematuhi standar antisuap
Perusahaan;
•
menyisipkan bahasa hukum ke dalam kontrak tertulis untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum,
serta pasal pengakhiran untuk Perusahaan jika pihak ketiga terbukti tidak patuh;
•
mewajibkan agen mengikuti pelatihan antisuap;
•
menjalankan audit; dan
•
memastikan bahwa jumlah dan syarat kompensasi yang diusulkan adalah wajar dan pantas untuk jasa yang
akan diberikan.
Jenis uji tuntas yang hendaknya Anda jalankan akan berbeda-beda, disesuaikan dengan situasinya. Negara-negara
tertentu diketahui lebih korup, dan karena itu akan menghadirkan risiko suap yang lebih besar.
Lebih lagi, hubungan tertentu akan lebih berisiko daripada yang lain. Misalnya, pihak ketiga yang disewa untuk
bertindak atas nama Perusahaan mungkin merupakan risiko yang cukup besar, sementara pihak ketiga yang
menjual produk jadi kepada kita secara independen dan berjarak mungkin bukan risiko. Anda hendaknya selalu
menjalankan uji tuntas yang sepadan dengan derajat risiko yang ada dalam situasi bersangkutan.
Beberapa contoh hubungan pihak ketiga berisiko tinggi:
•
•
•
•

Agen itu disewa untuk bertindak atas nama Perusahaan.
Agen itu disewa untuk berinteraksi dengan Pejabat Pemerintah.
Agen itu disewa di negara risiko tinggi.
Agen itu rekanan baru, tanpa riwayat kerja dengan Perusahaan. Beberapa

contoh dari hal-hal yang harus diwaspadai dengan pihak ketiga:
•
•
•
•

•

Permintaan, tuntutan, atau saran oleh atau atas nama seorang Pejabat Pemerintah untuk
mempertahankan satu agen setempat tertentu demi maksud apa pun, khususnya jika perwakilan itu
tidak berkeahlian atau berpengalaman di kawasan atau profesi itu.
Pihak ketiga yang berkaitan erat, atau memiliki hubungan yang nyata, dengan Pejabat
Pemerintah, khususnya pejabat yang bertugas atau kewenangannya mencakup pengambilan
keputusan terhadap bisnis Perusahaan.
Pihak ketiga yang berkaitan erat, atau memiliki hubungan yang nyata, dengan satu perusahaan atau orang,
khususnya perusahaan atau orang yang bisa mendapatkan bisnis atau memperoleh atau mempertahankan
suatu keuntungan bisnis bagi Perusahaan.
Cara-cara atau syarat-syarat pembayaran yang tidak lazim seperti uang tunai ketika cek atau transfer
bank biasanya lebih umum; pembayaran melalui rekening perantara atau pihak ketiga; pembayaran di luar
negara tempat jasa dilakukan; komisi berlebihan dan/atau tidak terkait secara wajar dengan jasa yang
terlihat nyata.
Penolakan oleh agen yang diusulkan untuk memberikan jaminan tertulis bahwa dia tidak akan
melakukan pembayaran tidak patut.

Bagaimanakah dengan hadiah dan perjamuan bisnis?
Anda juga tidak boleh meminta hadiah, dan Anda tidak boleh menerima hadiah, sekalipun kecil, yang tampak
diberikan dengan mengharapkan imbalan atau pengaruh. Tidak dalam keadaan apa pun hendaknya Anda
memberikan hadiah, hiburan, atau perjamuan kepada orang lain demi memengaruhi secara tidak patut seseorang
untuk bertindak secara menguntungkan terhadap Perusahaan.
Kecuali dilarang menurut hukum tertulis setempat, kebijakan Perusahaan mengizinkan berbagi kesantunan bisnis
yang lazim, dengan tunduk kepada persyaratan-persyaratan 21st Century Fox berikut:
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•
•
•

•

Hadiah, hiburan, atau perjamuan yang disediakan untuk Pejabat Pemerintah harus disetujui
sebelumnya oleh Kantor Hubungan Pemerintah jika si Pejabat Pemerintah adalah seorang pejabat
AS, atau oleh Departemen Hukum unit bisnis Anda jika dia seorang pejabat non-AS.
Hadiah, hiburan, dan perjamuan secara umum, baik di sektor pemerintah maupun swasta, harus wajar
secara nilai, terhormat secara jenis atau tempat, mempunyai maksud bisnis yang sah, dan selaras dengan
panduan yang berlaku khusus untuk unit bisnis Anda tentang hadiah, hiburan, dan perjamuan bisnis.
Selain itu, hadiah yang tidak diminta dan bernilai kecil boleh diberikan menurut musim (misalnya, saat
Tahun Baru atau musim libur lainnya), atau pada kesempatan istimewa (pernikahan, kelahiran bayi,
purnakarya, pemakaman), ketika kelalaian memberi atau menerima hadiah akan dipandang sebagai tidak
sopan atau menimbulkan masalah secara budaya. Hadiah yang demikian harus mematuhi panduan
spesifik yang disusun oleh unit bisnis Anda.
Perusahaan dibolehkan untuk membayar pengeluaran perjalanan dan penginapan yang wajar sehubungan
dengan undangan kepada Pejabat Pemerintah untuk berpartisipasi di dalam kegiatan yang terkait dengan
bisnis yang jauh dari kantornya. Mintalah otorisasi dari Departemen Hukum unit bisnis Anda sebelum
menyetujui untuk membayar atau mengganti biaya perjalanan Pejabat Pemerintah dan pengeluaran yang
terkait.

Adakah pengecualian terhadap larangan-larangan ini?
Pemerasan atau paksaan – Kesehatan dan keselamatan fisik para karyawan, pejabat, dan direktur kita adalah
teramat penting bagi Perusahaan, dan kami tidak pernah mengharapkan Anda melakukan sesuatu yang akan
menempatkan Anda dalam bahaya. Karena itu, pengecualian terhadap pembatasan Kebijakan ini boleh dibuat jika
Anda terpaksa membayar suap karena telah diancam atau ditekan, atau jika membayar suap menjadi perlu demi
memastikan kesehatan atau kesejahteraan fisik Anda. Anda diharapkan untuk menolak upaya-upaya memeras uang
dari Anda, tetapi jangan pernah sampai di titik ketika kesehatan atau keselamatan Anda mungkin terancam secara
apa pun. Tetapi, jika keadaan ini benar-benar timbul, dan Anda terpaksa memberikan pembayaran yang demikian,
beri tahu Departemen Hukum unit bisnis Anda atau 21st Century Fox sesegera mungkin, dan jelaskan situasinya
secara lengkap dan jujur kepada mereka. Tidak dalam keadaan apa pun hendaknya Anda berusaha “menutupi”
kejadian itu, dan tidak dalam keadaan apa pun hendaknya Anda memalsukan entri keuangan demi menyamarkan
uang yang dibayar. Selain itu, Anda hendaknya juga melaporkan kepada Departemen Hukum setiap upaya memeras
uang dari Anda, walau tidak berhasil.
Pembayaran pelicin – Di dalam situasi tertentu yang sangat terbatas, hukum AS memperbolehkan melakukan
pembayaran pelicin, yakni pemberian sesuatu yang bernilai lumayan kepada pegawai rendahan yang dimaksudkan
untuk memperlancar suatu tugas pemerintah yang rutin dan non-diskresif (tanpa menggunakan kebijaksanaan),
seperti memproses visa atau perintah kerja, atau menyediakan jasa telepon. Akan tetapi, hal-hal yang tergolong
sebagai pembayaran pelicin kerap tidak jelas, dan hukum negara-negara lain (di antaranya Kerajaan Britania) yang
terhadapnya Perusahaan tunduk, kerap melarang pembayaran seperti itu, dan kebijakan Perusahaan adalah
mematuhi sepenuhnya semua hukum yang berlaku. Berkonsultasilah selalu dengan Departemen Hukum unit bisnis
Anda atau 21st Century Fox sebelum membuat pembayaran seperti itu. Jika ada kemungkinan Anda akan
menghadapi situasi yang Anda perkirakan pembayaran pelicin akan diminta, misalnya saat bepergian ke satu
pelosok dunia tempat pembayaran pelicin luas dipraktikkan, dapatkan pedoman sebelumnya dari Departemen
Hukum, sehingga Anda akan siap untuk menanggapi permintaan yang demikian.
Pencatatan apakah yang diwajibkan?
Perusahaan berkomitmen terhadap kontrol dan akuntansi keuangan yang benar. Semua buku dan catatan
Perusahaan harus mencerminkan secara akurat semua transaksi dan pembayaran, dan harus menaati semua
prosedur dan kontrol keuangan Perusahaan yang lazim. Seperti disebutkan di atas di bagian tentang pemerasan,
pembayaran yang tidak patut sekalipun harus dicatat dengan akurat. Entri yang keliru, tidak lengkap, atau tidak
akurat yang dimaksudkan untuk menyembunyikan sifat transaksi yang sesungguhnya adalah terlarang, begitu juga
transaksi "di luar buku” (off the book).
Apakah hukuman bagi pelanggaran Kebijakan ini?
Pelanggaran Kebijakan ini dapat mengarah ke tindakan disiplin hingga dan mencakup pemutusan hubungan kerja
bagi karyawan dan pemutusan hubungan bisnis bagi pihak ketiga. Perusahaan dapat memberi tahu penegak hukum
jika situasinya menghendaki; malah, di beberapa negara, Perusahaan wajib membuat laporan dugaan korupsi
kepada penegak hukum terkait. Pelanggaran undang-undang antisuap dapat membuat orang-orang yang terlibat
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terkena hukuman perdata dan pidana, yang mencakup denda dan kurungan. Rekan sesama karyawan dan
Perusahaan sendiri dapat juga terkena hukuman tersebut, walau tidak mengizinkan atau membenarkan perbuatan
salah itu.
Apakah yang hendaknya Anda lakukan jika Anda mencurigai atau mengetahui adanya perilaku tidak patut?
Kelalaian melaporkan dengan patut dugaan pelanggaran terhadap Kebijakan ini dipandang dengan sangat serius
oleh Perusahaan. Karyawan yang mencurigai atau mengetahui adanya pelanggaran Kebijakan ini harus
melaporkannya kepada Departemen Hukum unit bisnis terkait atau 21st Century Fox, atau kepada 21st Century Fox
Alertline. Jika Anda membuat pengaduan yang jujur dengan iktikad baik, walau Anda keliru mengenai hal-hal yang
Anda keluhkan, Perusahaan akan melindungi Anda dari pembalasan.
Alertline adalah nomor telepon bebas biaya lokal/internasional yang dapat dihubungi kapan saja, siang atau malam,
karena saluran ini tersedia 24 jam sehari, 365 hari setahun. Jasa penerjemahan tersedia atas permintaan lewat
Alertline. Membuat pengaduan anonim dapat dilakukan melalui Alertline, tetapi ingatlah selalu bahwa pengaduan
yang anonim lebih sulit diselidiki. Tetapi, Perusahaan akan berusaha sejauh mungkin menjaga kerahasiaan identitas
Anda.
Nomor telepon Alertline adalah: 855-306-7925 .1
Untuk Brasil, nomor telepon Alertline adalah: 0800-892-0760
Untuk Argentina (dan Amerika Selatan dan Amerika Tengah), nomor telepon Alertline adalah: 0800-444-1532
Situs web Alertline bisa diakses di: https://21cf.alertline.com

1 Penelepon internasional perlu mengakses lebih dahulu jaringan AT&T sebelum memanggil nomor bebas biaya.
Untuk memperoleh kode akses lokal internasional AT&T negara Anda, kunjungi
http://www.business.att.com/bt/international_dialing.jsp
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