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‘Kepercayaan’ Adalah Kunci Daya Saing

Kita wajib bersyukur dunia ini selalu berkembang ke arah yang cerah.

Ada kalanya sebuah perusahaan berkembang karena memiliki lebih banyak modal, 

namun mereka tidak dapat mengalahkan perusahaan yang memiliki tenaga kerja 

yang unggul dan berkinerja baik. Dan, pada suatu saat perusahaan sepertri itu 

tidak akan bisa  melebihi perusahaan yang memperoleh ‘kepercayaan’ masyarakat. 

Kelihatannya justru ‘kepercayaanlah’ yang merupakan kunci daya saing paling penting 

bagi komunitas perusahaan di zaman ini. 

Revolusi teknologi mobile yang terbentang di depan kita membuat dunia lebih 

transparan.  Di balik ketransparanan ini segala sesuatu informasi dapat dicatat dan 

mempunyai sifat ‘tidak akan terhapus’. Informasi itu dapat tersembunyi untuk 

sementara, tetapi tidak dapat terhapus sama sekali. Pada akhirnya pasti akan 

diketahui oleh umum.

Ada pepatah dari Mencius yang berbunyi “kalau air sungai jernih, bersihkanlah tali 

topi, dan kalau ia tidak jernih, bersihkanlah kaki.” Maksud pepatah itu adalah kalau 

kita ingin dihormati dan diakui orang, kita sendiri yang terlebih dahulu harus menjadi 

jernih dan bersih. Kita dulu yang harus berubah.

Dengan persiapan yang saksama seseorang bisa saja menipu satu orang dalam waktu 

lama, atau banyak orang dalam waktu singkat. Tetapi, dia sama sekali tidak bisa 

menipu banyak orang dalam waktu lama. Pada zaman yang semakin transparan ini, 

tipu muslihat dan kecurangan tidak mudah dilakukan. Oleh karena itu, ketika kita 

bersih dan jujur, baru kita dapat memperoleh kepercayaan. Dan, ketika semua orang 

dapat mempercayai perbuatan dan pandangan kita, keberadaan dan kemakmuran 

komunitas kita baru terjamin. Itulah pandangan dasar ‘kejujuran’ yang ditekankan 

LOTTE sejak didirikan

Selama ini LOTTE sudah berupaya sekuat-kuatnya untuk mewujudkan ‘kehidupan 

manusia yang makmur’. Pada zaman dahulu manusia selalu mengalami kekurangan 

komoditas.  Oleh karena itu, kemakmuran bangsa dan negara sangat berkaitan 

dengan hal-hal seperti makanan, minuman, istirahat, dan kesenangan. Namun, pada 

masa sekarang hal yang penting adalah nilai dan budaya ‘saling percaya’ satu sama 

lain. LOTTE bertekad mewujudkan dunia di mana manusia saling percaya satu sama 

lain, dan dunia yang bersih dan makmur! Itulah dunia masa depan indah yang harus 

diprakasai oleh keluarga LOTTE. Untuk mencapai cita-cita itu, saya dan keluarga LOTTE 

akan berdiri pada barisan paling depan.

Ketua Shin Dong-bin
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•   Bedakan Urusan Pribadi dan Urusan 

Perusahaan, Berikan Kesempatan 
yang Sama kepada Setiap Karyawan 

• Kita Memiliki Keluarga

• Keselamatan Itu Dasar Semua Hal 

•   Kejujuran Laporan Mencerminkan 
Usaha dan Semangat Kita 

•   Harta LOTTE Harta Semua Anggota 
Keluarga LOTTE

•   Hak Cipta Hasil Karya Harus Kita 
Lindungi

•   Kebocoran Informasi Terjadi Karena 
Kecerobohan

•   Sekecil Apa Pun Kebaikan Hati, 
Selalu Ada Maksud Tersembunyi

•   Jangan Ambil Keuntungan dari 
Informasi Orang Dalam

•   Pemisahan Politik dan Bisnis Dasar 
Pencapaian Tujuan 

Kepercayaan sebagai 
Dasar Keluarga LOTTE
Orang-orang yang berbagi waktu bersama seperti 

keluarga sendiri.

Orang-orang yang bergandengan tangan mencapai 

tujuan dengan bekerja keras.

Orang-orang yang saling peduli sebagai keluarga.

Kepercayaanlah yang menyatukan keluarga LOTTE.



Kepercayaan sebagai 
Dasar Keluarga LOTTE 

Kepercayaan Pelanggan Kepercayaan Mitra Usaha Kepercayaan Masyarakat

Prinsip LOTTE

Keluarga LOTTE memberi kesempatan dan fasilitas yang sama kepada setiap 
karyawan, serta berorientasi pada budaya organisasi terbuka yang membuat setiap 
karyawan berkembang atas dasar kinerja dan kerja keras mereka.

Kita bukan karyawan yang masuk ke perusahaan ini atau naik pangkat karena 
tekanan atau permintaan dari pihak luar. Maka, kita bertanggung jawab mewariskan 
budaya organisasi bersih yang sesuai dengan sistem kepegawaian tanpa campur 
tangan pihak luar kepada generasi karyawan berikutnya.

Dalam menilai kar yawan, kita menerapkan unsur-unsur keadilan seper ti 
karakteristik tugas, kinerja, dan hasil kerja masing-masing. Semua keputusan 
dalam kepegawaian dilakukan secara adil dan tidak memandang jenis kelamin, 
usia, bangsa, kewarganegaraan atau tempat lahir, generasi, agama, kecacatan, dan 
sebagainya. Dengan demikian, semua anggota keluarga LOTTE dapat menerima dan 
mempercayai keputusan perusahaan.

Pedoman Perilaku
 ■    Nilailah kar yawan berdasarkan hasil usahanya sendiri, jangan pilih kasih 

karena unsur-unsur seperti jenis kelamin, usia, bangsa, kewarganegaraan atau 
tempat lahir, generasi, agama, kecacatan, dan sebagainya. Demikian juga dalam 
hal penerimaan karyawan baru, kenaikan pangkat, penempatan, penggajian, 
kompensasi, kesejahteraan, dan pendidikan.

 ■    Berhati-hatilah terhadap karyawan yang berpandangan bahwa orang-orang 
tertentu (misalnya karena jenis kelamin, usia, latar belakang) saja yang mampu 
melaksanakan tugas tertentu.

 ■    Tolaklah permintaan dari siapa pun berkaitan dengan urusan kepegawaian dalam 
bentuk apa saja yang hanya menghasilkan keuntungan sementara, tetapi justru 
merugikan komunitas kita selamanya.

 ■    Nilailah karyawan berdasarkan kinerja dan hasil usaha mereka masing-masing, 
dan tolaklah permintaan dari siapa pun berkaitan dengan penerimaan karyawan 
atau kenaikan pangkat. Kemudian jelaskanlah prinsip kita kepada mereka.

 ■    Buatlah komunitas yang tidak ada pilih kasih seperti menolak, mencemooh, dan 
mengucilkan karyawan tertentu karena unsur yang tidak dapat diubah seperti jenis 
kelamin, usia, agama dan lain-lain.

 ■    Setiap negara mempunyai peraturan dan kebijakan tentang sistem dan tata 
tertib kerja. Seandainya terdapat perbedaan antara kebijakan serta peraturan 
kepegawaian perusahaan setempat dan kebijakan pusat, peraturan dan kebijakan 
setempat tersebut harus didokumentasikan dan harus diperiksa apakah 
bertentangan dengan peraturan dan undang-undang negara setempat atau tidak.

 ■    Seandainya Anda mengalami, menyaksikan, atau mendengar hal yang tidak 
adil, berkonsultasilah langsung dengan pimpinan organisasi, karyawan bagian 
kepegawaian, atau karyawan bagian etika.

Bedakan Urusan Pribadi dan Urusan 

Perusahaan, Berikan Kesempatan 

yang Sama kepada Setiap Karyawan

LOTTE tidak boleh mengistimewakan orang-orang 
tertentu dengan alasan apa pun (sekolah, tempat 
tinggal dsb.) Berikan kesempatan yang sama dan 
nilailah karyawan sesuai dengan kinerjanya, itulah 
prinsip kita. 

Siapa yang akan bekerja keras untuk perusahaan jika 
karyawan tertentu diberi kesempatan dan penghargaan 
tanpa menghiraukan kinerjanya? Siapa yang akan 
tetap bersedia bekerja di perusahaan seperti ini? 
Menilai karyawan berdasarkan kemampuan dan 
kinerja mereka, serta memberi kesempatan yang adil, 
merupakan prinsip kita yang mampu memotivasi dan 
mendorong keberhasilan keluarga LOTTE dengan 
bekerja keras dan saling percaya.

Kalau Anda mau diperlakukan secara adil, berbuatlah 
demikian lebih dahulu kepada anggota keluarga LOTTE.
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Kita Memiliki Keluarga

LOTTE terdiri atas orang-orang yang mempunyai 
pandangan nilai masing-masing yang beraneka ragam. 
Maka, bisa terdapat banyak perbedaan pandangan, 
dan kadang-kadang dapat berdampak pada hasil kerja 
yang tidak optimal. Walaupun keadaannya demikian, 
keluarga LOTTE tidak memperlakukan rekan kerja 
secara tidak adil berdasarkan kondisi pribadi masing-
masing. Kita menganggap perlakuan tidak adil terhadap 
karyawan LOTTE sama dengan perlakuan kita terhadap 
anggota keluarga sendiri. LOTTE berorientasi pada 
komunitas yang memperlakukan dan menghormati 
anggotanya sebagai anggota keluarga sendiri.

Sepatutnya tugas masing-masing dilaksanakan dengan 
sempurna. Ketika perlu teguran, tegurlah dia, dan 
kalau perlu pujian, pujilah dia. Teguran dan pujian itu 
harus berorientasi pada kemajuan bersama, dan berdiri 
di atas kehormatan pribadi masing-masing. Budaya 
seperti ini merupakan cara yang dapat mengoptimalkan 
kerja kita semua, dan sebagai kunci sukses kita selama 
ini.

Prinsip LOTTE

Setiap anggota keluarga LOTTE merupakan insan yang berharga. Maka, dalam 
istilah 'Karyawan LOTTE' telah tercantum kualifikasi dan hak setiap karyawan yang 
harus diperlakukan dan dihormati secara setara. 

Kita menolak semua prilaku yang mencemarkan kehormatan dan harga diri kita. 
Kita menghindari segala perkataan dan perilaku yang menjatuhkan kemuliaan dan 
kehormatan komunitas kita, dan kita tidak menciptakan suasana yang mengancam, 
mencemooh, dan saling bermusuhan.

Pedoman Perilaku
 ■    Hormati dan perlakukanlah rekan kerja seperti keluarga sendiri.

 ■    Jangan menilai orang lain hanya berdasarkan pandangan sendiri yang tidak 
berlaku secara umum di masyarakat. Budayakanlah sikap saling mengerti dan 
menghargai perbedaan.

 ■    Tidak ada istilah 'karyawan perempuan' di LOTTE.  Perempuan bukan pribadi 
yang harus diberi simpati. Semua karyawan baik laki-laki maupun perempuan 
diperlakukan setara.

 ■    Karena ada anggota tim, baru ada pimpinan tim. Setiap anggota tim sebenarnya 
merupakan pribadi yang ditugasi komunitas LOTTE yang harus menjadi tanggung 
jawab  pimpinan tim. Bimbinglah mereka dengan sepenuh daya.

 ■    Hindarilah perkataan dan tindakan yang bisa menimbulkan kejengkelan 
dan keterasingan. Berhati-hatilah dalam berkata dan bertindak agar tidak 
menimbulkan kesalahpahaman dan ketersinggungan orang lain.

 ■    Selain perkataan dan tindakan, dalam berkomunikasi melalui telepon, messenger, 
SNS, dan email, hindarilah juga penggunaan perkataan yang tidak layak.

 ■    Melahirkan dan mengasuh anak merupakan hal penting bagi manusia. Sambutlah 
dan ber i ucapan selamat kepada rekan ker ja yang baru melahirkan dan 
mendapatkan cuti bersalin. Jangan bersikap pilih kasih dan tidak menyenangkan 
dalam urusan kepegawaian karena persoalan kehamilan dan pengasuhan anak. 
Dengan demikian, LOTTE bisa menjadi perusahaan yang sangat memberikan 
perhatian terhadap masalah keibuan.

 ■    Berkaitan dengan soal seksual, dilarang keras berkata dan bertindak yang dapat 
menimbulkan kejengkelan orang lain. Dilarang melakukan baik pelecehan maupun 
pendekatan seksual yang tidak diinginkan, serta dilarang menimbulkan suasana 
kantor yang tidak kondusif karena ditolak keinginannya. 

 ■    Setiap negara dan daerah mempunyai undang-undang, peraturan, adat, dan tata 
kesantunan. Maka, perhatikanlah hal tersebut seandainya Anda bertugas di luar 
negeri. Walaupun hal itu tidak bermasalah di dalam negeri, bisa menimbulkan 
masalah di luar negeri. 

 ■    Seandainya Anda mengalami, menyaksikan, atau mendengar hal tersebut, 
berkonsultasilah langsung dengan pimpinan organisasi, kar yawan bagian 
kepegawaian, atau karyawan bagian etika.

 ■    Prinsip ini diterapkan secara sama baik kepada keluarga LOT TE maupun 
pelanggan, perusahaan mitra, dan semua pihak terkait. Jangan berkata dan 
bertindak dengan sembarangan. 

Kepercayaan sebagai 
Dasar Keluarga LOTTE 

Kepercayaan Pelanggan Kepercayaan Mitra Usaha Kepercayaan Masyarakat
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Keselamatan Itu Dasar 

Semua Hal

Sehubungan dengan masalah keselamatan, kita 
tidak membenarkan kompromi psikologis dengan 
pernyataan 'barangkali'. LOTTE mempunyai keyakinan 
bahwa soal keselamatan itu di atas segalanya. Hal itu 
diterapkan baik di tempat kerja kita maupun di tempat 
usaha kita yang dikunjungi oleh para pelanggan. 
Siapa yang mau berkunjung ke tempat yang tidak 
terjamin keselamatannya? Siapa yang mau bekerja di 
tempat yang tidak terjamin keselamatannya? Semua 
kecelakaan dapat dicegah dengan mengindahkan 
faktor keselamatan. Seluruh aktivitas orang LOTTE 
harus bertitik tolak dari kegiatan menyusun peraturan 
keselamatan dan mematuhinya secara sungguh-
sungguh.

Prinsip LOTTE

Kita tidak mau berkompromi sama sekali dalam hal keselamatan. Setiap perusahaan 
harus menyususn peraturan keselamatan dan harus mematuhinya secara sungguh-
sungguh. Kita percaya bahwa hal itulah jalan satu-satunya yang dapat mencegah 
terjadinya kecelakaan. 

Kita harus berusaha untuk memberikan suasana kerja yang aman baik kepada 
keluaarga LOTTE, mitra usaha, maupun kepada semua pihak yang terkait. Selain itu, 
kita harus menjelaskan pentingnya keselamatan kepada mereka.

Karena kita tahu bahwa sebagian besar kecelakaan terjadi karena ketidakpedulian 
dan sikap sembrono, bukan karena kekurangan pengalaman, maka orang LOTTE 
hendaknya tidak mempercayai faktor pengalaman kerja yang sudah biasa dilakukan.

Pedoman Perilaku
 ■    Jangan menunda urusan keselamatan karena alasan biaya, batas waktu pengiriman 
produk, dan faktor kebiasaan. Faktor keselamatan itu di atas segalanya.

 ■    Faktor yang membahayakan keselamatan pasti akan diikuti kecelakaan. Hanya 
menunggu waktu. Carilah kekurangan dalam keselamatan dan selesaikanlah 
segera secara tuntas.

 ■    Perhatikanlah peraturan keselamatan dan tindakan penyelamatan di tempat 
kerja masing-masing. Sebelum menggunakan perlengkapan keselamatan di 
tempat kerja, orang LOTTE harus memahami dan mematuhi cara penggunaannya, 
peraturan keselamatan, dan langkah-langkah tindakan waktu darurat.

 ■    Orang LOTTE harus menganalisis pola kecelakaan yang mungkin akan terjadi di 
tempat kerja, kemudian harus menyediakan pedoman keselamatan pada tahap 
awal kejadian kecelakaan.

 ■    Pihak perusahaan akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keselamatan 
dan kesehatan secara berkala kepada semua tenaga kerja, maka semua keluarga 
LOTTE harus mengikutinya.

 ■    Perlu ditekankan pentingnya keselamatan dan kesehatan kepada mitra usaha dan 
pihak yang terkait, dan perlu minta mereka mematuhi peraturannya.

 ■    Ketika Anda mendapat tugas di lingkungan baru dan asing, Anda harus memeriksa 
dan memperhatikan kebiasaan lingkungan itu dan keselamatannya.

 ■    Ketika Anda atau rekan kerja Anda mengalami kesulitan untuk bekerja karena 
soal kesehatan dan ketidakstabilan psikologis, berkonsultasilah dengan pimpinan 
organisasi.

 ■    Ketika ada masalah yang berkaitan dengan kondisi kerja yang berbahaya dan 
mengancam keselamatan, berkonsultasilah dengan pimpinan organisasi atau 
petugas keselamatan lingkungan. 

Kepercayaan sebagai 
Dasar Keluarga LOTTE 

Kepercayaan Pelanggan Kepercayaan Mitra Usaha Kepercayaan Masyarakat
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Prinsip LOTTE

Kita harus mencatat semua hal yang berkaitan dengan keadaan hasil kerja dan 
keadaan keuangan dengan benar berdasarkan peraturan yang berlaku, dasar 
keuangan, dan peraturan intern. Semua catatan keuangan hendaknya dibuktikan 
dengan dokumen terkait, dan tidak boleh dipalsukan atau diubah.

Kita harus mencatat hasil kerja dan butir keuangan segera setelah pekerjaan itu 
dilaksanakan supaya diketahui keadaan pengelolaan perusahaan dengan tepat. 
Semua data tidak boleh dipalsukan.

Laporan keuangan yang tepat harus diterapkan kepada semua karyawan, tidak 
hanya kepada pegawai akunting dan keuangan.

Pedoman Perilaku
 ■    Susun dan tatalah laporan keuangan berdasarkan pedoman keuangan yang sudah 
diakui.

 ■    Periksalah pedoman keuangan terbaru karena pedoman keuangan internasional 
dan dalam negeri saling berbeda dan sering diperbarui.

 ■    Data terkait harus dicatat dalam masa buku yang tepat. Laporan laba rugi tidak 
boleh ditunda atau dipercepat demi membesar-besarkan hasil kerja jangka pendek 
atau demi menghindari teguran untuk sementara waktu.

 ■    Semua transaksi keuangan hendaknya dibuktikan dengan dokumen terkait. Dalam 
pada itu, waktu dan jumlah uang yang berkaitan dengan transaksi keuangan 
tersebut harus dicatat dan dilaporkan.

 ■    Ketika seorang karyawan memalsukan dokumen keuangan atas arahan atasannya, 
maka karyawan tersebut dan pimpinannya akan ditindak secara hukum sipil 
dan hukum pidana. Ketika atasan mengarahkan karyawan untuk memalsukan 
dokumen, karyawan tersebut  hendaknya segera berkonsultasi dengan pejabat 
bagian etika.

 ■    Ketika diadakan transaksi dengan perseorangan atau negara yang diduga 
pernah memalsukan dokumen atau dengan pihak yang bertransaksi secara 
tidak transparan, segeralah berkonsultasi dengan pimpinan organisasi dan 
pertimbangkan ulang transaksi itu.

 ■    Pimpinan harus mengawasi segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan 
berdasarkan prinsip yang berlaku agar dapat memberi informasi yang benar 
dan transparan, serta harus memantau secara berkala untuk mencegah adanya 
pemalsuan dan pengubahan dokumen.

 ■    Ketika terjadi atau diduga ada masalah dalam penyusunan dokumen keuangan, 
segeralah berkonsultasi dengan pimpinan organisasi, atau pegawai bidang 
keuangan atau etika. 

Kejujuran Laporan Mencerminkan 

Usaha dan Semangat Kita

Kita berkewajiban melaporkan keadaan pengelolaan 
perusahaan kita setepat-tepatnya kepada pihak 
yang terkait. Sekecil apa pun kesilapan keuangan 
dan koordinasi sembarangan dapat menimbulkan 
keputusan yang salah dari pimpinan perusahaan 
dan pemegang saham. Dampak kesalahan itu dapat 
mempengaruhi k ita semua. Ketidakjujur an dan 
ketidaktepatan laporan membuat kerja keras kita 
menjadi sia-sia.

Kadang-kadang hasil kerja kita tidak seperti yang 
kita harapkan. Maka, kita bisa tergoda mengambil 
hasil kerja masa yang akan datang untuk melengkapi 
kekurangan hasil kerja sekarang. Akan tetapi, kita 
menyadari bahwa kejujuran dan ketransparanan 
laporan merupakan cara termudah sebagai bahan 
pertimbangan dan kunci keputusan.

Kepercayaan sebagai 
Dasar Keluarga LOTTE 

Kepercayaan Pelanggan Kepercayaan Mitra Usaha Kepercayaan Masyarakat
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Harta LOTTE Harta Semua 

Anggota Keluarga LOTTE 

Harta perusahaan sebenarnya bukan milik seorang 
peribadi, melainkan milik semua karyawan dalam 
komunitas kita. Sekecil apa pun, har ta itu patut 
dipergunakan untuk urusan perusahaan saja karena 
har ta i tu merupakan modal untuk penghidupan 
dan kemakmuran seluruh keluarga LOTTE. Godaan 
menggunakan harta milik perusahaan untuk keperluan 
per ibadi dapat disusul dengan penyalahgunaan 
harta perusahaan. Harta perusahaan bukan hanya 
berupa benda saja, tetapi dapat juga berupa waktu 
kerja yang sudah ditentukan. Jangka waktu istirahat 
dan urusan pribadi dalam skala waktu yang wajar 
diperbolehkan, tetapi lebih dari kewajaran sudah 
merupakan penyalahgunaan harta perusahaan. Ketika 
kita menggunakan dan memelihara harta perusahaan 
dengan wajar, harta perusahaan tersebut sangat 
bernilai.

Prinsip LOTTE

Kita menjaga harta perusahaan dengan segala daya, dan menggunakannya 
berdasarkan tujuan yang sudah ditentukan.

Harta perusahaan yang harus kita jaga bukan hanya berupa harta benda seperti 
bangunan, lahan, fasilitas komunikasi, dana, sistem, kupon iklan, kendaraan, 
melainkan juga berupa haarta tidak-benda seperti informasi, teknologi, waktu kerja, 
paten, merek, dan hasil ciptaan.

Pedoman Perilaku
 ■    Waktu kerja pribadi juga merupakan harta perusahaan. Hindarilah melakukan 
telepon pribadi, email pribadi, SNS, web surfing dalam waktu kerja. Jangka waktu 
istirahat dan urusan pribadi dalam skala waktu yang wajar diperbolehkan, tetapi 
lebih dari kewajaran sudah merupakan penyalahgunaan harta perusahaan.

 ■    Pimpinan hendaknya memandang bahwa waktu pribadi karyawan itu penting, dan 
harus memberi perhatian mengenai hal tersebut. Pimpinan hendaknya mengurus 
pekerjaan kantor sebaik-baiknya supaya dapat selesai tepat waktu agar terjadi  
keeimbangan antara kehidupan pribadi dan kerja perusahaan. Harta karyawan 
sama pentingnya dengan harta perusahaan.

 ■    Jika kar yawan merusak dengan sengaja, merampas, dan mencuri har ta 
perusahaan, maka akan di-PHK dan ditindak secara pidana. Selain perampasan 
dan pencurian, pengalihan dan penyebaran informasi tanpa sepengetahuan pihak 
perusahaan dan pemberian laporan palsu juga merupakan penyalahgunaan harta 
perusahaan.

 ■    Dilarang melakukan transaksi saham, perjudian, pengunduhan konten pornografi 
dengan menggunakan fasilitas perusahaan.

 ■    Jangan meminta atau menyuruh karyawan mengurus jasa keuangan, membeli 
kado, mencari informasi untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, Anda telah 
melakukan penyalahgunaan harta perusahaan karena karyawan tersebut telah 
membuang waktu untuk kepentingan pribadi Anda.

 ■    Dilarang mendapat keuntungan dari harta perusahaan untuk kepentingan promosi 
seperti kupon undangan gratis, kupon diskon, dan hadiah.

 ■    Harta perusahaan mitra dan perusahaan pesaing juga penting seperti harta 
perusahaan kita. Jagalah harta mereka juga.

 ■    Ketika karyawan menggunakan harta perusahaan di luar perusahaan atau di luar 
tujuan yang sudah ditentukan, dia harus berkonsultasi dengan pimpinan organisasi 
dan harus disetujui.

 ■    Ketika terjadi kehilangan, penyalahgunaan, perampasan, dan pencurian, 
hendaknya melaporkan kepada pimpinan organisasi, pejabat bagian kepegawaian 
atau bagian etika. 

Kepercayaan sebagai 
Dasar Keluarga LOTTE 
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Hak Cipta Hasil Karya Harus Kita 

Lindungi

Hak cipta hasil karya kita seperti bermacam-macam 
teknologi, desain, dan informasi merupakan harta 
berharga komunitas LOTTE yang telah dihasilkan 
melalui persaingan ketat. Dan, harta itu merupakan 
sumber produk dan jasa canggih yang tidak boleh ditiru 
perusahaan pesaing. Hak cipta hasil karya kita lebih 
termasyhur ketika perlindunganp terjamin, dan daya 
persaingan kita menjadi lebih unggul ketika hak cipta 
itu diurus dengan saksama.

Kita perlu menghargai juga hak cipta hasil karya mitra 
usaha maupun perusahaan pesaing. Ini disebabkan 
oleh kenyataan bahwa perkembangan masyarakat 
terjadi karena  persaingan yang adil dan sehat.

Prinsip LOTTE

Kita harus menganggap hak cipta hasil karya kita penting, dan harus melindunginya. 
Kita dilarang mengeluarkan hak cipta hasil karya dan berbagai informasi LOTTE 
tanpa persetujuan dan tanpa prosedur yang berlaku.

-   Ruang lingkup hak cipta hasil karya kita antara lain hak merek, hak paten, hak 
penerbitan, hak desain, hak paten sederhana, dan rahasia usaha dan teknologi 
LOTTE yang belum diumumkan.

Pedoman Perilaku
 ■    Seluruh informasi terkait tugas karyawan dianggap sebagai hak cipta hasil karya 
LOTTE, maka harus dicatat dan dilaporkan dengan tepat dan harus diurus dengan 
sistematis.

 ■    Orang LOTTE harus mengetahui informasi perusahaan apa yang termasuk dalam 
hak cipta, dan patuhilah peraturan terkait hak cipta tersebut. Ketika informasi 
tertentu belum dapat dipastikan sebagai hak cipta, berkonsultasilah dengan 
pimpinan organisasi atau bagian keamanan hak cipta.

 ■    Sadar lah bahwa t indakan melanggar per atur an hak cipta (penggunaan 
sembarangan, fotocopy, penyebaran, pengubahan, dll.) akan dihukum sesuai 
dengan undang-undang yang berlaku.

 ■    Berhati-hatilah agar tidak melanggar peraturan hak cipta ketika melakukan 
kontak dengan orang luar LOTTE.

 ■    Ketika bekerja sama dengan pihak mitra usaha, ada kemungkinan terjadi 
perbedaan pandangan mengenai hak cipta. Untuk mencegah hal tersebut, 
berundinglah secara saksama dengan mitra usaha tentang pihak mana yang 
sebenarnya mempunyai hak cipta terkait.

 ■    Keahlian dan teknologi yang dihasilkan oleh karyawan merupakan hak cipta 
perusahaan, bukan hak cipta pribadi. Hak cipta hasil karya karyawan tersebut 
harus diurus berdasarkan peraturan perusahaan.

 ■    Setiap negara mempunyai undang-undang hak cipta yang berbeda-beda, maka 
pahamilah undang-undang itu supaya hak cipta hasil karya kita dapat dilindungi di 
luar negeri.

 ■    Hak cipta hasil karya mitra usaha, perusahaan pesaing, maupun pihak-pihak lain 
yang terkait juga perlu dihargai dan dilindungi. Pastikanlah supaya produk baru 
dan jasa kita tidak melanggar hak cipta mereka.

 ■    Ketika terdapat orang yang diduga melakukan tindakan pelanggaran hak cipta 
seperti ingin memperoleh informasi rahasia usaha LOTTE, berkonsultasilah 
segera dengan pimpinan organisasi atau karyawan bagian keamanan hak cipta. 

Kepercayaan sebagai 
Dasar Keluarga LOTTE 
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Kebocoran Informasi Terjadi 

Karena Kecerobohan

Perkembangan teknologi digital dan komunikasi 
membuat suasana kerja kita lebih nyaman. Namun, 
sebaliknya kenyamanan dapat menimbulkan bahaya 
kebocoran informasi dengan lebih mudah. Kita perlu 
lebih berhati-hati menggunakan fasil itas digital 
dan komunikasi. Kita harus berhati-hati terhadap 
kemungkinan terjadinya kebocoran informasi ketika 
menggunakan telepon, faks, dan email. Akhir-akhir ini 
terjadi peningkatan  kasus-kasus kebocoran informasi 
melalui SNS. 

Informasi merupakan kekuatan, maka hendaknya 
kita memperkokoh kebijakan dan kesadaran tentang 
keamanan informasi di dunia yang serba transparan ini.

Prinsip LOTTE
Kita hendaknya menggunakan fasilitas komunikasi elektronik berdasarkan 
keperluannya, dan mematuhi peraturan yeng berhubungan dengan perlindungan 
keamanan informasi perusahaan.

Berikut ini senarai komunikasi elektronik dalam perusahaan.

- komunikasi melalui telepon dan telepon seluler perusahaan

- email dan pengiriman faks dengan jaringan perusahaan

- penggunaan messenger dan SMS internal

-   penggunaan sistem informasi perusahaan termasuk perangkat keras dan lunak 
komputer, perlengkapan jaringan, alat penyimpan data

Pedoman Perilaku
 ■    Fasilitas elektronik yang diberikan perusahaan kepada masing-masing karyawan 
itu untuk kepentingan tugas masing-masing. Karyawan hendaknya mematuhi 
peraturan ketika menggunakan fasilitas tersebut di luar kepentingan tugas.

■    Perusahaan berkewajiban untuk mengawasi dan mencatat semua aktivitas 
komunikasi dan jasa yang menggunakan fasilitas elektronik untuk melindungi 
keamanan informasi. Setiap karyawan tidak boleh menuntut hak perlindungan 
kehidupan pribadi terhadap semua bahan yang dikirim, diterima, dan disimpan 
melalui sistem komunikasi perusahaan.

■    Karyawan hendaknya selalu memeriksa hal-hal seperti ada-tidaknya virus, 
ketersediaan firewall (sistem keamanan jaringan), pembaharuan perangkat lunak 
komputer.

    Gunakanlah perangkat lunak yang sudah diakui dalam perusahaan. Perangkat 
lunak, gambar, video, musik yang tidak asli dapat terkena malignant code (program 
perusak perangkat lunak). Ketika mengunggah dan mengunduh bahan setiap 
karyawan hendaknya mematuhi prosedur dan peraturan perusahaan.

■    Kode sandi hendaknya diganti setiap tiga bulan, dan jangan saling berbagi kode 
sandi antarkaryawan.

■    Ketika berhenti sebagai karyawan di LOTTE, hendaknya menghapus semua data 
terkait tugas perusahaan yang tersimpan di perangkat keras atau perlengkapan 
elektronik. Walaupun data tersebut dibuat oleh pribadi karyawan, seandainya data 
itu dibawa keluar  tanpa izin, hal itu merupakan pelanggaran hukum. Pimpinan 
hendaknya mengurus sebaik-baiknya supaya hal seperti ini tidak terjadi ketika 
seseorang karyawan berhenti bekerja.

■    Pada prinsipnya tugas perusahaan dikerjakan di dalam lingkungan perusahaan. 
Dilarang keras dokumen atau informasi dibawa kelaur melalui alat penyimpan 
data (disket portabel, USB, dll.)  atau email. Kalau dianggap perlu hal seperti itu, 
harus mendapatkan izin dari pimpinan.

■    Dokumen elektronik mudah disalin dan diperbaiki, maka demi keamanannya harus 
dikerjakan melalui sistem keamanan perusahaan.

■    Ketika informasi penting perusahaan bocor dan dipergunakan untuk tujuan 
tertentu, perusahaan dapat mengalami kerugian besar. Maka, hendaknya diangkat 
petugas penerima yang benar, dan sebaiknya informasi tersebut disimpan dengan 
menggunakan kode sandi. 

Kepercayaan sebagai 
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Sekecil Apa Pun Kebaikan Hati, 

Selalu Ada Maksud Tersembunyi

Kita biasa bertemu dengan siapa saja yang berkaitan 
dengan tugas kita, dan sering makan bersama serta 
memberi dan menerima bingkisan. Tetapi, ingatlah 
bahwa di balik kebaikan tersebut selalu disusul oleh 
akibat yang buruk. Kita harus mengerjakan tugas 
kita secara wajar agar berhasil dengan baik. Jangan 
mau ditraktir oleh mereka, sebab kewajaran dalam 
kerja akan tercemar dan kewibawaan kita akan hilang. 
Memang saling mentraktir makan dan bingkisan 
merupakan hal yang wajar dalam hubungan manusia, 
namun ketraktiran yang di luar kewajaran harus 
ditolak. Kegiatan mentraktir sebaiknya  dialihkan pada 
tugas kita, dan hal itu membawa hasil yang lebih besar 
bagi perusahaan dan mitra usaha kita.

Prinsip LOTTE

Kita hendaknya melaksanakan tugas secara wajar dan transparan. Kita tidak boleh 
menerima keuntungan pribadi yang tidak wajar dalam hubungan transaksi, dan tidak 
boleh memberi dan menerima uang serta saling mentraktir.

Pemberian bingkisan dan ajakan traktir makan sederhana efektif untuk menjalin 
hubungan, tetapi jangan melampaui kewajaran menurut ukuran masyarakat.

Setiap bidang usaha hendaknya menyerahkan ketentuan standar dan mematuhinya 
untuk mencegah pandangan negatif dari pihak ketiga walaupun tarapnya masih 
dianggap wajar oleh masyarakat.

Peraturan ini diterapkan di semua negara tempat LOTTE berkarya, dan kita 
mematuhi Perjanjian Anti-Suap OECD (OECD Anti-Bribery Convention). *

Pedoman Perilaku
 ■    Selain berupa pemberian uang tunai, pemberian suap juga bisa berupa traktir, 
bingkisan, diskon harga produk yang melebihi kewajaran, dan pemberian 
keistimewaan  dalam pengangkatan karyawan baru. Ketika terjadi hal seperti itu, 
karyawan hendaknya menolaknya dengan sopan, dan menjelaskan peraturan dan 
spirit LOTTE.

 ■    Bingkisan dan traktir makan diperbolehkan asal tidak melebihi kewajaran. Namun, 
harus dipatuhi peraturan perusahaan masing-masing.

 ■    Kembalikanlah bingkisan yang melebihi ketentuan standar yang berlaku. Kalau 
sukar dikembalikan, berkonsultasilah dengan pejabat bagian etika. Dia yang akan 
mengurusnya.

 ■    Walaupun tidak melebihi kewajaran, ketika diberi bingkisan dan ditraktir oleh 
mitra usaha atau orang yang berkepentingan, hendaknya membalas dengan 
memberi bingkisan dan mentraktir kepada mereka dalam nilai yang setara.

 ■    Selain orang-orang yang terkait, tindakan menerima dan memberi suap 
berdampak secara hukum terhadap perusahaan. Kerugian dalam bentuk uang dan 
kejatuhan citra mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan. Maka, dilarang 
keras memberi dan menerima apa saja yang dikategorikan sebagai suap.

 ■    Ketika mitra usaha dan pihak terkait memberi dan menerima suap, maka kita yang 
terkesan melakukan kesalahan. Oleh karena itu, jelaskanlah peraturan-peraturan 
terkait kepada mereka, dan mintalah agar mereka mematuhi peraturan itu.

 ■    Setiap negara mempunyai peraturan atau budaya yang berhubungan dengan 
pemberian bingkisan dan traktir. Pahamilah peraturan atau budaya tersebut 
sebelum melakukan perjalanan dinas atau dikirim ke luar negeri untuk bertugas.

 ■    Ketika ada pertanyaan atau masalah mengenai pemberian bingkisan dan traktir, 
berkonsultasilah dengan pimpinan organisasi atau pejabat bagian etika. 

*  Per janjian Anti-Suap OECD (OECD Anti-Briber y Convention) : per janjian yang 
menyatakan bahwa pemberian suap kepada pegawai negeri itu ilegal.

Kepercayaan sebagai 
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Jangan Ambil Keuntungan dari 

Informasi Orang Dalam* 

Kita bisa tahu informasi penting perusahaan sebelum 
diketahui oleh umum. Sebagian  informasi itu dapat 
berdampak pada harga saham dan harga tanah 
perusahaan. Dan, hal itu bisa menimbulkan keinginan 
untuk mencari keuntungan pribadi. Perbuatan seperti 
itu dapat dianggap sebagai penipuan terhadap rekan, 
pemilik saham, dan pelanggan perusahaan, maka 
karyawan LOTTE hendaknya jangan berkeinginan 
seperti itu. Peraturan ini tentu diterapkan kepada 
para karyawan LOTTE, dan juga keluarga dan kenalan 
karyawan LOTTE. Seandainya seorang karyawan LOTTE 
melanggar undang-undang yang berkaitan dengan 
kontrak dagang orang dalam, karyawan tersebut akan 
menerima sanksi  hukum sipil dan pidana. Pada zaman 
yang transparan ini, perbuatan tersebut pasti akan 
diketahui, dan pasti mengalami kerugian yang melebihi 
keuntungan yang didapatkan daripadanya.

Prinsip LOTTE

Kita memimpikan dunia adil di mana karyawan, keluarga, atau kenalannya tidak 
mengambil keuntungan secara kotor dengan menggunakan informasi orang dalam. 
LOTTE dan insan LOTTE hendaknya memprakarsai supaya impian ini terwujud.

Informasi orang dalam adalah sejumlah informasi yang belum diketahui oleh 
umum, dan dapat berdampak pada para penanam modal sehat dalam pengambilan 
keputusan untuk menanam modalnya. Informasi orang dalam mencantumkan 
informasi antara lain,

- data hasil manajemen, pemindahan jabatan pimpinan

- restrukturisasi, M&A (Merger & Akuisisi)

- pengembangan produk baru, pemerolehan paten baru

-   informasi mengenai penandatanganan kontrak dengan perusahaan yang terdaftar 
di bursa saham atau informasi penanaman modal jumlah besar

- rencana penanaman modal di daerah tertentu

Pedoman Perilaku
 ■    Berhati-hatilah selalu agar informasi terkait tugas masing-masing dapat 
dilindungi. Seandainya informasi itu merupakan informasi orang dalam, maka 
penggunaan secara pribadi atau berbagi dengan orang lain dapat dikategorikan 
sebagai perbuatan ilegal.

 ■    Walaupun karyawan LOTTE tidak mengambil keuntungan keuangan atau meterial, 
pemberian informasi orang dalam merupakan perbuatan ilegal.

 ■    Seandainya sesuatu informasi belum dapat dipastikan sebagai informasi orang 
dalam, hendaknya informasi itu tetap dianggap sebagai informasi orang dalam.

 ■    Wal aupun sudah ber hent i  beker ja d i  LOT TE, tr ans aksi s aham dengan 
menggunakan informasi orang dalam merupakan perbuatan ilegal.

 ■    Ketika mendapat informasi orang dalam dari mitra usaha atau perusahaan 
pesaing, hendaknya diperlakukan seperti informasi orang dalam perusahaan kita.

 ■    Pada prinsipnya dilarang memiliki saham mitra usaha yang berkaitan dengan 
tugas masing-masing. Demikian juga memiliki saham atas nama keluarga atau 
sanak saudara. Seandainya mau memiliki saham tersebut atas nama karyawan 
sendiri, atas nama keluarga, atau sanak saudara, berkonsultasilah lebih dahulu 
dengan pejabat bagian etika.

 ■    Seandainya sudah memiliki saham mitra usaha LOTTE sebelum bekerja di 
perusahaan, berkonsultasilah dengan pejabat bagian etika. Keadaan demikian itu 
dapat menimbulkan masalah seperti memberi kemudahan kepada mitra usaha. 

*  Orang Dalam : pimpinan, wakil karyawan (wakil kuasa hukum atau agen resmi) 
pemegang saham utama, orang-orang yang sudah berhenti bertugas di jabatan tersebut 
tetapi belum melewati satu tahun.

Kepercayaan sebagai 
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Pemisahan Politik dan Bisnis Dasar 

Pencapaian Tujuan

Istilah 'relasi saling menguntungkan antara politik 
dan bisnis' merupakan istilah yang harus diberantas di 
keluarga LOTTE. Sebuah perusahaan yang bersandar 
pada kekuatan politik menunjukkan kenyataan bahwa 
perusahaan tersebut tidak mempunyai daya saing 
untuk mandiri. LOTTE merasa bangga memiliki sejarah 
yang membuktikan bahwa tidak pernah ada campur 
tangan politik dan tidak pernah meminta kekuatan 
politik dalam pelaksanaan bisnis sejak berdiri. Pada 
masa dahulu, ketika politik dan agama berpisah, 
sejarah berkembang lebih baik. Dan pada zaman ini, 
kita percaya bahwa ketika politik dan bisnis berpisah, 
masyarakat akan menjadi lebih berkembang maju 
dengan pelaksanaan tugas masing-masing sebaik-
baiknya.

Prinsip LOTTE

Politik merupakan prosedur demokrasi yang menjadikan dunia lebih baik dengan 
musyawarah berdasarkan prinsip satu orang satu suara oleh seluruh anggota 
masyarakat. Kita percaya bahwa dunia dapat berkembang maju melalui prosedur 
seperti ini.

Seandainya sebuah perusahaan yang besar bercampur tangan dalam kekuatan 
politik tertentu,  hal itu akan menghambat prosedur perkembangan dunia tersebut.

Kita tidak menyarankan keluarga LOTTE memberikan pandangan tertentu atau 
pendapat politik pribadi. Politikus atau partai tertentu boleh saja berpendapat yang 
menguntungkan perusahaan kita, tetapi LOTTE dalam konteks grup, perusahaan, 
atau organisasi tidak mendukung atau bercampur tangan secara politik.

Pedoman Perilaku
 ■    Karyawan LOTTE hendaknya tidak mendukung seorang politikus serta organisasi 
politik tertentu dengan menggunakan harta atau dana perusahaan atau tidak 
berbuat tindakan yang mengesankan demikian.

 ■    Secara pribadi karyawan LOTTE boleh menyertai kegiatan seorang politikus 
atau partai politik tertentu, namun hendaknya tidak memberi kesan bahwa 
kita menyokong seorang  politikus atau partai politik tersebut dengan cara 
mengekspos jabatan dan kedudukan pribadi kita di LOTTE. Ingatlah jabatan dan 
kedudukan kita dapat disalahgunakan orang tanpa kemauan kita.

 ■     Ketika sudah diekspos di media massa seperti surat kabar atau siaran radio dan 
televisi, atau ada kemungkinan demikian, berkonsultasilah dengan pejabat humas 
perusahaan.

 ■    Berhati-hatilah selalu agar tidak menulis atau mengomentari konten politik dalam 
SNS atau internet. 

Kepercayaan sebagai 
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•   Jadikanlah LOTTE Merek Pertama 

dalam Hati Pelanggan

•   Kejujuran Kunci Mendapatkan 
Kepercayaan Pelanggan

•   Informasi Pelanggan Merupakan 
Jiwa Kita. 

Kepercayaan 
Pelanggan
Hanya dengan merek LOTTE, kalangan pelanggan 

terdorong memilih produk dan jasa kita, itulah 

kekuatan kepercayaan.



Jadikanlah LOTTE Merek Pertama 

dalam Hati Pelanggan

Pelanggan memilih produk dan jasa tertentu, karena 
prduk dan jasa tersebut sudah memuaskan pelanggan 
itu. Tidak ada pelanggan yang memilih produk kelas 
dua asal ada produk kelas satu. Kita harus berusaha 
sekuat-kuatnya supaya pelanggan berkesan bahwa 
kita adalah nomor satu. Produk kelas satu tidak hanya 
bermaksud kualitas produknya terbaik, melainkan 
harga produknya pun terjangkau. Kita harus memberi 
kualitas produk  terbaik dan harga yang sesuai.

Sekarang ini sukar memilih produk dan jasa karena 
pada zaman ini  begitu banyak produk dan jasa 
dihasilkan dengan pesat. Oleh karena itu, penting sekali 
nilai merek sebagai ungkapan lain bagi kepercayaan. 
Kita harus menjaga kepercayaan pelanggan terhadap 
mer ek LOT T E sup ay a p e l anggan y ang p er nah 
mengalami produk atau jasa kita dapat terus memilih 
LOTTE tanpa ragu-ragu.

Prinsip LOTTE

Kita berorientasi pada kualitas produk dan jasa yang tidak dapat ditiru oleh 
perusahaan pesaing, dan berusaha sekeras-kerasnya supaya mencapai tujuan 
tersebut.

Kesempurnaan kualitas produk dan jasa yang digunakan para pelanggan tidak boleh 
berkompromi dengan butir-butir produk yang lain.

Kita harus mencipta dan menjaga kepercayaan bahwa produk dan jasa LOTTE selalu 
dapat dipilih pelanggan tanpa ragu-ragu. Hal ini menjadi misi kita, yaitu untuk 
membangun masyarakat makmur, dan karena itu kita hadir.

Pedoman Perilaku
 ■    Berusahalah sekuat-kuatnya setiap saat agar produk dan jasa kita dipilih para 
pelanggan terlebih dahulu dibandingkan dengan produk dan jasa lain.

 ■    Berorientasilah setiap saat pada kepuasan tertinggi dengan harga yang pantas, 
dan harga yang terendah dengan kepuasan yang maksimal yang tidak dapat ditiru 
oleh perusahaan pesaing.

 ■    Kita harus membuat para pelanggan menggunakan produk dan jasa kita hanya 
dengan merek LOTTE saja. Untuk mencapai tujuan itu, karyawan LOTTE hendaknya 
mematuhi semua kebijakan dan prosedur terkait keamanan, kesehatan, dan 
kualitas produk dan jasa kita.

 ■    Berusahalah agar mengetahui kebutuhan pelanggan yang berubah dengan pasat, 
kemudian memenuhi harapan mereka.

 ■    Menyembunyikan kekurangan dan kelemahan produk untuk mencari keuntungan 
jangka pendek atau menutupi kesilapan pribadi merupakan perbuatan curang yang 
dapat merusak komunitas kita. Masalah terkait kesehatan dan keamanan produk 
hendaknya dilaporkan dan diambil tindakan dengan segera.

 ■    Periksalah produk atau suku cadang yang dipasok oleh mitra usaha apa sudah 
sudah sesuai dengan ukuran atau peraturan keamanan LOTTE. Bagaimana pun 
pelanggan menganggap itu produk LOTTE. Oleh sebab itu, sebuah suku cadang 
sekecil apa pun  dapat mempengaruhi seluruh produk, maka sisihkanlah suku 
cadang atau bahan yang tidak sesuai dan di bawah standar.

 ■    Peraturan dan standar internasional terkait keamanan produk harus kita patuhi. 
Buatlah peraturan keamanan perusahaan yang lebih ketat, dan patuhilah sebagai 
tindakan preventif seandainya masalah keamanan akan muncul kemudian hari.

 ■    Masalah keamanan produk dapat memberi pengaruh negatif bagi kewibawaan 
perusahaan. Masalah terkait kualitas dan keamanan produk sekecil apa pun harus 
dilaporkan kepada pimpinan organisasi dan pejabat bagian keamanan lingkungan. 
Dan, pejabat tersebut harus bertindak segera. 
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Kejujuran Kunci Mendapatkan 

Kepercayaan Pelanggan

Pada zaman ini perusahaan dikenal oleh pelanggan 
melalui merek perusahaan. Merek favorit tidak dapat 
dicipta dalam waktu singkat. Oleh karena itu, hal 
penting yang harus dilakukan adalah pembangunan 
kepercayaan pelanggan terhadap merek LOTTE pada 
saat mereka memilih produk. Untuk membangun 
kepercayaan pelanggan yang tinggi, kita harus memberi 
informasi yang benar. Informasi palsu pasti diketahui, 
dan hal itu menyebabkan pelanggan meninggalkan kita. 
Pemasaran yang jujur merupakan metode yang tepat 
untuk membesarkan LOTTE, dan hal itu merupakan 
kewajiban dan kebanggan kita.

Prinsip LOTTE

Kita hendaknya memberi informasi yang jujur dan benar kepada pelanggan untuk 
menciptakan kesan positif pelanggan terhadap LOTTE.

Pemberian informasi palsu untuk menaikkan jumlah penjualan atau keuntungan 
merupakan perbuatan yang dapat merusak kepercayaan pelanggan terhadap LOTTE 
yang sudah dibangun oleh rekan kita terdahulu. 

Informasi yang dianggap penting yang dapat mempengaruhi pelanggan perlu 
diumumkan kepada mereka walaupun informasi itu merugikan kita.

Pedoman Perilaku
 ■    Karyawan yang menangani pemasaran produk dan jasa atau humas hendaknya 
memahami dan mematuhi standar, kebijakan, atau prosedur perusahaan terkait. 

 ■     Ketika membuat materi promosi, karyawan LOTTE hendaknya memeriksa sekali

lagi kebenaran isi informasi seperti berikut ini.

-   keterangan produk dan jasa melalui situs niaga, mobile application (aplikasi 
yang bergerak)

- konten promosi dalam situs promosi, blog, dll.

- bahan iklan dan suvenir

- keterangan label dan spesifikasi

-   hasil jajak pendapat, hasil uji coba, dan hasil perbandingan dengan produk atau 
perusahaan pesaing 

- materi promosi yang tidak langsung seperti iklan pengumuman intranet.

 ■    Ketika karyawan LOTTE menggunakan bahan pemasaran yang dibuat di luar 
perusahaan, periksalah dengan saksama apakah ada isi yang bertentangan 
dengan kebijakan pemasaran kita.

 ■    Cegahlah pemasaran yang menjelek-jelekkan produk perusahaan pesaing 
dengan sembarangan tanpa berdasarkan informasi yang objektif. Ketika dirasa 
perlu mengungkapkan produk pesaing, berhati-hatilah supaya tidak melanggar 
peraturan persaingan sehat.

 ■    Materi pemasaran hendaknya dibuat dengan menggunakan istilah yang jelas dan 
tepat artinya. Ketika maksud istilah itu bermakna ganda atau berlebih-lebihan, 
bisa menghilangkan kepercayaan pelanggan.

 ■    Ketika terdapat perubahan informasi produk dan jasa, laporkan segera kepada 
bagian terkait supaya dapat dicantumkan lagi informasi produk itu pada bahan 
promosi dan pemasaran. 
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Informasi Pelanggan Merupakan 

Jiwa Kita

Sekarang ini informasi pelanggan langsung berdampak 
terhadap hasil ker ja sebuah perusahaan, maka 
ketepatan dan jumlah informasi akan memperkuat daya 
saing perusahaan. Kenyataan yang abadi adalah bahwa 
informasi pelanggan sebenarnya hanya dipinjamkan 
kepada kita untuk sementara waktu saja selama 
para pelanggan mempercayai kita. Maka, informasi 
pelanggan tidak boleh dibocorkan, dan tidak boleh 
digunakan selain untuk kerja yang sudah disepakati 
lebih dahulu. Siapa pun dilarang menggunakan 
informasi pelanggan kecuali bagian atau karyawan 
yang sudah ditentukan.

K a r e n a  p e r ke m b a n g a n  t e k n o l o g i  d i g i t a l  d a n 
komunikasi ,  semakin besar pul a kemungkinan 
terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan informasi 
p e l a n g g a n .  K e b i j a k a n  ke a m a n a n  d a n  s i s t e m 
perusahaan LOTTE harus dibuat melebihi standar yang 
berlaku secara umum, dan kita harus mematuhinya. 
Pelindungan informasi pelanggan bukan hanya tugas 
dan tanggung jawab bagian terkait saja, tetapi menjadi 
tugas dan tanggung jawab semua keluarga LOTTE. 
Pelindungan informasi merupakan tugas dan tanggung 
jawab yang harus dipatuhi oleh semua jajaran pimpinan 
dan karyawan LOTTE.

Prinsip LOTTE

Kebocoran informasi perusahaan akan merugikan perusahaan, tetapi kebocoran 
informasi pelanggan langsung merugikan pelanggan yang mempercayai kita. 
Maka, kita harus mengurus dan melindungi informasi pelanggan lebih dari rahasia 
perusahaan kita.

Berkaitan dengan pelindungan informasi pelanggan, kita hendaknya membuat 
peraturan internal yang melebihi standar yang berlaku secara umum. Dengan 
prinsip ini kita mengumpulkan dan mengurus informasi pelanggan. 

Pedoman Perilaku
 ■    Prinsip pelindungan informasi pelanggan diterapkan pada semua informasi yang 
menunjukkan ciri-ciri pribadi. Karyawan LOTTE hendaknya mengutamakan 
informasi itu lebih dari yang lain.

 ■    Informasi pelanggan hanya boleh dibuka oleh karyawan terkait.

 ■    Kegiatan mengumpulkan informasi pelanggan dengan sembarangan dapat dikenai 
sanksi hukum. Dilarang mengumpulkan informasi pelanggan kecuali informasi 
yang diperbolehkan oleh undang-undang.

 ■    Penghapusan informasi sepenting pengumpulannya. Maka, hapuskanlah dengn 
sempurna  informasi pelanggan yang sudah tidak diperlukan lagi dalam waktu 
yang ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku.

 ■    Setiap negara mempunyai peraturan mengnai informasi pribadi yang berbeda, 
maka hendaknya karyawan LOTTE memahami peraturan informasi pribadi dengan 
saksama. 

 ■    Kebocoran informasi pribadi tidak hanya terjadi secara on-line, melainkan dapat 
terjadi juga di tempat yang tidak diduga seperti mesin fotocopy, meja, atau kotak 
kertas bekas. Maka, berhati-hatilah dalam mengurusnya.

 ■    Periksalah apakah masih terdapat informasi pribadi dalam dokumen, atau sudah 
dihapus.

 ■    Ketika kita memperoleh informasi pelanggan dari mitra usaha, anggaplah 
informasi itu juga sebagai informasi kita.

 ■    Ketika kita menyerahkan informasi pelanggan kepada mitra usaha, periksalah 
terleih dahulu apakah mitra usaha itu berkemampuan dari segi kelengkapan fisik, 
pengurusan, dan teknologi, kemudian periksalah informasi tersebut apakah sudah 
dihapus setelah dipakai.

 ■    Informasi pelanggan hendaknya hanya digunakan untuk kepentingan yang telah 
disepakati oleh pelanggan. Ketika informasi pribadi bocor, dihapus, atau diubah 
secara ilegal, berkonsultasilah dengan pimpinan organisasi atau bagian keamanan 
informasi 
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•   Kesetaraan dan Kepercayaan Dasar 

Kesatuan dengan Mitra Usaha

•   Sikap Saling Menghargai Dapat 
Memperkokoh Kemitraan

•   Persaingan Sehat Menjadikan Kita 
Sehat

•  Pengumpulan Informasi Harus   
 Legal

Kepercayaan Mitra 
Usaha
Bersatu dengan mitra usaha karena saling percaya,

berusaha dipercayai oleh perusahaan pesaing,

inilah insan LOTTE.



Kesetaraan dan Kepercayaan Dasar 

Kesatuan dengan Mitra Usaha

Mitra usaha dan kita merupakan satu t im yang 
berjalan menuju tujuan yang sama. Sikap saling 
percaya merupakan hal yang utama untuk membangun 
satu tim antara kita dan mitra usaha yang memiliki 
pandangan berbeda. Kita tidak bisa mengerjakan 
sesuatu bersama mitra usaha tanpa mempercayai 
bahwa mitra usaha akan melaksanakan segala hal 
yang sudah disepakati. Dan, kepercayaan didasarkan 
pada kesetaraan. Seandainya satu pihak mengalami 
kerugian karena tidak ada kesetaraan, pihak tersebuat 
tidak akan bekerja sekuat-kuatnya untuk kepentingan 
mitra usahanya, dan hubungan itu pun tidak akan 
berlanjut. Walaupun Undang-Undang tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat 
menentukan hubungan perusahaan pesaing dan mitra 
usaha, LOTTE berorientasi melebihi undang-undang 
itu. Transaksi sehat yang terpercaya merupakan 
satu-satunya jalan LOTTE dan mitra usaha untuk 
keberhasilan bersama.

Prinsip LOTTE

Kita berjanji mematuhi Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha  di seluruh dunia.

Keadilan, kesetaraan, dan keterbukaan merupakan prinsip yang memajukan 
masyarakat kita. Kita menggunakan prinsip ini sebagai dasar hubungan kerja sama 
dengan mitra usaha di seluruh dunia.

Kalau ada kebiasaan transaksi yang tidak sehat, karyawan LOTTE hendaknya 
memperbaiki kebiasaan itu, dan menetapkan budaya transaksi sehat. Dengan 
demikian, kita berorientasi pada budaya saling maju bersama mitra usaha kita.

Pedoman Perilaku
 ■    Jangan meminta tr ansaksi atau kebiasaan secar a t idak w ajar dengan 
menggunakan kedudukan kepada mitra usaha.  Cermatilah Undang-Undang 
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha, dan cegahlah dengan 
tegas perbuatan seperti itu. Rujuklah kasus pelanggaran peraturan yang terdapat 
dalam lampiran.

 ■    Pilihlah mitra usaha secara terbuka dengan memperhatikan kriteria dan prosedur 
yang ditentukan seperti kualitas dan harga produk, kesehatan keuangan dan lain-
lain.

 ■    Berhati-hatilah ketika bertransaksi dengan perusahaan yang dimiliki oleh 
keluarga atau kenalan karyawan LOTTE. Transaksi itu tidak ilegal, tetapi dapat 
menimbulkan kecurangan yang bertentangan dengan undang-undang terkait.

 ■    Ketika anggota keluarga atau kenalan karyawan bekerja pada mitra usaha, dan 
kita terpaksa melakukan transaksi dengan mereka, berkonsultasilah dengan 
pimpinan dan hendaknya mendapat persetujuan dari pimpinan.

 ■    Kita hendaknya tidak mengirim surat undangan acara keluarga kepada mitra 
usaha. Uang buwuh antara orang yang berkepentingan merupakan biaya yang 
tidak berguna, dan dapat berdampak pada pengambilan keputusan perusahaan.

 ■    Kebijakan dan undang-undang mengenai transaksi yang sehat bisa berbeda-beda 
di setiap negara. Dan, sebagian besar negara memperketat undang-undang itu. 
Cermati dan patuhilah undang-undang tersebut.

 ■    Ketika ada pertanyaan atau masalah mengenai undang-undang transaksi yang 
sehat, berkonsultasilah dengan pimpinan organisasi atau pejabat bagian hukum 
dan pejabat bagian transaksi sehat. 
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Sikap Saling Menghargai Dapat 

Memperkokoh Kemitraan

Pembagian bidang usaha berdasarkan spesialisasi 
perusahaan menjadikan peran mitra usaha lebih 
penting. Kemitraan merupakan faktor penting dalam 
persaingan usaha. 

Kita hendaknya selalu mempertimbangkan posisi 
mitra usaha. Kita berorientasi pada perusahaan yang 
menghargai mitra usaha dan saling mempercayai 
supaya supaya tetap terjalin hubungan kemitraan 
yang baik. Tanpa kerja sama yang baik dengan mitra 
usaha, kita tidak mungkin bisa berkembang terus. 
Itulah sebabnya kita memandang mitra usaha sebagai 
'partner kita'.

Prinsip LOTTE

Kita menghargai kerja sama dengan semua mitra usaha, dan memperlakukan 
mereka secara adil dan wajar.

Kode etik yang kita patuhi diterapkan juga kepada mitra usaha karena kita 
merupakan satu tim.

Pedoman Perilaku
 ■    Karyawan di mitra usaha merupakan anggota tim kita. Perlakukanlah mereka 
secara hormat seperti karyawan LOTTE.

 ■    Perlakukanlah mereka secara wajar tanpa menghiraukan skala mitra usaha. 
Secara khusus kita harus memperhatikan mitra usaha yang relatif berskala kecil, 
dan banntulah mereka supaya cepat berkembang.

 ■    Berhati-hatilah dalam menjaga informasi rahasia dan hak cipta mitra usaha.

 ■    Berilah mitra usaha kesempatan berkembang seperti pengembangan sumber daya 
manusia, peningkatan kualitas produk mereka. Peningkatan kualita daya saing 
mereka juga merupakan dasar perkembangan usaha kita.

 ■    Ketika memperoleh informasi pelanggan dari mitra usaha, jagalah kerahasiaan 
informasi itu seperti informasi pelanggan kita. 
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Persaingan Sehat Menjadikan 

Kita Sehat

Persaingan antarperusahaan dalam rangka memenuhi 
kebutuhan pelanggan semakin ketat. Kalau kita 
tidak bisa menghindainya, kita harus menghadapinya 
secara wajar sabagai orang LOTTE. Kecurangan untuk 
memperoleh kemenangan sementara hanya akan 
melemahkan daya saing kita, dan cara seperti itu tidak 
sesuai dengan budaya orang LOTTE yang terpercaya.

Persekongkolan dengan perusahaan pesaing juga 
termasuk dalam kategori curang. Persekongkolan 
merupakan perbuatan curang yang mengganggi hak 
pilih pelanggan, dan menghambat perkembangan 
seluruh bidang usaha kita. Kita tahu bahwa masyarakat 
kita berkembang dalam persaingan yang sehat. 
Bersaing secara sehat, dan mengasah kemampuan kita 
dalam peresaingan, itulah cara yang paling baik untuk 
kemajuan kita semua.

Prinsip LOTTE
Kita hendaknya bersaing secara sehat berdasarkan ciri khas LOTTE untuk 
perkembangan ekonomi negara kita.

Kita hendaknya mematuhi Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli 
dan Persaingan Usaha, dan mengambil peran untuk membangun masyarakat yang 
transparan dan adil.

Pedoman Perilaku
 ■    Persekongkolan bermaksud segala perbuatan yang menghambat pemilihan 
pelanggan yang wajar dengan cara diam-diam dan berkomplot, dan membatasi 
persaingan yang sehat antarperusahaan. Rujuklah peraturan yang terlampir 
mengenai pencegahan persekongkolan.

 ■    Jangan mulai berunding dengan perusahaan pesaing jika masih ada hal yang 
bertentangan dengan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha. Perundingan tidak boleh menyangkut antara lain harga produk, 
isi tender, biaya, keuntungan, rasio penguasaan pasar, kawasan bisnis, pembagian 
golongan produk, syarat bisnis, cara distribusi, pembagian kawasan dan pasar, boikot 
pemasok atau pelanggan tertentu, produk atau pelayanan, palanggan dan mitra usaha.

 ■    Jangan menghadiri rapat dengan perusahaan pesaing jika pokok agendanya belum 
jelas. Kalau sudah terlanjut hadir dan mulai dibicarakan topik yang berbahaya 
dalam rapat itu, tolaklah dengan tegas perundingan tersebut.

 ■    Seandainya karyawan LOTTE sudah melakukan tindakan yang dapat dicurigai 
atau menerima saran untuk berbuat ilegal oleh perusahaan pesaing, segera 
berkonsultasilah dengan pejabat bagian urusan hukum.

 ■    Setiap negara mempunyai Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli 
dan Persaingan Usaha yang berbeda-beda, dan suatu aktivitas diperbolehkan di 
negara tertentu, tetapi dianggap ilegal di negara yang lain. Karyawan LOTTE harus 
menguasai undang-undang dan kebijakan terkait terlebih dahulu, dan kalau ada 
hal yang membingungkan, bertanyalah kepada penasehat hukum perusahaan.

 ■    Perusahaan pesaing di negara asing tertentu dapat menjadi mitra usaha di negara yang 
lain lagi. Kalau kita bersaing dan bekerja sama sekaligus dengan satu perusahaan, 
ada kemungkinan menjadi lebih mudah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang 
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha. Untuk mencegah hal 
tersebut, kuasailah peraturan mengenai persaingan di masing-masing negara.

 ■    Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha selalu 
berubah karena perubahan masyarakat. Maka, karyawan LOTTE hendaknya selalu 
mencermati dan memahami konten undang-undang tersebut.

 ■    Ketika pihak perusahaan berpandangan bahwa LOTTE secara sendiri tidak 
mampu mencapai tujuan bisnis, perusahaan kita dapat melakukan penanaman 
modal bersama atau bekerja sama dengan perusahaan pesaing. Walaupun 
begitu, karyawan tidak diperbolehkan selalu mengadakan kontak dengan pihak 
perusahaan pesaing. Maka, mintalah nasehat kepada pejabat bagian hukum 
sebelum melaksanakannya.

 ■    Hasutan, persetujuan secar a diam-diam, dan bantuan terhadap t indak 
pelanggaran juga dapat menerima sanksi hukum. Tindakan pelanggaran seperti 
ini berdampak pada seorang pribadi dan kehormatan perusahaan. Kalau terjadi 
tindak pelanggaran, berkonsultasilah dengan pejabat bagian hukum, dan segera 
ambillah tindakan. 
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Pengumpulan Informasi 

Harus Legal

Kadang-kadang kita perlu mengumpulkan informasi 
perusahaan pesaing untuk menciptakan layanan 
terbaik bagi pelanggan. Dalam pada itu, kita harus 
menggunakan cara yang legal dan wajar. Walaupun 
tidak melalui cara yang ilegal dan tidak wajar, ada 
banyak jalan yang mendapat informasi perusahaan 
pesaing melalui laporan analisis institusi penelitian 
dan pengumuman resmi yang terkait. Hak kita dapat 
terjamin, asal kita menjamin dan melindungi hak 
perusahaan pesaing. Keberhasilan yang didapatkan 
secara ilegal tidak dapat abadi.

Kepercay aan mer upakan das ar pent ing dal am 
membangun hubungan dengan perusahaan pesaing. Ini 
disebabkan karena kita semua dapat berhasil kalau kita 
bersaing secara sehat dalam sikap saling percaya.

Prinsip LOTTE

Kita mengumpulkan informasi mengenai perusahaan pesaing secara legal dan 
wajar.

Pedoman Perilaku
 ■    Jangan mengumpulkan informasi perusahaan pesaing dengan menggunakan 
hubungan pribadi.

 ■    Hapuskanlah kebiasaan mengumpulkan informasi rahasia perusahaan pesaing 
melalui pelanggan.

 ■    Ketika kita mengangkat karyawan yang pernah bertugas di perusahaan pesaing, 
jangan minta informasi rahasia mengenai perusahaan pesaing yang dapat 
meimbulkan masalah secara hukum.

 ■    Pengumpulan informasi langsung melalui perusahaan pesaing merupakan 
perbuatan ilegal, dan dapat dianggap persekongkolan. Mata kita harus berhati-
hati.

 ■    Ketika mengumpulkan informasi perusahaan pesaing, angan melakukan tindakan 
yang dapat dianggap sebagai ilegal seperti penyamaran, penyusupan, pencurian, 
penyadapan, peretasan komputer, pemberian suap, pemberian pernyataan palsu, 
atau investigasi rahasia. 

 ■    Kita harus memasukkan dan menjaga 'butir keterjagaan rahasia' dalam kontrak 
dengan mitra usaha. Kalau kita meminta informasi perusahaan pesaing kepada 
mitra usaha, perusahaan kita dan mitra usaha dapat diberi sanksi yang keras 
karena melanggar butir keterjagaan rahasia. Oleh karena itu, hindarilah kebiasaan 
mengumpulkan dan menggunakan informasi perusahaan pesaing yang didapatkan 
dari perusahaan atau karyawan yang terkait dengan perusahaan pesaing.

 ■    Ketika mendapatkan informasi perusahaan pesaing dari anonim, berkonsultasilah 
dengan pejabat bagian hukum sebelum menggunakannya. 

Kepercayaan sebagai 
Dasar Keluarga LOTTE 

Kepercayaan Pelanggan Kepercayaan Mitra Usaha Kepercayaan Masyarakat
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•   Lingkungan Alam Kita Pinjam dari 

Anak-Anak Kita untuk Sementara 

•   Penghasilan LOTTE dari Masyarakat 
untuk Masyarakat, Itulah 
Kegembiraan Kita

•   Hormatilah Mereka, Jika Ingin 
Dihormati

Kepercayaan 
Masyarakat
Sebagai anggota masyarakat

Berjasa kepada masyarakat dan menjadi teladan

Dipercayai oleh masayrakat

Itulah orientasi LOTTE yang tulus



Lingkungan Alam Kita Pinjam dari 

Anak-Anak Kita untuk Sementara

Masalah lingkungan semakin mengkhawatirkan di 
seluruh dunia. Masalah ini langsung berdampak 
terhadap kehidupan manusia, maka k i ta harus 
memandangnya sebagai kewajiban, bukan sebagai 
pilihan. Satu perusahaan yang tidak memperhatikan 
lingkungan alam tidak layak mengharapkan masa 
depannya. Masyarakat dewasa ini sudah memberi 
perhatian kepada perusahaan dan produk peduli 
lingkungan. Perlindungan lingkungan alam semakin 
sangat penting dalam aktivitas perusahaan.

Ketika menjalankan tugas, kita harus mempertimbangkan 
dampaknya terhadap lingkungan alam. Hal ini tidak 
berlaku hanya untuk orang LOTTE. Kita harus mengajak 
mitra usaha kita agar bergabung bersama dalam usaha-
usaha melindungi lingkungan alam.

Sekarang sudah saatnya semua keluarga LOT TE 
berusaha melindungi lingkungan alam dari hal yang 
kecil. Kita hendaknya mencegah pemborosan sumber 
daya alam. Pelaksanaan pelindungan lingkungan alam 
secara pribadi tampak kecil, tetapi jika hal itu dilakukan 
oleh setiap karyawan LOTTE, dampaknya akan sangat 
besar.

Prinsip LOTTE

Kita memprakarsai pelindungan lingkungan alam dalam semua bidang usaha.

Keluarga LOTTE hendaknya memperhatikan pengaruh kegiatan kita pada lingkungan 
alam, maka kita harus melaksanakan hal sekecil apa pun untuk menjaga lingkungan.

Di dalam maupun di luar negeri hendaknya kita mematuhi peraturan terkait 
lingkungan dengan tegas lebih dari yang ditentukan.

Pedoman Perilaku
 ■    Gunakanlah sumber daya alam dengan efektif, dan patuhilah peraturan 
pembuangan limbah lingkungan di bawah batas baku yang sudah ditentukan.

 ■    Ketika mengembangkan produk baru atau mengubah proses pengolahan, 
analisislah dampak negatifnya terhadap lingkungan.

 ■    Buatlah peraturan internal agar kegiatan kita memenuhi standar undang-
undang terkait lingkungan, dan periksalah secara berkala apakah kita selalu 
mematuhinya.

 ■    Berusahalah untuk melindungi lingkungan melalui pengubahan cara kerja atau 
inovasi, doronglah para karyawan supaya giat melakukan aktivitas penjagaan 
lingkungan.

 ■    Tuntutlah para mitra usaha dan mereka yang berkepentingan supaya mematuhi 
standar pelindungan lingkungan. Dalam kontrak perjanjian cantumkanlah 
butir yang menyatakan bahwa seandainya diketahui pihak mitra usaha pernah 
melanggar peraturan lingkungan, maka kotrak perjanjian itu tidak berlaku lagi.

 ■    Ketika bertugas di luar negeri, periksalah selalu perubahan peraturan lingkungan, 
dan sikapilah dengan cepat.

 ■    Ketika kegiatan kita bertentangan dengan peraturan lingkungan yang sudah 
ditentukan, berkonsultasilah segera dengan pimpinan organisasi atau pejabat 
bagian keamanan lingkungan. 

Kepercayaan sebagai 
Dasar Keluarga LOTTE 

Kepercayaan Pelanggan Kepercayaan Mitra Usaha Kepercayaan Masyarakat
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Penghasilan LOTTE dari Masyarakat 

untuk Masyarakat

Itulah Kegembiraan Kita

Sebuah perusahaan berdiri untuk dapat memperoleh 
penghasilan melalui aktivitas yang sudah ditentukan, 
dan dapat  mencipt akan peluang ker ja  dengan 
p e n a n a m a n m o d a l  ke m b a l i  y a n g  l e b ih  b e s a r. 
Maka, perusahaan yang tidak dapat memperoleh 
penghasilan tidak memiliki eksistensi. Penghasilan 
yang berasal dari masyarakat akan lebih berarti kalau 
dipersembahkan pula kepada masyarakat.

LOTTE sudah lama berusaha secara ajek memberi 
sumbangsih kepada kehidupan manusia. Setiap 
anggota masyarakat berhak menikmati kehidupan 
yang sejahtera. Dunia sejahtera yang kita harapkan 
adalah dunia di mana setiap anggota masyarakat dapat 
menikmati kehidupan yang makmur. Sekarang masih 
banyak orang yang tidak menikmati kehidupan seperti 
itu. Kita harus berperan aktif menciptakan masyarakat 
yang makmur.

Prinsip LOTTE 

Kita hendaknya membuat dunia menjadi makmur melalui usaha bisnis kita, dan 
melaksanakan layanan sosial dengan menggunakan kemampuan dan sumber daya 
yang kita miliki. 

Sebagai salah seorang anggota masyarakat kita harus berbagi peran dalam usaha 
menyelesaikan masalah daerah, dan memprakarsai pengembangan masyarakat 
daerah.

Kita mendorong setiap karyawan melakukan layanan sosial. Pihak LOTTE berusaha 
sekuat-kuatnya melakukan layanan sosial seperti aktivitas layanan sukarela dan 
aktivitas evakuasi korban bencana. 

Pedoman Perilaku
 ■    Orang LOTTE memilki tanggung jawab sosial yang lebih tinggi. Berusahalah keras 
supaya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat dengan melaksanakan 
tugas dan tangung jawabnya di daerah masing-masing.

 ■     Hargailah undang-undang, budaya, dan pandangan hidup masyarakat setempat 
supaya kita dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

 ■    Dukunglah aktivitas publik yang memperkaya mentalitas masyarakat seperti ilmu 
pengetahuan, budaya, olah raga dan sebagainya supaya dapat memberi dampak 
positif.

 ■    Menyertai aktivitas layanan masyarakat sebagai perseorangan atau wakil 
perusahaan merupakan kewajiban dan tanggung jawab setiap karyawan. Ikutilah 
aktivitas layanan masyarakat seperti aktivitas layanan sukarela dan aktivitas 
evakuasi korban bencana. 

Kepercayaan sebagai 
Dasar Keluarga LOTTE 

Kepercayaan Pelanggan Kepercayaan Mitra Usaha Kepercayaan Masyarakat
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Hormatilah Mereka, Jika Ingin 

Dihormati

Orang LOTTE berorientasi pada kemakmuran manusia 
yang tidak hanya terbatas pada negara ter tentu, 
melainkan pada kehidupan manusia di seluruh dunia. 
Penanaman modal di luar negeri tidak dapat dielakkan 
untuk kemakmuran dunia dengan keahlian dan sumber 
daya yang kita miliki. Setiap negara dan bangsa 
menciptakan sistem pandangn nilai dan prosedur agar 
dapat hadir dan berkembang di lingkungan masing-
masing. Perbedaan l ingkungan dapat membawa 
perbedaan pandangan nilai dan prosedur. Itu bulanlah 
kesalahan melainkan keanekaragaman. Seandainya 
kita ingin dihormati, kita harus menghormati terlebih 
dahulu budaya, adat, dan undang-undang mereka. 
Itulah yang menguatkan daya saing kita.

Prinsip LOTTE

Kita harus mematuhi undang-undang dan peraturan setempat secara bertanggung 
jawab sesuai dengan kewibawaan 'Global LOTTE'.

Kita sebenarnya hanya meminjam dan menggunakan sumber daya manusia dan 
sumber daya alam di negara tempat kita menanam modal, maka kita hendaknya 
bertanggung jawab untuk memelihara dan mengembangkan mereka dengan baik.

Kita hendaknya memahami pandangan hidup dan adat mereka secara maksimal, dan 
memanfaatkan untuk memperoleh peluang bisnis. 

Pedoman Perilaku
 ■    Jangan mendiskriminasikan karyawan dengan alasan perbedaan budaya dan 
pandangan hidup mereka.

 ■    Di mana saja keterbukaan komunikasi itu penting. Buatlah bermacam-macam 
saluran untuk mendengarkan pendapat dan pandangan karyawan setempat.

 ■    Jangan mencoba mengajarkan pandangan hidup dan adat kepada kayawan 
setempat. Justru bergurulah lebih dahulu kepada mereka.

 ■    Cermati dan patuhilah undang-undang ketenagakerjaan setempat.

 ■    Cermati dan patuhilah undang-undang ekspor impor negara setempat ketika 
melakukan urusan ekspor dan impor barang atau produk.

 ■    karyawan LOTTE dilarang bertransaksi dengan negara, badan, atau perseorangan 
yang sedang dikenai sanksi niaga.

 ■    Setiap negara dan daerah mempunyai undang-undang, peraturan, adat, dan tata 
kesantunan. Maka, perhatikanlah hal tersebut seandainya Anda bertugas di luar 
negeri. Walaupun hal itu tidak bermasalah di dalam negeri, bisa menimbulkan 
masalah di luar negeri. 

 ■    Prisip 'kepercayaan' dapat diterapkan di seluruh dunia. Keluarga LOT TE 
hendaknya mencermati dan menghormati nilai-nilai yang mereka hayati, supaya 
mereka mempercayai kita. 

Kepercayaan sebagai 
Dasar Keluarga LOTTE 

Kepercayaan Pelanggan Kepercayaan Mitra Usaha Kepercayaan Masyarakat
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Lampiran

Perbuatan yang Melanggar Undang-Undang tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

 ■    Perbuatan yang Melanggar Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha

-  Penolakan transaksi : menolak transaksi secara tidak wajar

- Diskriminasi : mendiskriminasikan mitra transaksi secara tidka wajar

-   Pengecualian perusahaan pesaing : mengecualikan perusahaan pesaing secara 
tidak wajar

-   Penarikan pelanggan secara tidak wajar : mengajak pelanggan perusahaan 
pesaing supaya bertransaksi dengan perusahaan kita secara tidak wajar

-   Pemaksaan transaksi : memaksa pelanggan perusahaan pesaing melakukan 
transaksi dengan perusahaahn kita secara tidak wajar

-   Penyalahgunaan kedudukan dalam bertransaksi : mempergunakan kedudukan di 
perusahaan dalam bertransaksi secara tidak wajar

-  Pembatasan Transaksi : bertransaksi dengan membatasi aktivitas mitra 
    transaksi secara tidak wajar

-  Penggangguan aktivitas bisnis : mengganggu aktivitas perusahaan lain secara 
   tidak wajar

-   Aktivitas pemberian bantuan ilegal : memberikan pembayaran awal, pinjaman 
uang, sumber daya manusia, harta tak bergerak, surat berharga, produk, jasa, hak 
aset tak berwujud kepada perseorangan atau perusahaan lain secara tidak wajar

-   Penambahan tahap transaksi secara tidak wajar : walaupun suatu perusahaan               
menguntungkan dalam transaksi, tetapi tidak bertransaksi dengan perusahaan 
tersebut, melainkan bertransaksi dengan perseorangan atau perusahaan lain secara 
tidak wajar dengan tujuan membantu perseorangan atau perusahaan lain tersebut  

-   Penetapan harga sembarangan : menetapkan harga barang dengan sembarangan

-   Penimbunan barang : mengendalikan distribusi barang supaya mempengaruhi harga 

-   Penggangguan aktivitas usaha orang : memaksa pemasok bahan suapaya tidak 
menjual barang kepada perusahaan pesaing

-   Penggangguan bisnis baru : menghalangi perusahaan pesaing baru supaya 
produk mereka tidak masuk ke pasar

-   Pengecualian pengusaha pesaing : mengeculaikan pengusaha pesaing secara 
tidak wajar

-   Penggangguan keuntungan pelanggan : tindakan yang menghalangi keuntungan 
pelanggan

Ruang Lingkup Persekongkolan,  Informasi 
Perusahaan Pesaing yang Dapat Dikumpulkan
 ■    Lampiran - Ruang Lingkup Persekongkolan, Informasi Perusahaan Pesaing yang Dapat 
Dikumpulkan

-   Penetapan, penjagaan, dan pengubahan harga : dengan bersekongkol bersepakat 
menaikkan, menurunkan, dan menjaga harga secara langsung atau tidak 
langsung 

-   Penetapan syarat transaksi : dengan bersekongkol bersepakat menetapkan 
syarat transaksi produk atau jasa, serta syarat pembayaran

-   Pembatasan transaksi : dengan bersekongkol bersepakat membatasi produksi,     
pengeluaran, transportasi, transaksi, atau syarat layanan

-   Pembagian pasar : dengan bersekongkol bersepakat melakukan pembagian 
pasar antarpengusaha

-   Pembatasan fasilitas : dengan bersekongkol bersepakat melakukan penentuan 
skala  fasilitas produksi dan penjualan, pembangunan fasilitas baru, dan 
pembatasan terhadap pasokan perlengkapan baru

-   Kesepakatan jenis dan skala produk : dengan bersekongkol bersepakat 
melakukan pembatasan jenis dan skala produk antarpengusaha

-   Pengurusan bersama bidang usaha penting : melaksanakan atau mengurus 
bidang usaha secara bersama-sama atau mendirikan perusahaan untuk 
kepentingan itu

-   Persekongkolan tender :  dengan bersekongkol bersepakat menetapkan 
pemenang tender, harga taksiran, harga tender, dan unsur-unsur lain yang 
terkait dengan tender

-   Hal-hal lain yang terkait dengan penggangguan aktivitas bisnis pengusaha lain

 ■  Informasi Perusahaan Pesaing yang Dapat Dikumpulkan

-   Laporan ahli analisis atau lembaga analisis

- Informasi resmi yang sudah diumumkan oleh lembaga terkait

- Informasi yang sudah dipublikasikan

- Pidato umum oleh pimpinan perusahaan

- Berita dan bahan cetakan promosi

Kode Etik Karyawan LOTTE  5554 Janji Karyawan Lotte tentang Kepercayaan dan Kemakmuran 



 

 

Janji Kepatuhan Karyawan LOTTE 

terhadap Kode Etik

Saya ‘berjanji untuk setia’ mematuhi kode etik karyawan 

LOTTE dalam melaksanakan setiap pekerjaan.    

Pertama, membina kepercayaan sebagai dasar keluarga 

LOTTE. Saya berjanji untuk menghormati 

keluarga LOTTE dan bertanggung jawab secara 

adil dalam melindungi harta perusahaan.

Kedua, membina kepercayaan pelanggan. Saya 

berjanji untuk melakukan yang terbaik sehingga 

para pelanggan memilih produk dan jasa 

LOTTE.

Ketiga, membina kepercayaan mitra usaha. Saya 

berjanji untuk menjalin hubungan yang adil 

dan kepercayaan terhadap mitra usaha dan 

perusahaan lain.

Keempat, membina kepercayaan masyarakat. Saya 

berjanji untuk selalu memberikan kontribusi dan 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. 

   

Tanggal/Bulan/Tahun : 

Perusahaan : 

Nama Lengkap  : (Tanda Tangan)


