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Total adalah salah satu perusahaan energi terpadu  terbesar di dunia yang beroperasi di lebih dari 
130 negara. Karyawannya yang mencapai 100.000 mengerahkan keahlian mereka dalam bekerja di 
segenap  rantai industri ini –eksplorasi dan produksi minak dan gas alam, refining, kimia, pemasaran 
dan energi terbarukan. Total bekerja untuk menmenuhi kebutuhan energi global, untuk hari ini dan esok.  
www.total.com

KODE ETIK
HORMAT – TANGGUNG JAWAB – PERILAKU TELADAN



Beroperasi di lebih dari 130 negara, termasuk di lingkungan yang kompleks, 
pertumbuhan serta keberlangsungan jangka panjang kita bertumpu pada 
tiga nilai bersama yang memandu semua aktivitas kita: 

Hormat, Tanggung Jawab, Perilaku Teladan

Kode Etik menggambarkan cara kita memasukkan nilai-nilai ini dalam praktik 
sehari-hari. Kode Etik ini menjelaskan komitmen dan harapan kita kepada para 
pemangku kepentingan dan memberikan panduan bagi para karyawan serta 
setiap orang yang bekerja mewakili kita.

TIGA PRINSIP BISNIS TERPENTING BERIKUT SAMA KRITISNYA BAGI 
KESUKSESAN KITA SEBAGAI PERUSAHAAN YANG BERTANGGUNG 
JAWAB: 

 Komitmen terhadap tingkat keselamatan dan keamanan tertinggi dalam 
operasi kita serta perlindungan terhadap kesehatan dan lingkungan.

 Kepatuhan terhadap standar integritas tertinggi, khususnya dengan 
mencegah praktik korupsi, penipuan, dan anti-persaingan. 

 Menghormati standar Hak Asasi Manusia yang diakui secara internasional.

Dalam setiap unit bisnis, pihak manajemen berperan untuk menanamkan nilai-
nilai ini dan memastikan bahwa prinsip-prinsip bisnis kita dihormati. 

Anda dapat menghubungi Komite Etik Grup untuk tiap masalah yang terkait 
dengan penerapan Kode Etik, khususnya untuk membantu Anda dalam segala 
pengambilan keputusan sensitif yang dapat muncul dalam pekerjaan Anda. 

Komite Eksekutif dan saya yakin bahwa masing-masing dari kita akan menjalan-
kan usaha sejalan dengan Kode Etik. Dengan bekerja sama, kita akan mampu 
membangun pertumbuhan berkelanjutan, menciptakan nilai untuk semua 
pemangku kepentingan kita, dan memperkuat komitmen kita demi energi yang 
lebih baik. 

Patrick Pouyanné
Chief Executive Offi cer
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APA ITU  
KODE ETIK?

KODE ETIK

PENGGUNA  

YANG DITUJU

uuuMenentukan nilai-nilai yang 
memandu perilaku Grup. 

uuuMenyatakan prinsip-prinsip 
bisnis dan komitmen Total 
kepada para pemangku kepen-
tingan kita yang berbeda-beda.

uuuMenetapkan harapan kita 
terhadap karyawan dalam peng-
ambilan keputusan mereka 
sehari-hari dan dalam hubung-
an mereka dengan pemangku 
kepentingan yang lain.

uuuMenje laskan peran dar i 
Komite Etik.

uuuMemberikan panduan jika 
ada pertanyaan atau masalah.

uuuMencantumkan sumber-sum-
ber tambahan untuk berbagai 
topik berbeda. 

Kode Etik merupakan dokumen referensi bersama 
untuk semua manajer dan karyawan kita di seluruh 
dunia, demikian pula untuk segenap pemangku ke-
pentingan kita : pelanggan, pemasok dan kontraktor, 
negara tuan rumah, komunitas lokal, mitra bisnis dan 
pemegang saham.

MANAJER MEMPUNYAI TANGGUNG JAWAB KHUSUS
uuuMereka diharapkan untuk 

merujuk pada Kode Etik ber-
sama anggota tim mereka dan 
memastikan bahwa mereka 
memahaminya.

uuuMereka bertanggung jawab 
untuk menciptakan iklim ter-
buka yang membuat karyawan 
bersedia untuk membicarakan 
masalah apa pun.

uuuMereka harus menjamin 
bahwa prinsip-prinsip bisnis 
kita diterapkan dan dihormati. 

uuuPerilaku mereka harus layak 
untuk d i te ladan i  sebaga i 
perwujudan nilai-nilai kita.

Semua karyawan harus memahami dan menghormati prinsip-
prinsip bisnis yang terkandung dalam Kode Etik kita.

Para pemasok, kontraktor dan mitra bisnis diharapkan untuk 
menerapkan standar yang setara dengan standar kita , khususnya 
terhadap karyawan mereka.
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Sebagai perusahaan industri yang 
bertanggung jawab, kita bertekad 
untuk mendukung penggunaan ber-
bagai sumber dan produk energi kita 
secara efisien dan terkelola dengan 
baik. 

Kita mempertimbangkan kebutuhan 
pelanggan hari ini dan kepentingan 
generasi masa depan. Kita mempu-
nyai kebijakan aktif dalam stewardship 
lingkungan yang merupakan bagian 
integral dari strategi pengembangan 
berkelanjutan dan kita menyediakan 
laporan berkala dan transparan.

Jika terdapat perbedaan antara per-
syaratan hukum dan Kode Etik ini, kita 
akan menerapkan standar yang lebih 
tinggi.

Kita berhubungan dengan organi-
sasi internasional, pemerintahan, 
dan non-pemerintahan dalam urusan 
yang terkait dengan operasi kami/kita 
dan kita bersikap responsif terhadap 
kekhawatiran yang mereka utarakan.

Prinsip-prinsip bisnis berikut adalah 
titik acuan dan berjalan beriringan 
dengan tujuan kita untuk pertumbuh-
an berkelanjutan, menguntungkan 
pemegang saham, pelanggan dan 
karyawan sekaligus berkontribusi 
terhadap perkembangan ekonomi dan 
sosial negara tempat kita beroperasi.

PRINSIP-PRINSIP  
BISNIS KITA

Kita menghormati semua hukum dan aturan yang 
berlaku secara nasional maupun internasional
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Komite Etik Grup bertanggung jawab untuk mengawasi secara umum 
dihormatinya Kode Etik di dalam operasi kita. 

Deklarasi Universal 
Hak-Hak Asasi Manusia

Konvensi  Organisasi 
Buruh Internasional

Prinsip-Prinsip Pemandu 
Persatuan Bangsa-Bangsa 
untuk Bisnis dan Hak Asasi 
Manusia seperti yang 
disahkan oleh Dewan Hak 
Asasi Manusia PBB pada 
tahun 2011

Prinsip-Prinsip 
Sukarela untuk 

Keamanan dan Hak 
Asasi Manusia

Panduan OECD 
untuk Perusahaan 
Multinasional

Global Compact 
Perserikatan 

Bangsa-Bangsa

3 PRINSIP 

UTAMA

SEJALAN DENGAN HUKUM YANG BERLAKU 
DAN PERATURAN GRUP, SETIAP PELANGGAR-
AN TERHADAP PRINSIP-PRINSIP BISNIS AKAN 
MENGHASILKAN SANKSI INTERNAL DAN/ATAU 
HUKUM.

uuuTotal berupaya menjamin standar tertinggi bagi Keselamatan, 
Kesehatan, Keamanan, dan Lingkungan di tempat kita beroperasi.

uuuTotal mempunyai Program Kepatuhan yang kukuh berdasarkan 
pada prinsip “tanpa toleransi”, yang dirancang untuk mencegah 
dan mendeteksi pelanggaran hukum anti-monopoli, anti-peni-
puan, anti-penyogokan, dan anti-korupsi yang berlaku di seluruh 
dunia.

uuuTotal berkomitmen untuk menghormati standar hak asasi manu-
sia yang diakui secara internasional di dalam wilayah operasinya.

TOTAL MEMATUHI 
PRINSIP-PRINSIP YANG 
TERCANTUM DALAM:

KODE ET IK  -  98 - KODE ET IK



KARYAWAN KITA

Kita memberi perhatian khusus pada kondisi kerja 
karyawan, terutama dalam menghargai setiap individu 

Kita mempunyai keyakinan akan loya-
litas, motivasi, kompetensi, dan rasa 
tanggung jawab para manajer dan 
karyawan kita.

Kita percaya bahwa perkembangan 
kita bergantung pada rasa percaya 
dan hormat antara Grup dan karyawan 
dan di antara para karyawan sendiri. 

Semua staf kita harus menghidupkan 
nilai-nilai kita melalui landasan perilaku 
Sikap Total: mendengarkan, saling 
mendukung, lintas-fungsionalitas dan 
keberanian. 

Karyawan harus memastikan bahwa 
mereka menjalankan aktivitas sehari-
harinya dengan mematuhi Kode Etik. 
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KOMITMEN GRUP

1. Semua karyawan mendapatkan 
penilaian tahunan yang membicara-
kan sasaran yang telah ditetapkan, 
penilaian atas kinerja dan penghor-
matan terhadap Kode Etik, serta 
pengembangan karier, yang difa-
silitasi oleh pelatihan yang sesuai. 

2 .  K i ta  member i  pe rhat i an 
khusus terhadap lingkungan kerja 
karyawan, khususnya penghargaan 
terhadap tiap individu, tidak adanya 
diskriminasi, kebebasan berserikat 
dan berunding bersama, ser ta 
perlindungan terhadap kesehatan 
dan keselamatan mereka. Tak ada 
bentuk pelecehan apa pun yang 
dapat ditoleransi. 

3. Kitai menyertakan karyawan 
dalam perkembangan kita dengan 
memulai dan mendukung penye-
baran informasi yang re levan, 
dengan melakukan konsultasi, dan 
dengan melakukan dialog yang 
berkelanjutan.

4. Kita menghormati kehidupan 
pribadi dan secara lebih spesifik 
data pribadi dari semua karyawan 
dan pemangku kepentingan lain.

5. Kita merekrut karyawan semata-
mata berdasarkan persyaratan kita 
dan kapabilitas spesifik masing-
masing pelamar.

6.  Keberagaman merupakan 
faktor penentu untuk daya saing, 
daya  ta r i k  dan ke mampuan 
k i ta  da lam be r i novas i  se r ta 
beradaptasi. Kita mengembangkan 
keterampilan profesional dan karier 
kar yawan tanpa d iskr iminasi, 
baik berdasarkan asal-usul, jenis 
kelamin, usia, disabilitas, orientasi 
seksual, identitas jenis kelamin atau 
afiliasi dengan organisasi politik, 
keagamaan, serikat, atau grup 
minoritas. 
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Anda menuntut 
karyawan untuk 

menghargai Hak Asasi 
Manusia. Apakah itu 

Hak Asasi Manusia 
untuk Total dan apa 

hubungannya dengan 
saya?

7
PENGGUNAAN 

TI DAN PERALATAN 
KOMUNIKASI 

•

5
PENGHARGAAN 

TERHADAP KERAHASIAAN 
DAN HAK KEKAYAAN 
INTELEKTUAL DAN 

INDUSTRIAL 
•

4
DEKLARASI TENTANG 

KONFLIK KEPENTINGAN 
•

3
PENOLAKAN TERHADAP 

KORUPSI, PENIPUAN 
DAN PRAKTIK ANTI-

PERSAINGAN
•

8
KETERLIBATAN DALAM 

AKTIVITAS POLITIK 
•

6
MENGHINDARI 

PERDAGANGAN ORANG 
DALAM 

•

1
HAK ASASI 
MANUSIA 

•
2

STANDAR 
KESELAMATAN, 

KESEHATAN, KEAMANAN, 
KEMASYARAKATAN DAN 

LINGKUNGAN 
•

KARYAWAN HARUS MEMASTIKAN BAHWA MEREKA MENJALANKAN 
KEGIATAN SEHARI-HARI MEREKA DENGAN MEMATUHI KODE ETIK

HARAPAN GRUP

JAWABAN TOTAL:
Menghormati Hak Asasi Manusia merupakan persyaratan utama bagi kita 
yang bekerja di lingkungan yang beraneka ragam dan sering kali kompleks. 
Kita telah mengidentifi kasi tiga bidang yang relevan dengan operasi kami:

Hak Asasi Manusia di tempat kerja: di dalam tempat kerja kita, Hak Asasi 
Manusia berhubungan dengan ketenagakerjaan dan kondisi kerja untuk 
para karyawan serta juga para pemasok dan karyawan para kontraktor 
(misalnya dengan menolak adanya diskriminasi dan pelecehan, akses 
terhadap upah minimum, kebebasan berserikat dll.).
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1. HAK ASASI MANUSIA 
Kewaspadaan dan keterlibatan pribadi karyawan akan 
hak asasi manusia dalam aktivitas sehari-hari itu penting. 
Panduan Hak Asasi Manusia Total menyediakan infor-
masi terperinci mengenai komitmen dan harapan kita.

2. STANDAR KESELAMATAN, KESEHATAN, 
KEAMANAN, KEMASYARAKATAN DAN 
LINGKUNGAN 
Karyawan harus sadar dalam aktivitasnya sehari-hari 
mengenai tanggung jawab pribadi mereka, benar-
benar mempertimbangkan pencegahan kecelakaan, 
bahaya terhadap kesehatan, kerusakan lingkungan, atau 
dampak merugikan bagi komunitas setempat. Karyawan 
diharapkan memahami standar internal serta dampak 
operasi kita dan meningkatkan pengelolaan risiko. 

3. PENOLAKAN TERHADAP KORUPSI, 
PENIPUAN, PRAKTIK ANTI-PERSAINGAN 
Grup tidak mempunyai toleransi terhadap topik-topik ini 
dan memegang standar integritas tertinggi. Karyawan 
harus membangun relasi yang sehat dengan semua 
pemangku kepentingan dan mencegah, mengenali 
serta menangani situasi yang mungkin melanggar batas. 
Panduan Integritas Bisnis Total memberi saran untuk 
patuh terhadap peraturan yang berlaku dan kita berha-
rap karyawan menghadap ke departemen hukum dan 
tim kepatuhan mereka untuk mendapatkan bimbingan.

4. DEKLARASI TENTANG KONFLIK KEPENTINGAN 
Karyawan diharapkan terbuka tentang konfl ik kepen-
tingan. Mengenali dan melaporkan adanya konflik 
kepentingan atau yang berpotensi menjadi konfl ik kepen-
tingan membantu mengelola risiko. Karyawan dapat 
meminimalkan potensi konfl ik kepentingan dengan:
- menghindari mendapatkan kepentingan dalam bisnis 
kompetitor, pemasok, atau pelanggan tanpa sebelum-
nya mendapat persetujuan tertulis dari manajer mereka

- tidak menjalankan aktivitas profesional di luar tanpa 
pertama-tama mendapatkan persetujuan tertulis manajer 
mereka jika dipekerjakan secara purna-waktu oleh Total. 
Panduan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Panduan 
Integritas Bisnis Total. 

5. PENGHARGAAN TERHADAP KERAHASIAAN 
DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL & 
INDUSTRIAL 
Karyawan tidak boleh membocorkan informasi rahasia, 
baik secara verbal, tertulis, ataupun elektronik. Mereka 
juga harus mempelajari peraturan mengenai hak atas 
kekayaan intelektual dan industrial. Kewajiban ini berlaku 
bahkan setelah karyawan meninggalkan perusahaan. 

6. MENGHINDARI PERDAGANGAN LEWAT 
ORANG DALAM 
Perdagangan lewat orang dalam adalah pelanggaran 
pasar saham terkait penggunaan informasi istimewa, 
yang belum diumumkan, untuk membeli atau menjual 
saham perusahaan atau sekuritas lain. Karyawan diha-
rapkan untuk menghubungi departemen hukum mereka 
jika ada keraguan. 

7. PENGGUNAAN TI DAN PERALATAN 
KOMUNIKASI 
TI dan peralatan komunikasi ditujukan untuk digunakan 
secara profesional. Penggunaan pribadi yang beralasan 
dapat ditoleransi sejalan dengan peraturan internal dan 
perundangan yang berlaku.

8. KETERLIBATAN DALAM AKTIVITAS POLITIK 
Kita mengakui hak karyawan kita untuk berperan seba-
gai individual dalam aktivitas politik. Jika hal itu terjadi, 
kita mengharapkan karyawan kita:
- dengan jelas menyatakan bahwa mereka tidak mewakili 
Total
- Memberi tahu manajer mereka jika aktivitas politik 
mereka dapat menciptakan konfl ik kepentingan.

Hak asasi manusia dan komunitas setempat: 
karena dampak operasi kita, perhatian khusus 
harus diberikan terhadap hak-hak dan kekhawatiran 
komunitas lokal di negara tempat kita bekerja (sebagai 
contoh, perlindungan lingkungan, hak milik atau hak 
lain yang relevan). 

Hak asasi manusia dan keamanan: penggunaan 
kekuatan yang proporsional, penilaian risiko dan 
interaksi dengan kekuatan publ ik dan pribadi 
dalam konteks keamanan karyawan dan lokasi kita 

memastikan bahwa perusahaan terintegrasi dengan 
lebih baik ke dalam lingkungan setempat. 

Panduan Hak Asasi Manusia Total memberi contoh 
konkret tentang tantangan hak asasi manusia dan 
memberikan panduannya. Jika memerlukan nasihat, 
jangan ragu untuk menghubungi manajer lini Anda, 
departemen hukum atau Komite Etika. 
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PEMANGKU  
KEPENTINGAN LAIN

Kode Etik menjelaskan komitmen dan harapan kita 
terhadap pemangku kepentingan kita yang merupakan 

kunci kesuksesan jangka panjang kita

PELANGGAN

PEMASOK DAN  

KONTRAKTOR
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PELANGGAN Total memberi produk dan layanan berkualitas bagi pelanggan, dan senantiasa 
berjuang untuk memberi mereka kinerja yang baik dengan harga yang kompetitif 
untuk kebutuhan khusus mereka.

Kita memperhatikan kebutuhan pelanggan kita. Kita secara berkelanjutan 
memantau, menilai dan meningkatkan produk, layanan, teknologi, dan prosedur 
kita untuk memberikan mutu, keselamatan, efisiensi energi, dan inovasi pada 
tiap tahap proses pengembangan, produksi dan distribusi.

PEMASOK DAN  

KONTRAKTOR

Kebijakan Total mengenai pemasok dan kontraktor adalah untuk menghargai 
kepentingan semua pihak dengan persyaratan kontrak yang dirundingkan secara 
transparan dan adil. Hal ini dibangun di atas tiga pilar: dialog, profesionalisme, 
dan menghormati komitmen.

KITA MENGHARAPKAN PEMASOK KITA:
uuu Untuk memegang prinsip-prinsip 

yang setara dengan yang tercantum 
dalam Kode Etik kita, yang dinyatakan 
dalam Prinsip-Prinsip Dasar Bisnis 
untuk Pengadaan, dan untuk mene-
rima untuk diaudit.

uuu Untuk memastikan bahwa pema-
sok dan subkontraktor mereka sen-
diri menghormati prinsip-prinsip yang 
setara dengan prinsip-prinsip kita. 

uuu Untuk memberi perhatian khusus 
bagi standar dan prosedur hak asasi 
manusia mereka, termasuk kondisi 
kerja karyawan mereka.

Sebagai pemasok, 
Anda mengharapkan 

kami untuk mempunyai 
standar Anda.  

Apa standar Total 
mengenai integritas?

JAWABAN TOTAL:
Komitmen kami pada integritas mengharuskan kami masing-masing 
berperan aktif dalam menjamin bahwa perilaku kami semua layak diteladai. 
Tercapainya sasaran integritas kami terhadap perusahaan dan dalam 
hubungan bisnis kami berarti melawan segala jenis korupsi, menolak 
penipuan, menghindari dan terbuka jika ada konflik kepentingan, mematuhi 
undang-undang persaingan dan memenuhi komitmen kami. Berbagai 
harapan ini disinggung dalam Prinsip-Prinsip Dasar Bisnis untuk Pengadaan. 
Untuk tahu lebih banyak mengenai standar integritaskami, Anda dapat pula           
membaca Panduan Integritas Usaha Total, yang memberi gambaran tentang 
berbagai topik ini yang dilengkapi dengan contoh serta saran konkret.

Anda ingin dipandang 
sebagai perusahaan 

yang bertanggung 
jawab. Apa yang 

Anda lakukan untuk 
meningkatkan kinerja 

lingkungan produk da n 
layanan Anda? 

JAWABAN TOTAL:
Komitmen kami untuk pengembangan yang berkelanjutan merupakan 
persyaratan dari izin sosial kami untuk beroperasi dan kelangsungan 
hidup jangka panjang kami. Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah 
mengembangkan solusi penghematan energy yang memiliki dampak 
lingkungan yang lebih rendah melalui tahap produksi dan penggunaannya,   
tetapi memberikan mutu dan kinerja yang setara atau lebih tinggi daripada 
produk dan layanan pesaing. Sebagai contoh, pada tahun 2009, kami 
meluncurkan program pelabelan Total Ecosolutions: yang membidik 
pengembangan solusi untuk membantu pelanggan mengurangi konsumsi 
energy dan dampak lingkungan mereka. Anda dapat menemukan informasi 
lebih banyak di situs web kami: www.total/en/society/environment/
environment/eco-efficient-solutions
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JAWABAN TOTAL:
Melindungi karyawan dan fasilitas kami adalah salah satu prioritas utama kami. 
Penyedia jasa keamanan publik dan pribadi bertanggung jawab untuk mengelola 
risiko keamanan sambil menjamin dihormatinya hak-hak komunitas tetangga kami.

Inilah yang menyebabkan kami mengambil semua langkah yang diperlukan untuk 
menjamin dihormatinya Prinsip-Prinsip Sukarela untuk Keamnan dan Hak Asasi 
Manusia (VPSHR). VPSHR mendorong dialog antara pemerintah, ORNOP dan 
bisnis serta memberikan saran bagi industri ekstraktif untuk menegakkan hak asasi 
manusia ketika menggunakan penyedia jasa keamanan publik atau pribadi

Kami telah mengintegrasikan VPSHR ke dalam Kebijakan Keamanan kami dan 
lima area prioritas telah diidentifikasi:
-  terbentuknya relasi formal antara anak perusahaan dan Pemerintah untuk 

mengorganisasikan penggunaan pasukan keamanan yang sesuai dengan prinsip-
prinsip kami 

-  pemindahan peralatan yang hanya boleh terjadi berdasarkan perkecualian dan 
dikendalikan dengan tegas

- verifikasi prosedur perekrutan perusahaan jasa keamanan
- pelatihan khusus
- pelaporan insiden

Pada bulan Maret 2012, kami mengafirmasi ulang komitmen kami dengan menjadi 
partisipan resmi dalam inisiatif tersebut.

Total adalah 
anggota Prinsip-
Prinsip Sukarela 

untuk Keamanan 
dan Hak Asasi 
Manusia. Apa 
implikasinya? 

KOMUNITAS  

SETEMPAT 

NEGARA TUAN  

RUMAH 

Prinsip-Prinsip Pemandu tentang Bisnis 
dan Hak Asasi Manusia yang disahkan 
oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB 
pada tahun 2011 mengakui adanya 
kewajiban negara untuk menghormati, 
melindungi dan memenuhi hak asasi 
manusia. 

Dalam beroperasi, kita menghormati 
lingkungan alami dan budaya negara 
tuan rumah.
Total menghormati kedaulatan negara 
tuan rumah dan menahan diri dari men-
campuri atau mendanai proses politik. 
Kita mempunyai hak untuk menyam-
paikan kepada pemerintah, jika diper-
lukan, posisi kita yang menyangkut 
operasi, karyawan dan pemegang 
saham kita serta keyakinankita akan 
pentingnya menghormati hak-hak 
asasi manusia.
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JAWABAN TOTAL: 
Operasi kami dapat memunculkan berbagai harapan dari komunitas 
setempat dalam hal kesempatan kerja, pembangunan lokal dll. Total 
mempunyai Arahan Kemasyarakatan yang mencantumkan prosedur umtama 
sehubungan dengan semua operasi kami, sebagai contoh berkonsultasi 
secara teratur dengan pemegang saham, membiasakan diri dengan konteks 
komunitas dan memperkenalkan rencana aksi kemasyarakatan dan sitem 
tata kelola.
 
Tim-tim setempat dilatih untuk membicarakan hal-hal tersebut dengan 
komunitas setempat dan untuk menjalankan  proyek yang menguntungkan 
bagi aktivitas kami dan komunitas tuan rumah. Untuk mendukung timkami 
di lapangan, kami menyediakan jajaran alat bantú seperti panduan internal 
mengenai dialog pemangku kepentingan atau mekanisme penanganan 
keluhan komunitas. Kami juga sudah mengimplementasikan SRM+, 
alat bantú pengelolaan pemangku kepentingan yang membantu untuk 
mengidentifikasi pandangan pemanggku kepentingan eksternal melalui             
diskusi dengan komunitas setempat dan untuk mengembangkan rencana 
aksi yang memenuhi harapan mereka.

Apa yang telah 
diterapkan secara 

nyata untuk menjamin 
dialog dengan 

komunitas setempat? 

KOMUNITAS  

SETEMPAT 

Total menjalankan operasi yang mem-
punyai dampak sosial dan lingkungan 
di tingkat lokal dan berkonsultasi de-
ngan komunitas secara teratur.

Melalui operasi kita, kita berkontribusi 
terhadap pembangunan sosial dan 
ekonomi dalam negara tempat kita 
beroperasi. 

Kita memberikan perhatian khusus 
terhadap kesempatan pembangunan 
bagi komunitas setempat.

Kita menghormati hak-hak komunitas 
dengan mengenali, mencegah dan 
mengurangi dampak khususnya pada 
lingkungan dan cara hidup mereka 
serta, jika sesuai, dengan menyedia-
kan pemulihan. Kita ingin menciptakan 
dialog dan hubungan yang langgeng 
dengan komunitas ini sejak dari awal.

Kita merancang dan menerapkan 
mekanisme efektif penanganan dan 
proses remediasi keluhan setempat 
khususnya terhadap kelompok yang 
rentan, termasuk para masyarakat 
adat.

KODE ET IK  -  1716 - KODE ET IK



MITRA BISNIS

PEMEGANG  

SAHAM
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JAWABAN TOTAL: 
Sebelum memulai investasi baru di lingkungan yang menantang, kami 
memastikan dulu bahwa kami dapat mematuhi perundangan dan 
peraturan yang berlaku, dan bahwa kami dapat beroperasi sejalan 
dengan Kode Etikkami.

Untuk membantu karyawan menghormati standar kami, kami 
memberikan pelatihan dan telah mempublikasikan beberapa  
standard dan dokumen sperti Panduan Hak-Hak Asasi Manusia 
Total dan Panduan Integritas Bisnis. Untuk menjamin kepatuhan  
terhadap Kode Etik, kami meminta pihak ketiga yang independen 
untuk melakukan penilaian etika atas operasi kami. Kami juga berpe-
ran dalam inisiatif internasional, sebagai contoh Inisiatif Transparansi 
Industri Ekstraktif dan Prinsip-Prinsip Sukarela untuk Keamanan dan 
Hak Asasi Manusia.

Proyek Total dapat 
terpapar pada risiko 

spesifik dalam hal hak 
asasi manusia atau 

integritas. Bagaimana 
Anda memastikan agar 

Anda dapat menerapkan 
prinsip-prinsip yang 

ditentukan dalam  
Kode Etik?

MITRA BISNIS Kita menerapkan Kode Etik kapan pun kita mengendalikan sebuah usaha ber-
sama. Dalam situasi lain, kita membuat usaha berkelanjutan agar mitra yang 
mengendalikan usaha bersama menerapkan prinsip-prinsip yang setara dengan 
Kode Etik kita.

PEMEGANG  

SAHAM

Kita berupaya untuk mendapatkan kepercayaan pemegang saham kita, dengan 
tujuan memberi mereka investasi yang menguntungkan dan berkelanjutan.

Kita mematuhi peraturan bursa saham yang berlaku dan melaporkan aktivitas 
kita secara akurat dalam laporan keuangan kita.

Kita memberikan informasi lengkap dan transparan secara teratur kepada semua 
pemegang saham kita. Kita menjaga dialog yang berkelanjutan dan konstruktif 
dengan mereka melalui jalur komunikasi yang beragam. Kita memperhatikan 
harapan, kekhawatiran dan pertanyaan mereka tentang apa pun.

JAWABAN TOTAL: 
Total memilih mitra industri atau bisnisnya berdasarkan kemampuan 
mereka untuk mematuhi prinsi-prinsip bisnis kami, khususnya 
mengenai keselamatan, kesehatan, lingkungan dan mutu. Kami 
berupaya untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai kebijakan 
dan prosedur yang diadopsi oleh usaha bersama dan bagaimana 
penerapannya, dengan menyampaikan kekhawatiran apa pun melalui 
badan pengatur yang sesuai dari usaha bersama. Kami juga bekerja 
dengan mitra usaha bersama untuk mendorong dan mendukung 
diterimanya kebijakan dan prinsip-prinsip  usaha bersama terkait 
keselamatan yang setara dengan yang kamipunyai. 

Kami menjalankan 
usaha bersama dengan 

Total sebagai mitra. Apa 
harapan Anda dari kami 

terkait keselamatan?
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KOMITE ETIK  
GRUP

Komite Etik Grup bertanggung jawab atas pengawasan 
umum implementasi Kode Etik

KOMPOSISI DAN 

PENUNJUKAN 

ANGGOTA KOMITE

Komite Etik terdiri atas Ketua, yang ditunjuk oleh CEO dan anggota 
dari aktivitas utama Grup. Anggota ditunjuk oleh Komite Eksekutif 
menurut rekomendasi dari Ketua Komite Etik. 

Anggotanya adalah karyawan Grup yang secara kolektif mempu-
nyai pengalaman luas atas bisnis berbeda yang dimiliki Grup dan 
telah menunjukkan kriteria yang diperlukan yaitu independensi 
dan kebebasan memilih.

Ketua Komite Etik Grup melapor secara teratur kepada Chief 
Executive Officer. 

RUANG  

LINGKUP  

PEKERJAAN
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Komite Etik dapat meminta bantuan 
sumber daya Grup mana pun untuk 
menjalankan tanggung jawabnya, 
dan bekerja dengan dekat khususnya 
dengan Departemen Hukum Grup.

Komite diberi hak untuk mengunjungi 
semua fasilitas atau anak perusahaan 
Grup. Penilaian Etika di lakukan 
oleh pihak ketiga untuk memeriksa 
implementasi prinsip-prinsip usaha 
kita dan Ketua Komite Etik Grup 
menindaklanjuti hasil evaluasi ini. 

Ketua Komite Etik Grup melapor 
secara te ratur kepada Komite 
Eksekutif dan kepada Komite Tata 
Kelola & Etik dari Dewan Direktur.

RUANG  

LINGKUP  

PEKERJAAN

KOMITE ETIK GRUP

uuuMenjamin bahwa Kode Etik dikomu-
nikasikan secara luas dan mengusul-
kan amandemen jika dianggap perlu.

uuuMendengarkan, mendukung dan 
menasihati karyawan dan pemangku 
kepentingan lain.

uuuMembuat rekomendasi kepada 
pihak manajemen mengenai semua 
masalah etika dan mengarahkan 
perhatian mereka ke risiko apa pun 
yang dapat menghadang aktivitas 
dari sisi etika.

uuu Jika perlu, dapat meninjau komuni-
kasi terkait etika dalam Grup, khusus-
nya dengan organisasi internasional, 
pemerintahan dan non-pemerintahan 

uuuMendampingi berdasarkan permin-
taan dalam menyiapkan praktik atau 
kebijakan setempat yang spesifik.

uuuMenganjurkan departemen pela-
tihan untuk menyertakan presentasi 
Kode Etik ke dalam program pela-
tihan, khususnya untuk pihak mana-
jemen dan karyawan baru.
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BERBICARA TERBUKA

Kita semua bertanggung jawab untuk 
menjamin bahwa Kode Etik diterap-
kan. Kita memahami bahwa Anda 
mungkin memerlukan nasihat untuk 
memastikan bahwa Anda patuh terha-
dap Kode Etik. 

Jika Anda memerlukan panduan dalam 
topik apa pun yang berhubungan 
dengan Kode Etik, pilihan yang paling 
fepat adalah menghubungi manajer lini 
Anda. Jika Anda merasa lebih nyaman, 
bertanyalah kepada bagian Sumber 
Daya Manusia setempat atau manajer 
lain.

Semua anggota Komite Etik berko-
mitmen untuk melindungi kerahasiaan 
dan data pribadi. Kita tidak akan 
mentoleransi pembalasan terhadap 
karyawan yang melaporkan masalah 
dengan niat baik. Pemangku kepenting-
an eksternal juga dapat menghubungi 
Komite Etik untuk pertanyaan apa pun 
mengenai Implementasi Kode Etik kita.

Kita mendorong budaya keterbukaan di mana anda 
dapat mengungkapkan kekhawatiran dan pandangan 

mengenai Kode Etik. Yakinlah bahwa Anda akan 
didukung oleh pihak manajemen.

JAWABAN TOTAL:
Ketika menghadapi pertanyaan mengenai penghormatan kepada nilai-nilai kita, 
pertama-tama Anda dapat bertanya kepada diri sendiri.

Apakah tindakan/pilihan ini sesuai hukum? 
Apakah ini bebas dari kepentingan pribadi? 
Apakah ini membawa dampak negatif pada para pemangku 
kepentingan?
Bagaimana hal ini akan terbaca dalam artikel koran? 
Bagaimana hal ini akan dinilai dalam waktu lima tahun? 

Anda juga dapat membaca panduan kita dan dokumen lain (lihat bagian “Untuk 
Mengetahui Lebih Lanjut”). 

Bagaimana 
saya dapat 

menentukan jika 
suatu situasi 

menimbulkan 
masalah etik?

Anda selalu bisa meminta nasihat dengan menghubungi komite Etik: 

ethics@total.com
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UNTUK MENGETAHUI 
LEBIH LANJUT

— 

SUMBER DAYA TOTAL

Kebijakan etik Total disajikan dalam situs intranet Grup 
untuk karyawan dan pada situs web perusahaan  

www.total.com

PANDUAN HAK  

ASASI MANUSIA 

Panduan ini mendukung pemahaman dan penera-
pan kebijakan Hak Asasi Manusia Total. Panduan ini 
melengkapi Kode Etik dan sumber lain yang diguna-
kan oleh Total dalam proses uji tuntasnya. 

PANDUAN  

INTEGRITAS BISNIS 

Panduan ini menjelaskan standar integritas Grup 
yang dinyatakan sebagai lima prioritas kunci: 
perlawanan terhadap korupsi, penolakan praktik 
penipuan, deklarasi konflik kepentingan, penghar-
gaan terhadap hukum persaingan dan pemenuhan 
komitmen. 
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PIAGAM

Kebijakan  
Kemasyarakatan  

(dokumen internal)

Prinsip-Prinsip  
Dasar Bisnis untuk  

Pengadaan

Peraturan prosedur  
Dewan Direktur

Kebijakan  
dan Program Kepatuhan 

(dokumen internal)

Aturan  
Emas Keselamatan 

Kode Etik  
Keuangan

Piagam Etika  
Melakukan Lobi

Piagam Keselamatan, 
Kesehatan, Lingkungan, 

Kualitas

Piagam Penggunaan  
untuk Sumber Daya TI  

dan Peralatan  
Komunikasi

Piagam Msyarakat  
adat dan suku

Piagam  
Keamanan

Piagam Manajemen  
Risiko, Kontrol Internal  

dan Audit

KEBIJAKAN UTAMA, ARAHAN DAN ATURAN

Pada bulan Januari 2015, Total memperkuat komitmennya sebagai perusahaan yang bertanggung jawab 
dengan menandatangani perjanjian global dengan Serikat Pekerja Global  IndustriALL. Serikat pekerja ini 
mewakili 50 juta pekerja di 140 negara. 

http://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/total_global_agreement_va.pdf

PENANDATANGAN PERJANJIAN GLOBAL DENGAN SERIKAT  
PEKERJA GLOBAL INDUSTRIALL 
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UNTUK MENGETAHUI 
LEBIH LANJUT

—

SUMBER DAYA EKSTERNAL

Global Compact PBB adalah inisiatif yang menyatukan ribuan bisnis yang 
diundang untuk menerbitkan Communication on Progress tahunan terkait 
dengan sepuluh prinsip tentang hak asasi manusia, standar buruh, lingkung-
an dan perlawanan terhadap korupsi. 

www.unglobalcompact.org

Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Pada tahun 
2011, Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah mengesahkan kumpulan prinsip-
prinsip yang memperjelas peran dan tanggung jawab Negara dan perusahaan 

atas bisnis dan isu hak asasi manusia.

www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

Periksa situs web organisasi-organisasi internasional ini 
untuk mengetahui lebih lanjut tentang komitmen Total 

ILO adalah sebuah badan PBB yang menerbitkan konvensi dan standar interna-
sional untuk mengangkat hak-hak di tempat kerja, mendorong kesempatan kerja 
yang layak, meningkatkan perlindungan sosial dan memperkuat dialog tentang 
berbagai isu terkait pekerjaan. 

www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
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 EITI adalah inisiatif yang mengumpulkan industri ekstraktif, 
negara dan perwakilan masyarakat sipil untuk meningkatkan 
transparansi transaksi antara pemerintahan dan industri minyak 

dan pertambangan.

www.eiti.org

Didirikan pada tahun 1974, Asosiasi Industri Minyak& Gas Global untuk Isu-Isu 
Lingkungan dan Sosial membantu industri minyak dan gas untuk meningkatkan 
peran sosial dan lingkungannya dengan mengembangkan, mempromosikan 
dan membagikan praktik-praktik terbaik. Melalui kelompok kerja yang dipimpin 
anggotanya, sejumlah alat bantu telah dipublikasikan, misalnya Instrumen 
Pelatihan Hak Asasi Manusia atau panduan praktis cara mengintegrasikan Hak 
Asasi Manusia ke dalam penilaian dampak lingkungan, sosial dan kesehatan atau 

mengenai uji tuntas Hak Asasi Manusia. 

www.ipieca.org

VPSHR merupakan inisiatif yang menyatukan industri ekstraktif, 
negara dan perwakilan masyarakat sipil untuk memberikan panduan 
konkret mengenai penilaian risiko dan interaksi dengan pasukan 
keamanan publik dan pribadi. 

www.voluntaryprinciples.org

Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional adalah sekumpulan rekomendasi 
untuk perusahaan dalam bidang-bidang seperti ketenagakerjaan, hak asasi manu-
sia, lingkungan, pengungkapan informasi, pemberantasan penyuapan, persaingan, 
dan perpajakan. Panduan ini telah diperbarui beberapa kali sejak pertama kali 
disahkan pada tahun 1976. Peninjauan terakhir disetujui pada tahun 2011.

www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
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