
BERSIKAP Profesional dan Hormat
Kami memahami bahwa sikap dan perilaku menjadi 
pendorong kesuksesan misi. Kami memberikan yang 
terbaik saat memperlakukan satu sama lain dengan 
penuh hormat. 

BERKOMITMEN terhadap Keberagaman, Bertindakan 
Adil, dan Menjunjung Perbedaan
Perbedaan yang kami miliki mendukung inovasi dan 
dapat menjadi kekuatan. Kesuksesan bersama 
tergantung pada kemampuan untuk saling 
mempelajari kekuatan dan perbedaan ini. 

TERLIBAT dalam Percakapan Berkualitas
Meningkatkan kualitas percakapan dapat 
meningkatkan kualitas hubungan, inovasi, dan hasil. 

• Integritas Tanpa Cela

• Menghargai Orang, Komunitas, dan
Budaya

• Berkomitmen terhadap Keberagaman

• Satu Konservasi

• Hasil yang Nyata dan Berkelanjutan

Nilai-nilai kami membentuk jati diri kami sebagai 
sebuah organisasi dan cara kami bertindak sebagai 
individu.

Kode Etik ini berlaku untuk semua staf, anggota  
dewan, ahli waris, donatur, dan relawan YKAN di 
seluruh dunia di semua program, unit bisnis, dan 
afiliasi YKAN.  

Panduan ini berlaku untuk setiap orang dan kami 
menganggap serius setiap pelanggaran.

Kami berharap semua pihak ketiga serta mitra 
yang bekerja sama dengan kami bertindak sesuai 
dengan Kode Etik YKAN.

MENGIKUTI Peraturan Perundang-undangan  
yang Berlaku dan Menghindari Perbuatan Curang,  
Pencurian, dan Korupsi 
Kami mengikuti peraturan perundang-undangan 
yang berlaku untuk memastikan Integritas Tanpa 
Cela.

MENJADI PELAYAN YANG BERTANGGUNG  Jawab 
atas Semua Dana dan Uang Donatur 
Kami menggunakan dana publik dan pribadi, dalam  
bentuk apa pun, hanya untuk melaksanakan misi 
YKAN. 

MENJAGA DIRI  dan Orang Lain  
Mengingat karakteristik kerja kami yang unik, kami 
bertanggung jawab terhadap keamanan diri sendiri 
dan orang lain dalam menjalankan berbagai aktivitas 
di seluruh dunia. 

MENGHINDARI Konflik Kepentingan 
Kami menghindari konflik kepentingan dan 
munculnya konflik kepentingan tersebut.

BERHATI-HATI dengan Media Sosial dan  
Pernyataan Publik Terkait YKAN
Penting untuk selalu berbicara dengan jelas, akurat, 
dan transparan tentang YKAN, serta mematuhi 
kewajiban untuk menjaga informasi rahasia. 

MEMPERTAHANKAN Status Sosial
Sebagai lembaga amal publik, YKAN menerima  
manfaat tertentu, serta tanggung jawab penting. 
Untuk mempertahankan status YKAN, kami  
memprioritaskan misi dalam pekerjaan.

MENJAGA KERAHASIAAN Informasi dan  
Menghormati Privasi 
Kami wajib menghormati privasi pemilik data yang 
sedang kami proses. Selain itu, kami selalu menjaga  
kerahasiaan semua informasi terkait pekerjaan demi 
keamanan YKAN.

MENJAGA Kekayaan Intelektual
Kekayaan intelektual membantu dalam 
mempublikasikan nama organisasi dan memaknai jati 
diri kami sebagai sebuah organisasi. Oleh karena itu, 
penting bagi kami untuk menjaganya.

MELINDUNGI Aset YKAN dan Menggunakan Sistem  
Informasi Secara Bertanggung Jawab
Kami bertanggung jawab melindungi aset fisik, aset 
finansial, serta sistem teknologi dan informasi milik kami.

MENGHORMATI Semua Komunitas
Membangun kolaborasi dengan komunitas di seluruh  
dunia memungkinkan kami untuk mencapai misi.

MENGHORMATI DAN MENDUKUNG   
Peningkatan Hak Manusia 
Kami paham bahwa tujuan dan misi konservasi tidak 
boleh lebih diutamakan daripada dari hak asasi 
manusia di tempat kami bekerja.

BERTINDAK Secara Berkelanjutan di Tempat Kerja Kita 
Memerhatikan keberlanjutan lingkungan saat bekerja 
merupakan bagian penting dari misi melestarikan 
wilayah daratan dan perairan yang menyangga 
kehidupan. 

Saling MenghormatiBerkomitmen terhadap Nilai YKAN

Memahami Tujuan dan 
Tanggung Jawab Kami 

Bertindak dengan Integritas Menjaga Reputasi OrganisasiMenghormati Dunia

Kode Etik YKAN
Manusia dan Alam berkembang apabila kita…
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