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KEBIJAKAN UMUM PERSEROAN 

 NOMOR 042/KEB/KU/SMF/XI/2022 

TENTANG 

PENERAPAN NILAI, ETIKA DAN PEDOMAN PERILAKU PERSEROAN 

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) 

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) 

 

A. LATAR BELAKANG 

Dalam menjaga terciptanya tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate 

Governance  (“GCG”), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), selanjutnya disebut 

Perseroan, berkomitmen untuk mengimplementasikannya secara konsisten. Salah 

satunya, dilakukan dengan memiliki standar Nilai, Etika & Pedoman Perilaku Perusahaan 

(selanjutnya disebut “Kebijakan”). 

Etika Perseroan adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis Perseroan dan 

etika kerja Personil Perseroan. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh personil yang bertindak 

untuk dan atas nama Perseroan, pemangku kepentingan dan mitra kerja yang melakukan 

transaksi bisnis dengan Perseroan. Dengan senantiasa mengharuskan kepatuhan 

terhadap standar Nilai, Etika & Pedoman Perilaku dan berkomitmen untuk 

mengimplementasikannya, diwajibkan bagi seluruh pimpinan dari setiap tingkatan dalam 

Perseroan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Kebijakan ini dipatuhi dan 

dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing. 

B. KETENTUAN UMUM 

1. Perseroan adalah PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) yang beralamat di Grha 

SMF, Jl. Panglima Polim I No.1, RW.6, Melawai, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta 

Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160. 

2. Nilai Perseroan adalah sikap moral Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha 

yang berkesinambungan dengan memperhatikan nilai-nilai Perseroan yang telah 

dibentuk. 
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3. Etika Perseroan adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis Perseroan 

dan etika kerja Personil Perseroan Perseroan yang disusun untuk mempengaruhi, 

membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai 

keluaran yang konsisten, sesuai dengan budaya Perseroan dalam mencapai visi dan 

misinya. Pada hakekatnya Etika Perseroan berisi tentang kewajiban yang harus 

dilaksanakan dan Iarangan yang harus dihindari sebagai penjabaran pelaksanaan 

GCG yang terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan 

Fairness (Kewajaran). 

4. Pedoman Perilaku merupakan rumusan dari nilai-nilai dan etika bisnis Perseroan agar 

dapat dipahami dan diterapkan oleh seluruh Personil Perseroan. 

5. Personil Perseroan adalah seluruh organ dan/atau komponen yang menjadi bagian 

dari Perseroan dan terlibat langsung serta bertanggungjawab dalam pelaksanaan 

kegiatan usaha Perseroan, termasuk didalamnya Direksi dan Dewan Komisaris 

(dengan memperhatikan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dalam ketentuan 

internal yang berlaku di Perseroan). 

6. Komitmen Karyawan adalah ikatan dan/atau hubungan kerja antara Personil 

Perseroan dan Perseroan terkait etika dan perilaku di Perseroan. 

7. Pernyataan Komitmen Karyawan adalah dokumen Pernyataan yang ditandatangani 

oleh masing-masing Personil Perseroan yang isinya sebagaimana diatur pada 

Kebijakan Umum ini 

8. Komite Personalia adalah pelaksana penegakan dan implementasi dari Kebijakan ini 

yang anggotanya terdiri dari Pimpinan Unit Kerja: Sumber Daya Manusia dan Umum 

(SDMU), Satuan kerja Pengawasan Internal (SPI), Manajemen Risiko dan Kepatuhan 

yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang dituangkan dalam Surat Keputusan 

Direksi. 

9. Surat Keputusan Direksi adalah dokumen sah Perseroan yang ditandatangani dan 

diterbitkan atas persetujuan Direksi. 

10. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Perseroan dengan Personil Perseroan yang 

diterbitkan oleh Divisi Sumber Daya Manusia & Umum (Bagian SDM) dan atas 

persetujuan Direksi. 

11. Pelanggaran Kode Etik dapat diperoleh dari WBS, pelaporan, pengawasan, 

monitoring yang dilakukan oleh atasan langsung, Satuan Pengawasan Internal, SDM 

atau karyawan. 
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C. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup Kebijakan ini mencakup penerapan nilai, etika dan pedoman perilaku 

Perseroan dan etika kerja Personil Perseroan yang disusun untuk membentuk, mengatur 

dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga sesuai dengan budaya Perseroan dalam 

mencapai visi dan misinya. 

D. TUJUAN  

1. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi 

Perseroan secara profesional dan beretika dengan memperhatikan seluruh 

stakeholders, sehingga pada akhirnya akan terwujud standar kerja yang maksimal 

bagi seluruh individu dan dengan tetap berpedoman kepada aturan yang berlaku bagi 

Perseroan. 

2. Sebagai dasar dan/atau acuan bagi seluruh Personil Perseroan yang harus dipatuhi 

dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak serta harus dijadikan  landasan 

berpikir dalam proses pengambilan keputusan. 

3. Sebagai sarana untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang positif 

yang mendukung perilaku perilaku etis dari seluruh Personil Perseroan. 

4. Sebagai sarana untuk meningkatkan kepekaan Perseroan dan Personil Perseroan 

terhadap nilai-nilai etika bisnis dengan mengembangkan diskusi-diskusi atau 

pengembangan wacana mengenai etika. 

5. Penjabaran nilai-nilai Perseroan dan etika bisnis dalam melaksanakan usaha 

sehingga menjadi panduan bagi Personil Perseroan. 

6. Panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah dan 

donasi, kepatuhan terhadap peraturan, kerahasiaan informasi, dan pelaporan 

terhadap perilaku yang tidak etis. 

E. DASAR HUKUM   

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia termasuk turunannya dan perubahannya jika ada. 

2. Peraturan Menteri Keuangan RI No.88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola 

Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan 

dan Pengawasan Menteri Keuangan. 
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3. Keputusan Menteri Keuangan No.505/KMK.06/2020 tentang Pedoman Penilaian dan 

Evaluasi Atas Penerapan Tata kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan 

Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan. 

4. Kebijakan Umum Perseroan tentang Tata Kelola Perseroan. 

5. Kebijakan Umum Perseroan Tentang Tata Kelola Kerja Dewan Komisaris, Dewan  

Pengawas Syariah, dan  Direksi (Board Manual). 

F. PENERAPAN NILAI-NILAI PERSEROAN 

1. Nilai-Nilai I-SMF 

a. I adalah Integritas, seluruh struktur organisasi di dalam Perseroan diharapkan 

menjalankan setiap aktivitas dengan berpegang pada peraturan dan etika 

bisnis.  

b. S adalah Sinergi, suatu bentuk dari sebuah proses atau menjalin hubungan 

kerja yang efektif, saling membantu, berbagi informasi dan memberi nilai 

tambah untuk mencapai tujuan perusahaan.  

c. M adalah Maju Terdepan, seluruh struktur organisasi di dalam Perseroan 

memotivasi diri untuk mencapai hasil terbaik, melampaui standar kinerja 

dengan semangat tinggi. 

d. F adalah Fokus, seluruh fungsi Perseroan melakukan yang terbaik untuk 

memastikan tercapainya kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan.  

2. Penerapan nilai-nilai I-SMF pada Perseroan tentunya akan memberikan pengaruh 

besar terhadap kemajuan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan pada 

Kebijakan ini. 

G. TANGGUNG JAWAB & KEWENANGAN 

1. Tanggung Jawab Direksi 

a. Membangun dan menjaga budaya kepatuhan terhadap etika melalui: 

1) Secara pribadi mendorong kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. 

2) Melakukan pengawasan secara teratur mengenai program-program yang 

bertujuan untuk menciptakan kepatuhan Personil Perseroan. 

3) Memberikan contoh yang baik dalam cara bersikap maupun dalam 

bertindak sehari-hari. 

b. Memastikan bahwa setiap Personil Perseroan mengerti bahwa ketaatan atas 

Kebijakan ini yang berlaku sama pentingnya dengan pencapaian kerja. 
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c. Mendorong Personil Perseroan untuk bertanya mengenai berbagai masalah 

integritas dan etika bisnis. 

d. Memberikan pernyataan mengenai integritas laporan keuangan di dalam 

Laporan Keuangan Perseroan. 

e. Mempertimbangkan masalah kepatuhan dalam mengevaluasi dan memberikan 

penghargaan pada Personil Perseroan. 

f. Mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Kebijakan ini melalui 

upaya: 

1) Memastikan bahwa risiko kemungkinan terjadinya pelanggaran yang 

berhubungan dengan proses bisnis dapat diidentifikasi secara dini dan 

sistematis. 

2) Melakukan identifikasi dan melaporkan sesuai prosedur yang ditetapkan 

terhadap kegiatan anak perusahaan, afiliasi serta mitra kerja yang dapat 

menimbulkan kemungkinan pelanggaran. 

3) Memastikan dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan tentang etika dan 

perilaku usaha bagi seluruh Personil Perseroan. 

g. Melakukan deteksi atas kemungkinan pelanggaran etika dengan: 

1) Menerapkan pengawasan ketat untuk memperkecil risiko kemungkinan 

terjadinya pelanggaran. 

2) Menciptakan sistem pelaporan atas kemungkinan-kemungkinan 

terjadinya pelanggaran dan untuk melindungi kerahasiaan dari Personil 

Perseroan yang melaporkan. 

3) Memastikan dilaksanakannya evaluasi secara berkala terhadap 

pelaksanaan nilai, etika dan perilaku bisnis oleh Divisi Sumber Daya 

Manusia “SDM” & Umum (Bagian SDM) untuk menilai efektivitas 

pelaksanaan dan cara memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. 

h. Menindaklanjuti laporan kemungkinan terjadinya pelanggaran antara lain 

dengan cara: 

1) Memberikan arahan kepada Komite Personalia secara cepat kekurangan 

yang ditemui dalam penilaian Kepatuhan atas pelaksanaan Kebijakan ini. 

2) Memberikan sanksi terhadap tindakan-tindakan indisipliner yang sesuai. 

3) Melakukan koordinasi dengan Komite Personalia terkait dengan 

pelanggaran etika 
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4) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Bagian Legal yang ada di 

Perseroan jika pelanggaran etika yang terjadi memerlukan campur 

tangan penegak hukum atau pihak yang berwajib. 

5) Melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan 

Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Tanggung Jawab Divisi 

a. Setiap Divisi harus memahami standar etika yang dituangkan dalam Kebijakan 

ini dengan mempelajari secara detil terkait dengan pekerjaannya. 

b. Apabila ada Personil Perseroan yang mempunyai pertanyaan mengenai 

pelaksanaan Kebijakan ini, dapat berkonsultasi dengan Divisi SDM & Umum 

(Bagian SDM)  

c. Segera membicarakan kepada Divisi SDM & Umum (Bagian SDM) setiap 

dijumpai masalah mengenai kemungkinan pelanggaran terhadap Nilai, Etika 

dan Pedoman Perilaku. 

d. Setiap Divisi wajib memahami prosedur yang dipakai untuk memberitahukan 

atau melaporkan kemungkinan pelanggaran melalui media pelaporan di 

Perseroan atau langsung kepada Bagian SDM. 

e. Bersedia bekerjasama dalam proses investigasi terhadap kemungkinan adanya 

pelanggaran. 

H. ETIKA USAHA PERSEROAN 

1. Etika Usaha 

a. Terhadap Pelanggan/Stakeholders 

1) Perseroan senantiasa bekerja keras untuk memberikan kinerja yang 

terbaik. 

2) Perseroan senantiasa mengedepankan standar layanan yang profesional 

demi memuaskan pelanggan serta tidak melakukan tindakan diskriminatif 

kepada pelanggan. 

3) Perseroan senantiasa memperhatikan kebutuhan para pelanggan dan 

secara terus menerus memantau, menyempurnakan produk-produk, 

melalui peningkatan standar kerja yang tersistem didukung teknologi 

informasi yang memadai dengan berkoodirnasi dengan Divisi Teknologi 

Informasi. 
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4) Perseroan tidak mengabaikan hak-hak pelanggan serta senantiasa 

menjaga sikap dan hubungan kemitraan dengan pelanggan/ stakeholders 

Hak dan kewajiban stakeholders sebagaimana dimaksud dalam 

Kebijakan ini akan diatur lebih detail pada Perjanjian Kerjasama yang 

ditandatangani antara Perseroan dengan stakeholders. 

5) Demi mempertahankan kualitas produk, Perseroan memperhatikan 

aspek inovasi pada setiap tahap proses pengembangan produk dengan 

memperhatikan kontrol terhadap proses dan distribusi yang berpengaruh 

terhadap kualitas layanan. 

6) Saling menghormati kepentingan masing-masing pihak melalui 

persyaratan kontrak yang jelas dan adil. Penting memperhatikan proses 

dan legalitas perjanjian. 

7) Melakukan pencatatan dan/atau pembukuan data perusahaan serta 

penyusunan laporan keuangan dengan baik dan benar. 

8) Apabila terdapat laporan atas keluhan/pelanggaran dari pelanggan / 

stakeholders melalui media Whistleblower System “WBS” maka Personil 

Perseroan melalui Tim WBS yang telah dibentuk dengan Surat Keputusan 

Direksi harus melakukan penyusunan rencana pelaporan, pengelolaan, 

dan pengadministrasian keluhan/ pelanggaran yang disampaikan oleh 

stakeholders yang bersangkutan. 

9) Menyusun rencana penyelesaian atas keluhan stakeholders serta 

menyediakan saluran survei atas keluhan stakeholders tersebut, sebagai 

antisipasi apabila dijumpai kejadian tersebut di masa yang akan dating, 

hal-hal ini diprakarsai oleh Divisi Sekretariat Perusahaan. 

b. Terhadap Penyedia Barang dan Jasa 

1) Mengikuti seluruh peraturan pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan 

Perseroan, pada saat melakukan pengadaan atas barang atau jasa yang 

dibutuhkan. 

2) Memberikan kesempatan bagi pemasok usaha kecil, terutama 

pengusaha lokal, untuk mendapatkan bagian dari volume pembelian 

Perseroan. 
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3) Perseroan hanya menggunakan pemasok-pemasok yang memenuhi 

kualifikasi yang ditetapkan Perseroan dan secara konsisten mampu 

memenuhi standar kualitas, biaya dan pengiriman yang diharapkan. 

4) Melakukan hubungan kerja hanya dengan pemasok yang mematuhi 

peraturan perundangan yang berlaku dan persyaratan tambahan dari 

Perseroan, terutama yang berkaitan dengan perburuhan, lingkungan, 

kesehatan, dan keamanan, hak kekayaan intelektual dan pembayaran 

yang tidak wajar. 

5) Tidak ada benturan kepentingan selama proses pengadaan. 

6) Tidak melakukan persekongkolan dengan penyedia jasa barang dan jasa 

atau melakukan permufakatan untuk memenangkan salah satu penyedia 

barang dan jasa. 

2. Hubungan Usaha 

a. Hubungan Dengan Pesaing 

1) Menjaga hubungan yang baik dan menghormati keberadaan pesaing. 

2)  Menunjukkan perilaku kompetitif yang sehat serta beretika sesuai 

dengan ketentuan Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku.  

3) Menghindari hubungan bisnis dan kerja sama yang menjurus tidak wajar, 

memberikan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu serta mengorbankan 

kepentingan konsumen. 

4) Menjadikan perusahaan pesaing sebagai pembanding (benchmark) guna 

meningkatkan kinerja Perseroan. 

5) Melakukan persaingan yang sehat dengan mengedepankan keunggulan 

produk dan layanan bermutu 

b. Hubungan Dengan Regulator 

1) Tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku khususnya mengenai 

hubungan dengan Pemerintah. 

2) Membangun hubungan yang harmonis dengan Pemerintah selaku pihak 

regulator dan Pemegang Saham. 

3) Mengharuskan semua mitra kerja Perseroan untuk mematuhi standar 

etika hubungan dengan Pemerintah yang diterapkan Perseroan.  

4) Jujur dan transparan dalam berhubungan dengan semua instansi dan 

pejabat Pemerintah. 
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5) Setiap pelaporan, pernyataan, sertifikasi dan permohonan yang ditujukan 

kepada Pemerintah harus transparan, jelas, akurat, lengkap serta tidak 

mengandung hal- hal yang dapat disalah tafsirkan. 

c. Hubungan Dengan Personil Perseroan 

1) Menghormati dan menghargai hak dan kewajiban Personil Perseroan 

berdasarkan Perjanjian Kerja dan peraturan yang berlaku. 

2) Memperlakukan Personil Perseroan sebagai aset yang berharga 

sehingga Perseroan akan memberi kesempatan yang sama kepada 

Personil Perseroan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya 

tanpa adanya diskriminasi gender, suku, agama, ras, dan antar golongan. 

3) Memberlakukan sistem rekrutmen, promosi, dan pengembangan karir 

secara wajar sesuai dengan kompetensi masing-masing Personil 

Perseroan serta kebutuhan Perseroan. 

4) Memberikan kebebasan kepada Personil Perseroan untuk 

menyampaikan pendapat dan aspirasi dengan tata cara yang beretika 

dan tidak bertentangan dengan peraturan. 

5) Memberi penghargaan yang pantas kepada Personil Perseroan yang 

berprestasi serta memberikan punishment yang tegas terhadap segala 

bentuk pelanggaran yang dilakukan Personil Perseroan. Ketentuan 

internal terkait reward dan punishment secara detail dituangkan dalam 

ketentuan tersendiri. 

6) Memperhatikan aspek kesehatan, dan keselamatan kerja serta pelestarian 

sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku di Perseroan dalam setiap 

kegiatan kerja untuk mempertahankan kinerja yang maksimal. 

d. Hubungan Dengan Pemegang Saham 

1) Setiap pelaporan, pernyataan dan pengungkapan informasi kepada 

pemegang saham harus transparan, jelas, akurat, lengkap serta tidak 

mengandung hal-hal yang dapat disalahtafsirkan kecuali untuk informasi 

dimana Direksi memiliki alasan yang dapat  dipertanggungjawabkan 

untuk tidak memberikannya. 

2) Pemegang Saham dan pihak yang bertindak untuk dan atas nama 

Pemegang Saham tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan 

semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS. 
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3) Memberikan perlakuan yang setara (adil) kepada pemegang saham untuk 

dapat menggunakan hak-haknya sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan 

peraturan perundang undangan yang berlaku. 

4) Untuk menjaga kejelasan akuntabilitas dan independensi, maka Anggaran 

Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku 

menempatkan tanggung jawab operasional Perseroan pada Direksi 

berdasarkan rencana serta target usaha yang telah ditetapkan RUPS. 

e. Hubungan Dengan Media 

1) Perseroan menjadikan media massa sebagai mitra kerja dengan 

mengedepankan hubungan berlandaskan keterbukaan dan saling 

menghormati sehingga Perseroan akan selalu berusaha menyampaikan 

informasi yang relevan dan akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

di Perseroan dan tidak melanggar kode etik jurnalistik. 

2) Perseroan menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang 

disampaikan melalui media dengan tetap mempertimbangkan aspek 

risiko dan biaya. 

3) Penyampaian seluruh materi informasi kepada media haruslah informasi 

yang bersifat material dan harus merupakan informasi yang dikategorikan 

informasi publik (Public information) sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku di Perseroan. 

4) Personil Perseroan yang dapat menyampaikan informasi kepada media 

merupakan Personil Perseroan yang telah mendapat persetujuan atau 

ditunjuk oleh manajemen ataupun pihak lain yang memiliki otorisasi, 

dengan berkoordinasi dengan Divisi Sekretariat Perusahaan (Bagian 

Komunikasi Perusahaan dan Hubungan Pemangku Kepentingan) 

f. Hubungan Dengan Masyarakat 

1) Perseroan senantiasa menegakkan komitmen hubungan baik serta 

pengembangan masyarakat sekitar yang merupakan landasan pokok 

bagi keberhasilan jangka Panjang Perseroan. 

2) Perseroan senantiasa menghargai setiap aktivitas kemitraan yang 

memberikan kontribusi kepada masyarakat dan meningkatkan nilai sosial 

dan citra Perseroan. 
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3) Perseroan menjalin kerjasama dengan organisasi, dan lembaga 

masyarakat, pemerintah pusat dan daerah setempat untuk mencapai 

komitmen bersama tentang program kemitraan berdasarkan saling 

percaya dan sejalan dengan prinsip keterbukaan. 

4) Mengembangkan dan mengedepankan mekanisme dialog dengan 

lembaga-lembaga sekitar, dengan harapan dapat diformulasikan suatu 

ketentuan yang lebih rasional dan efektif. 

I. ETIKA DAN PERILAKU PERSONIL PERSEROAN 

1. Sebagai Personil Perseroan 

a. Menjaga nama baik Perseroan. 

b. Menjaga kerahasiaan Perseroan. 

c. Menjaga dan menggunakan harta/kekayaan Perseroan dengan baik dan benar. 

d. Melakukan pencatatan dan/atau pembukuan data perusahaan serta 

penyusunan laporan keuangan dengan baik dan benar.  

e. Menghindarkan diri dari konflik kepentingan pribadi dengan Perseroan. 

f. Tidak menyalahgunakan posisi/kedudukan di Perseroan untuk kepentingan 

pribadi atau kelompok tertentu. 

g. Tidak (akan) meminta atau memberikan isyarat untuk meminta dan/atau 

menerima suap, imbalan, dan cindera mata.   

h. Tidak menggunakan dan atau membawa dan menyimpan obat terlarang atau 

sesuatu yang memabukkan ke dalam Perseroan.  

i. Tidak melakukan tindakan yang melanggar norma sosial termasuk kegiatan 

asusila dan pelecehan seksual. 

j. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan pencemaran nama 

baik Perseroan dan atau merugikan keuangan Perseroan termasuk melakukan 

tindakan diluar wewenang. 

k. Selama bekerja di dalam gedung Perseroan, adalah sepenuhnya untuk 

keperluan Perseroan dalam melakukan tugas/bekerja sesuai Anggaran Dasar, 

RKAP dan peraturan yang berlaku. 
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2. Hubungan Personil Perseroan 

a. Sesama Personil Perseroan 

1) Saling menghargai, terbuka menerima kritik dan saran serta 

menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat. 

2) Saling membantu, memotivasi dan bekerjasama dalam menyelesaikan 

tugas. 

3) Mengkomunikasikan setiap ide baru dan saling mentransfer pengetahuan 

dan kemampuan. 

4) Mengambil inisiatif dan mengembangkan kompetensi dalam 

melaksanakan tugas. 

5) Tidak melakukan penekanan atau intimidasi terhadap sesama rekan 

kerja, atasan atau bawahannya untuk kepentingan tertentu, baik pribadi 

atau kepentingan pihak lain, internal maupun eksternal. 

6) Personil Perseroan tidak diijinkan untuk melakukan tindakan ataupun 

ucapan yang didalamnya mengandung unsur-unsur pelecehan terhadap 

suku, agama, ras, adat istiadat dan hal-hal lain yang bertentangan dengan 

norma-norma kesopanan dan kesusilaan seperti penggunaan kata-kata 

kasar, merendahkan, dan tidak senonoh terhadap sesama Personil 

Perseroan. 

7) Personil Perseroan dilarang melakukan tindakan yang melibatkan 

ancaman fisik maupun non-fisik terhadap Personil Perseroan lainnya. 

8) Tidak melakukan tindakan permusuhan ataupun segala bentuk provokasi 

terhadap rekan kerja, atasan dan bawahan untuk kepentingan pribadi 

ataupun golongan tertentu yang dianggap dapat memberikan kerugian 

bagi Perseroan.  

9) Menghindari segala bentuk persaingan tidak sehat dan pemanfaatan 

jabatan untuk kepentingan tertentu. 

b. Dengan Atasan dan Bawahan 

1) Atasan dan bawahan selalu berusaha bersikap terbuka dan menjalin 

hubungan yang harmonis. 

2) Atasan perlu memberikan contoh bersikap dan berperilaku yang baik 

sehingga menjadi suri tauladan bagi bawahannya.  
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3) Atasan dan bawahan akan saling menghormati terhadap ide-ide maupun 

perbedaan pendapat yang disampaikan. 

4) Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi yang tinggi untuk kepentingan 

dan kemajuan Perseroan. 

5) Menggunakan bahasa yang sopan dan tidak mengandung unsur 

diskriminasi gender dan pelecehan terhadap suku, ras, agama, dan 

kepercayaan masing-masing. 

J. PENGAWASAN DAN PELANGGARAN 

1. Pengawasan 

a. Personil Perseroan wajib melindungi properti dan aset Perseroan dan 

mengoptimalkan penggunaannya. 

b. Menggunakan properti dan aset Perseroan untuk keperluan bisnis yang sah 

dan menghindarkan penggunannya di luar kepentingan Perseroan. 

c. Mengikuti standar akuntansi dan pelaporan yang berlaku umum dalam 

mencatat dan melaporkan aset Perseroan. 

d. Seluruh aset Perseroan harus digunakan secara efektif dan efisien untuk 

mencapai tujuan Perseroan. 

e. Perseroan harus menerapkan proses pengendalian yang efektif dan efisien 

atas penggunaan aset Perseroan untuk menghindarkan diri dari kerugian-

kerugian yang mungkin terjadi  

f. Personil Perseroan berkewajiban untuk melaporkan indikasi maupun terjadinya 

kecurangan (fraud) di lingkungan Perseroan secara dini, kepada atasan 

langsung, dan atasan langsung melaporkan laporan tersebut kepada Divisi 

Sumber Daya Manusia & Umum (Bagian SDM) untuk selanjutnya dilaporkan 

kepada Direksi dan ditindaklanjuti. 

2. Pelanggaran 

a. Ketidakdisiplinan 

b. Penggelapan 

c. Penyampaian informasi, data, dokumen baik kepada stakeholders internal 

maupun eksternal yang merupakan rahasia Perseroan;  

d. Pemalsuan laporan keuangan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan 

Perseroan baik materiil maupun non-materiil; 
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e. Penyalahgunaan aset Perseroan untuk kepentingan pribadi, kerabat dan atau 

saudara; dan 

f. Penyalahgunaan psikotropika (narkotika) seperti mabuk, minum-minuman 

keras yang memabukkan, menjual, membeli, di lingkungan kerja, serta 

mengedarkan, menjual, membeli, memakai, obat-obatan terlarang atau obat-

obatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangan di 

lingkungan/fasilitas Perseroan. 

g. Melakukan tindakan pelecehan seksual dan melakukan perbuatan asusila di 

lingkungan Perseroan 

K. PERILAKU USAHA PERSEROAN 

1. Kepatuhan  

a. Setiap Personil Perseroan harus melaksanakan peraturan perundang-

undangan dan peraturan perusahaan. 

b. Perseroan harus melakukan pencatatan atas harta, utang, dan modal secara 

benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

c. Mengedepankan penyelesaian melalui jalur musyawarah untuk mufakat dalam 

setiap permasalahan dan apabila tidak mencapai kesepakatan maka 

selanjutnya akan digunakan jalur hukum dan setiap Personil Perseroan 

berkewajiban untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan maupun 

keputusan yang dihasilkan. 

d. Tidak melakukan kerjasama yang melawan hukum dengan pihak lain yang 

merugikan Perseroan. 

2. Benturan Kepentingan 

Melalui ketentuan terkait personalia, Perseroan telah mengatur batasan aktivitas 

sosial dan aktivitas non-komersial yang dapat dilakukan oleh atau melibatkan personil 

Perseroan. Kegiatan tersebut harus bebas dari benturan kepentingan dengan 

tanggung jawab mereka sebagai Personil Perseroan. Personil Perseroan tidak boleh 

menyalahgunakan sumber daya atau pengaruh Perseroan sehingga dapat 

mendiskreditkan nama baik dan reputasi Perseroan. Komitmen Karyawan dalam 

upaya menghindarkan benturan kepentingan adalah sebagai berikut:  

a. Memberitahukan kegiatan Personil Perseroan diluar Perseroan atau usaha lain 

atau segala hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Personil 
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Perseroan berkewajiban untuk memberikan semua informasi mengenai hal 

tersebut dalam penjelasan tertulis kepada atasan langsung dan atasan 

langsung melaporkan kepada Divisi Sumber Daya Manusia & Umum (Bagian 

SDM). 

b. Menghindari tindakan atau hubungan yang dapat memunculkan konflik dengan 

pekerjaan atau kepentingan Perseroan. 

c. Menghindarkan diri dari tindakan penyalahgunaan sumber daya Perseroan, hak 

milik intelektual, waktu dan fasilitas Perseroan termasuk peralatan kantor 

seperti telepon, faksimili, email, komputer dan lain-lain. 

d. Mendapatkan persetujuan dari atasan langsung sebelum menerima posisi 

sebagai pejabat pada suatu lembaga swadaya masyarakat, dimana Perseroan 

mungkin mempunyai hubungan usaha dengan badan tersebut atau mempunyai 

pengharapan untuk memperoleh bantuan keuangan atau bantuan lain dari 

Perseroan. 

e. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Personil Perseroan harus 

senantiasa mendahulukan kepentingan ekonomis Perseroan di atas 

kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga, maupun pihak lainnya. 

f. Personil Perseroan dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau 

keuntungan pribadi, keluarga, dan pihak-pihak lain. 

g. Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur 

benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut serta. 

h. Personil Perseroan wajib menandatangani Pakta Komitmen yang isinya 

minimum telah membaca mengetahui dan memahami terkait benturan 

kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya dan telah 

melaksanakan Kebijakan Umum Pedoman Etika dan Perilaku Perseroan yang 

ditetapkan oleh Perseroan. 

3. Gratifikasi 

Perseroan menetapkan standar etika yang mengatur secara khusus mengenai  

penerimaan dan pemberian hadiah dari pihak ketiga di luar Perseroan, Komitmen 

Karyawan dalam hal ini adalah sebagai berikut: 

a. Melarang keras untuk memberikan atau menjanjikan, baik langsung maupun 

tidak langsung hadiah kepada para pihak yang berhubungan dengan 

Perseroan, dimana pemberian tersebut diketahui atau patut diduga digunakan 
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untuk mempengaruhi atau menggerakkan para pihak tersebut melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan 

kewajibannya. 

b. Perseroan dapat memberikan donasi/sumbangan terkait dengan tanggung 

jawab Perseroan terhadap lingkungan sekitarnya dan donasi tersebut tidak 

terkait dengan politik atau untuk mempengaruhi kepentingan bisnis Perseroan 

yang berkaitan. 

c. Semua pengeluaran yang berhubungan dengan donasi dan sumbangan harus 

mendapatkan otorisasi yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan dengan 

jelas. 

d. Dilarang keras menerima hadiah dari pihak manapun, yang diketahui dan patut 

diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan 

atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan 

kewajibannya. 

e. Dilarang keras memotong atau mengambil sebagian jumlah pembayaran 

kepada pihak ketiga sebagai imbalan atas pelaksanaan tugas dan 

kewajibannya. 

f. Setiap Personil Perseroan diharuskan setiap tahun untuk menandatangani 

Komitmen Karyawan yang menyatakan tidak akan melakukan gratifikasi 

(memberikan sesuatu dan/atau menerima sesuatu) yang dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan. 

4. Persamaan dan Penghormatan pada Hak Asasi Manusia 

Perseroan berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Perseroan tidak 

melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. 

Dalam persamaan dan penghormatan pada hak asasi manusia, Personil Perseroan 

memiliki komitmen sebagai berikut: 

a. Memastikan bahwa seluruh Personil Perseroan memahami peraturan 

perundangan mengenai hak asasi manusia. 

b. Memastikan bahwa masyarakat sekitar turut merasakan kesejahteraan yang 

diciptakan Perseroan serta menghormati hak-hak asasi yang dimilikinya. 

c. Mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam menangani konflik 

yang mungkin terjadi dengan masyarakat, atau Personil Perseroan. 
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d. Mengembangkan sikap-sikap menghargai hak asasi manusia pada pihak ketiga 

yang bekerja sama dengan atau yang mewakili Perseroan. 

5. Kesempatan Kerja Yang Adil 

Perseroan berkomitmen untuk menciptakan kesempatan kerja yang adil, termasuk 

larangan terhadap segala bentuk diskriminasi. Perseroan memberikan kesempatan 

yang sama dan perlakuan yang adil kepada seluruh Personil Perseroan. Komitmen 

Karyawan dalam memberikan kesempatan kerja yang adil adalah sebagai berikut: 

a. Mentaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk di dalamnya 

peraturan yang mengatur kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan 

mengemukakan pendapat. 

b. Menggunakan kriteria kemampuan, kualifikasi (seperti pendidikan, 

pengalaman, kompetensi dan lain-lain) dan kriteria lainnya yang berhubungan 

dengan pekerjaan sebagai satu-satunya dasar bagi semua keputusan yang 

berkaitan dengan Personil Perseroan dan pelamar kerja. 

c. Melakukan rekrutmen tenaga kerja, memberikan pelatihan, promosi, 

pemberhentian, pemberian kompensasi serta pemberian syarat lain secara adil 

tanpa memandang latar belakang agama/kepercayaaan, ras/suku bangsa, 

hubungan pribadi (pertemanan dan kekerabatan), warna kulił, 

kewarganegaraan, jenis kelamin (termasuk kehamilan), preferensi seksual, 

umur, cacat, status veteran atau karakteristik lain yang dilindungi oleh hukum. 

d. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan, seperti pelecehan 

terhadap seseorang karena latar belakang agama/kepercayaan, ras/suku 

bangsa, warna kulił, kewarganegaraan, jenis kelamin (termasuk kehamilan), 

preferensi seksual, umur, cacat, status veteran atau karakteristik lain yang 

dilindungi oleh hukum.  

e. Menghormati hak pribadi Personil Perseroan dengan menggunakan, menjaga 

dan   menyimpan data pribadi mereka sesuai dengan petunjuk dan prosedur 

yang berlaku. 

f. Untuk keperluannya, Perseroan berhak untuk memonitor penggunaan aset-

aset Perseroan seperti komputer, email, telepon, informasi mengenai hak 

kekayaan intelektual milik Perseroan dan sebagainya sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku. 
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6. Pembayaran Tidak Wajar 

Personil Perseroan dilarang untuk menawarkan dan/atau memberikan sesuatu yang 

berharga untuk memperoleh suatu keuntungan yang tidak wajar atau perlakuan 

istimewa dalam melakukan penjualan atas barang atau pemberian jasa atau 

melakukan transaksi keuangan kepada pejabat pemerintah atau pihak-pihak di luar 

Perseroan. 

Pembayaran Tidak Wajar mengatur standar etika dan praktek Perseroan mengenai 

pembayaran khusus, hiburan dan sumbangan politis, baik kepada pejabat 

Pemerintah maupun pihak-pihak diluar Perseroan. Perseroan tidak mentolerir praktik-

praktik yang tidak memenuhi Kebijakan ini. Perseroan akan memproses lebih lanjut 

pelanggaran atas Kebijakan ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

Oleh karena iłu, setiap Personil Perseroan memiliki komitmen sebagai berikut: 

a. Dalam keadaan apapun, dilarang keras memberikan, menawarkan atau 

memenangkan penawaran, baik secara langsung maupun tidak langsung, 

sesuatu yang berharga (uang, barang atau jasa) kepada pejabat Pemerintah 

dan pihak-pihak diluar Perseroan untuk memperoleh keuntungan yang tidak 

wajar dan/atau perlakuan istimewa.  

b. Kebijakan ini tidak melarang pemberian penggantian yang sah, misalnya untuk 

akomodasi dan biaya perjalanan yang ditanggung oleh pihak-pihak diluar 

Perseroan yang secara langsung berkaitan dengan promosi produk dan jasa 

dari Perseroan, proses/kegiatan pengembangan usaha atau terhadap 

pelaksanaan suatu kontrak. 

c. Dilarang keras untuk memberikan hadiah atau pembayaran lain kepada pihak-

pihak diluar Perseroan dan pejabat Pemerintah untuk mempercepat tindakan 

administrasi (facilitating payment). 

d. Dilarang keras untuk menyumbangkan dana Perseroan atau aset Perseroan 

untuk tujuan politik baik didalam maupun diluar negeri.  

e. Mensyaratkan kepada mitra kerja untuk mematuhi ketentuan pembayaran tidak 

wajar ini dan seluruh peraturan perundangan yang berhubungan dengan hal 

tersebut. 

f. Sebelum bekerja sama dengan pihak ketiga, Perseroan harus melakukan 

pemeriksaan secara seksama terhadap kepatuhan pihak ketiga tersebut atas 

standar etika mengenai pembayaran tidak wajar. 
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7. Kerahasiaan Informasi 

Kerahasiaan informasi Perseroan disusun untuk menjamin keamanan informasi dan 

memastikan bahwa informasi yang perlu diungkapkan oleh Perseroan, telah secara 

adil dan merata disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tanpa adanya 

perlakuan istimewa untuk pihak tertentu. Komitmen Karyawan dalam kerahasiaan 

informasi adalah sebagai berikut: 

a. Setiap Personil Perseroan tidak diijinkan untuk membicarakan dan atau 

mengungkapkan "informasi material" mengenai Perseroan kepada siapapun di 

luar Perseroan. Pelarangan ini meliputi suami atau istri, rekan di rumah, sanak 

saudara, sanak saudara dari rekan di rumah, pialang (broker) dan Personil 

Perseroan lainnya (kecuali rekan kerja yang perlu mengetahui tentang hal 

tersebut). 

b. Informasi yang dianggap sebagai rahasia meliputi rencana bisnis dan strategi 

Perseroan, hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam 

proses produksi, ketentuan operasi Perseroan, dokumen-dokumen internal 

yang ditandatangani oleh Pejabat Perseroan, hak kekayaan intelektual ataupun 

informasi yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan apabila tersebar keluar 

Perseroan, kecuali apabila informasi tersebut telah dipublikasikan, 

c. Seluruh Personil Perseroan dilarang keras memberikan informasi rahasia 

kepada pihak eksternal tanpa persetujuan ataupun sepengetahuan Direksi dan 

Sekretaris Perusahaan. 

d. Bagi Personil Perseroan yang tidak bekerja Iagi di Perseroan, dilarang keras 

mengambil informasi-informasi rahasia sebelum meninggalkan Perseroan. 

Semua dokumen yang telah dibuat oleh Personil Perseroan yang 

bersangkutan, menjadi hak milik Perseroan sepenuhnya. Dan pada saat 

meninggalkan Perseroan tidak diperkenankan untuk membawa dokumen 

apapun. 

e. Apabila terdapat alasan bisnis ataupun alasan hukum yang jelas bahwa pihak 

eksternal perlu mengetahui informasi yang dikategorikan rahasia, maka pihak 

tersebut harus mengikatkan diri dengan Perseroan dalam perjanjian 

kerahasiaan (confidentiality agreement). 
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f. Personil Perseroan wajib melindungi kerahasiaan informasi Perseroan setiap 

waktu, termasuk di luar tempat kerja dan jam kerja, dan bahkan setelah masa 

kerjanya berakhir. 

g. Tindakan insider trading, yaitu memperdagangkan surat berharga berdasarkan 

informasi rahasia Perseroan yang bersifat material, atau memberikan informasi 

yang bersifat material kepada orang lain sehingga mereka dapat 

memperdagangkannya dan mendapatkan keuntungan atas informasi tersebut, 

hal ini merupakan tindakan ilegal yang dapat menimbulkan tuntutan hukum. 

8. Pelaporan Atas Pelanggaran dan Perlindungan Bagi Pelapor 

a. Dewan Komisaris berkewajiban untuk menerima dan memastikan bahwa 

pengaduan tentang pelanggaran terhadap Kebijakan ini, peraturan perusahaan 

dan peraturan perundang-undangan, diproses secara wajar dan tepat waktu. 

b. Dewan Komisaris perlu menyusun rencana kerja dalam melakukan penelaahan 

atas pelaporan yang berkaitan dengan Perseroan yang diterima oleh Dewan 

Komisaris. 

c. Perseroan menjamin perlindungan terhadap individu yang melaporkan 

terjadinya pelanggaran terhadap Kebijakan ini, peraturan perusahaan dan 

peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris 

dapat memberikan tugas kepada komite yang membidangi pengawasan 

implementasi GCG. 

9. Kode Etik On the Spot 

Jika terdapat pengaduan atau temuan, baik yang didapatkan dari masyarakat, Unit 

Kerja/Karyawan atau SDM, maka atasan langsung akan melakukan verifikasi kepada 

yang bersangkutan untuk selanjutnya penindakan didasarkan kepada: 

a. Merupakan Pelanggaran yang Pertama kali dilakukan dan tidak berdampak 

kepada citra Unit Kerja atau organisasi, maka dilakukan Coaching oleh atasan 

langsung dan akan didokumentasikan dalam dokumen yang berisi 

komitmen/action plan dari karyawan kedepannya. 

b. Merupakan Pelanggaran merupakan pengulangan dan disengaja serta 

berdampak kepada citra Unit Kerja atau organisasi, maka akan dilakukan 

pemeriksaan oleh Komite Personalia. 

Komite Personalia secara random sampling setiap setahun sekali akan melakukan 

pengawasan kode etik on the spot dengan cara hadir pada kegiatan yang dilakukan 
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kepada fungsi yang berhubungan banyak dengan pihak eksternal. Pelaksanaan dan 

petunjuk pelaksanaannya akan diatur pada Surat Keputusan Direksi. 

10. Pengawasan dan Penggunaan Aset 

Standar etika pengawasan dan penggunaan aset ditujukan untuk memastikan 

seluruh aset fisik, keuangan, hak milik intelektual dan aset yang lain digunakan dan 

dilindungi secara optimal. Komitmen Karyawan dalam pengawasan dan penggunaan 

aset adalah sebagai berikut: 

a. Personil Perseroan wajib melindungi properti dan aset Perseroan dan 

mengoptimalkan penggunaannya. 

b. Menggunakan properti dan aset Perseroan untuk keperluan bisnis yang sah 

dan menghindarkan penggunannya di luar kepentingan Perseroan. 

c. Mengikuti standar akuntansi dan pelaporan yang berlaku umum dalam 

mencatat dan melaporkan aset Perseroan. 

d. Seluruh aset Perseroan harus digunakan secara efektif dan efisien untuk 

mencapai tujuan Perseroan. 

e. Perseroan harus menerapkan proses pengendalian yang efektif dan efisien 

atas penggunaan aset Perseroan untuk menghindarkan diri dari kerugian-

kerugian yang mungkin terjadi. 

11. Kontribusi dan Aktivitas Politik 

Perseroan menerapkan aturan untuk tidak memberikan sumbangan dalam bentuk 

apapun kepada kandidat untuk jabatan politik, pejabat dari sebuah partai politik, atau 

komite atau organisasi yang ikut serta dalam pemilihan umum sebagai seorang 

kandidat tertentu untuk suatu jabatan politik di Indonesia maupun di negara-negara 

lain. Komitmen Karyawan terkait kontribusi dan aktivitas politik adalah sebagai 

berikut: 

a. Personil Perseroan yang menjadi pengurus partai politik dan/atau menjadi 

anggota legislatif, harus mengundurkan diri dari Perseroan sebagaimana 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

b. Tidak menggunakan fasilitas dan/atau sumber daya Perseroan untuk 

kepentingan golongan/partai politik tertentu. 

c. Tidak menggunakan jam kerja dan wewenang jabatan untuk mendukung 

aspirasi partai politik tertentu.  



 

KEBIJAKAN UMUM PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)    

22 

d. Tidak bertindak diskriminatif terhadap Personil Perseroan yang memiliki 

pandangan politik yang berbeda. 

e. Tidak membawa, memperhatikan, memasang, serta mengedarkan simbol, 

gambar dan ornamen partai politik di lingkungan Perseroan, 

L. PENEGAKAN KEPATUHAN 

Kebijakan ini didesain untuk memastikan bahwa Personil Perseroan selalu berperilaku 

sama di dalam Perseroan dan saat berurusan di luar Perseroan. Untuk itu perlu dipastikan 

penegakan kepatuhan atas Kebijakan ini dan apabila terdapat pelanggaran maka hal ini 

harus dilaporkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pelanggaran  

Pelanggaran merupakan sikap, tindakan atau perbuatan yang menyimpang dari 

Kebijakan ini. Pelanggaran meliputi namun tidak terbatas pada: 

a. Ketidakdisiplinan 

b. Penggelapan 

c. Penyampaian informasi, data, dokumen baik kepada stakeholders internal 

maupun eksternal yang merupakan rahasia Perseroan  

d. Pemalsuan laporan keuangan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan 

Perseroan baik materiil maupun non-materiil; 

e. Penyalahgunaan aset Perseroan untuk kepentingan pribadi, kerabat dan atau 

saudara; 

f. Penyalahgunaan psikotropika (narkotika) seperti mabuk, minum-minuman keras 

yang memabukkan, menjual, membeli di lingkungan kerja, serta mengedarkan, 

menjual, membeli, memakai, obat-obatan terlarang atau obat-obatan lainnya 

yang dilarang oleh peraturan perundangan di lingkungan/fasilitas Perseroan. 

g. Melakukan tindakan pelecehan seksual dan melakukan perbuatan asusila di 

lingkungan Perseroan 

2. Tanggung Jawab 

Komite Personalia bertanggung jawab untuk memastikan penegakan dan penerapan 

Kebijakan ini. 

Komite Personalia terdiri dari Pimpinan Unit Kerja: Sumber Daya Manusia dan Umum 

(SDMU), Satuan kerja Pengawasan Internal (SPI), Manajemen Risiko dan 
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Kepatuhan. Tugas dan tanggung jawab Komite Personalia akan diatur terpisah dalam 

Surat Keputusan Direksi. 

3. Identifikasi Masalah Etika 

Terkadang sangat sulit untuk melakukan identifikasi ketika terjadi masalah-masalah 

yang berhubungan dengan Kebijakan ini.  

Di tempat kerja di mana terjadi interaksi antar Personil Perseroan, terdapat perspektif 

yang berbeda-beda dan adanya tekanan-tekanan usaha, hal ini dapat mengurangi 

kesadaran dan sensitivitas Personil Perseroan atas risiko terjadinya pelanggaran etika.  

Setiap Personil Perseroan bertanggung jawab untuk berperilaku sesuai dengan 

Kebijakan ini. Jika Personil Perseroan merasa ragu-ragu dalam menilai apakah tindakan 

atau keputusan yang akan diambil sesuai dengan Kebijakan ini, maka Personil 

Perseroan dapat menanyakan kepada diri sendiri pertanyaan - pertanyaan berikut: 

a. Apakah tindakan atau keputusan yang akan diambil sesuai dengan Nilai-nilai 

Perseroan serta standar etika yang ditetapkan ? 

b. Apakah tindakan yang akan diambil dapat secara langsung maupun tidak langsung 

mencelakai atau membahayakan kesehatan atau keselamatan orang lain? 

c. Apakah tindakan atau keputusan yang akan diambil tidak melanggar peraturan 

perundangan yang terkait ? 

d. Apakah tindakan atau keputusan yang akan diambil telah sesuai dengan 

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Perseroan? 

e. Apakah tindakan atau keputusan yang akan diambil akan membuat Anda 

merasa tidak nyaman, tidak tenang atau was-was?  

f. Apakah Anda akan dengan nyaman dapat memberitahukan tindakan atau 

keputusan tersebut kepada rekan sejawat, atasan, keluarga atau teman? 

g. Bagaimanakah pandangan orang lain terhadap tindakan atau keputusan yang 

akan diambil apabila hal ini di muat dalam surat kabar atau dibacakan dalam 

berita televisi? 

4. Konsultasi dan Pelaporan Masalah-Masalah Etika 

Apabila Personil Perseroan menemukan bahwa sebuah keputusan atau tindakan 

tidak konsisten dengan ketentuan yang berlaku atau tidak mematuhi (in-comply), 

bersikap tidak menerima dengan yang tercantum dalam ketentuan yang berlaku atau 

Personil Perseroan merasa ragu-ragu atas tindakan atau keputusan yang akan 

diambil, atau Personil Perseroan merasa tidak  tahu apa yang harus dilakukan dalam 
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situasi-situasi tertentu, maka Personil Perseroan harus  segera memberitahukan atau 

mengkonsultasikan hal tersebut kepada atasan langsung Personil Perseroan yang 

bersangkutan, dan setiap atasan wajib memberikan perhatian penuh atas laporan 

Personil Perseroan yang menjadi bawahannya dan berusaha menyelesaikannya 

secara tuntas sesuai dengan ketentuan pada Perseroan. 

Jika Personil Perseroan tidak bisa melakukan hal di atas atau dalam hal ini yang 

dilaporkan bisa menimbulkan benturan kepentingan dengan atasan langsung maka 

Personil Perseroan dapat mendiskusikan hal tersebut kepada pejabat setingkat lebih 

tinggi, dalam hal pejabat setingkat lebih tinggi dari atasan langsung adalah Direktur, 

maka penyampaian pelaporan ditujukan kepada Divisi SDM & Umum (Bagian SDM). 

5. Prosedur Penanganan Atas Pelaporan Pelanggaran 

a. Apabila terjadi pelanggaran, setiap Personil Perseroan berhak mengajukan 

laporan secara lisan atau tertulis kepada atasan langsung Personil Perseroan 

yang bersangkutan untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

b. Apabila upaya sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas belum mencapai 

penyelesaian, Personil Perseroan yang bersangkutan dapat meneruskan 

keluhannya secara tertulis kepada pejabat setingkat lebih tinggi dalam hal ini 

atasan dari atasan langsung Personil Perseroan yang bersangkutan untuk 

diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (dalam hal pejabat 

setingkat lebih tinggi dari atasan langsung adalah Direktur, maka penyampaian 

pelaporan disampaikan kepada Divisi SDM & Umum (Bagian SDM)) 

c. Apabila upaya sebagaimana dimaksud pada butir 2 diatas belum mencapai 

penyelesaian (atasan dari atasan langsung bukan Direktur), Personil Perseroan 

yang bersangkutan dapat meneruskan keluhannya atau keberatan Personil 

Perseroan tersebut secara tertulis kepada Kepala Divisi Sumber Daya Manusia 

& Umum untuk diselesaikan. 

d. Berkaitan dengan penyelesaian permasalahan etika (yang termasuk ke dalam 

ketentuan tanggung jawab Komite Personalia sesuai dengan SKD ataupun 

indikasi pelanggaran berat ) Komite Personalia berkewajiban untuk melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut :  

1) melakukan proses investigasi dengan mengedepankan asas keadilan, 

praduga tidak bersalah serta kerahasiaan; 
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2) menjaga kerahasiaan jati diri Pelapor selama proses investigasi 

berlangsung; 

3) menentukan tindakan disipliner yang akan diberikan apabila terbukti 

secara benar dan sah bahwa telah terjadi pelanggaran atas Kebijakan ini;  

4) melakukan analisis terhadap permasalahan yang terjadi untuk 

mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian yang sudah diterapkan 

dan potensi-potensi perbaikan yang dapat dilakukan; 

5) Memberikan saran kepada Direksi terkait tindakan yang perlu diambil 

berdasarkan langkah-langkah tindakan penyelesaian permasalahan yang 

telah dilakukan oleh Divisi SDMU atau Komite Personalia. 

6) memberikan saran dan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait untuk 

segera melaksanakan tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan.  

6. Keputusan 

Kepala Divisi SDM & Umum atau Komite Personalia memberikan rekomendasi 

kepada Direksi untuk keputusan yang perlu diambil tentang pelanggaran Etika dan 

Sanksi sesuai dengan Kebijakan ini. Pihak-pihak yang dinyatakan melanggar 

diperkenankan untuk mengajukan pertimbangan kembali atas keputusan tentang 

pelanggaran dan sanksi. (Memberikan usulan dan penjelasan tertulis ke Direksi) 

7. Sanksi Atas Pelanggaran Etika 

Personil Perseroan yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan 

sifat, dan seringnya pelanggaran dilakukan. Ketentuan pemberian sanksi mengacu 

pada Kebijakan ini, Anggaran Dasar, Peraturan Perseroan dan ketentuan lainnya 

yang relevan. 

M. PERNYATAAN KOMITMEN (PEMAHAMAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN TATA 

KELOLA PERUSAHAAN SERTA PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU PERSEROAN) 

Seluruh Personil Perseroan wajib menandatangani Pernyataan Komitmen yang 

memuat, antara lain: 

Pernyataan: 

1. Bertindak untuk kepentingan terbaik Perseroan; 

2. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas pribadi berstandar tinggi; 

3. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan dan 

operasinya; 
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4. Tidak berpartisipasi dalam tindakan melanggar hukum atau kegiatan yang tidak etis; 

5. Tidak memasuki suatu pengaturan atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang 

akan menimbulkan benturan kepentingan Perseroan atau akan berdampak negatif 

terhadap nama baik Perseroan; 

6. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi Perseroan atau pelanggannya 

untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi Perseroan dan 

pelanggannya; dan 

7. Tidak memanfaatkan kedudukannya atau peluang yang dihasilkan oleh 

kedudukannya untuk kepentingan pribadinya. 

Komitmen: 

1. Pelaksanaan Kebijakan ini membutuhkan tidak hanya komitmen yang tinggi, namun 

juga diperlukan konsistensi dari Personil Perseroan. 

2. Dalam rangka membangun komitmen dimaksud, setiap Personil Perseroan agar 

diberikan Kebijakan ini 1 (satu) kali pada saat pertama kali menandatangani ikatan 

kerja dengan Perseroan atau ketika buku ini diterbitkan belum memilikinya. 

3. Personil Perseroan wajib mempelajari dan memahami dengan sungguh-sungguh 

filosofi Kebijakan ini sebelum membubuhkan tanda tangan persetujuan di atas 

materai pada lembar “Pernyataan Komitmen terhadap Kebijakan Umum Tata Kelola 

dan Kebijakan Umum Pedoman Etika dan Perilaku Perseroan” dan selanjutnya dapat 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai bukti komitmen melaksanakan 

Kebijakan ini dengan keteguhan hati. Pernyataan Komitmen ini berlaku sampai 

dengan Personil Perseroan yang bersangkutan tidak lagi menjadi Personil di 

Perseroan. 

4. Pada setiap awal tahun, Komite Personalia wajib mendiskusikan mengenai Kebijakan 

ini kepada seluruh Karyawan Perseroan kemudian bersama-sama kembali 

membubuhkan tanda tangan pada lembar persetujuan bersama. 

N. PENUTUP 

1. Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan dalam hal terjadi 

kekeliruan dalam Kebijakan ini, maka akan dilakukan penyesuaian dan/atau 

perubahan pada bagian kekeliruan tersebut sebagaimana mestinya. 
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2. Kebijakan ini mencabut dan menyatakan tidak berlakunya lagi Kebijakan Umum 

Perseroan Nomor 026/KEB/KU/SMF/VIII/2021 Tentang Penerapan Nilai, Etika dan 

Pedoman Perilaku. 

Jakarta, 1 November 2022 

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) 
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BAB KEBIJAKAN No Kebijakan Exisiting

Kebijakan Umum tentang Penerapan Nilai, Etika dan 

Pedoman Perilaku

Nomor 026/KEB/KU/SMF/VIII/2021

BAB KEBIJAKAN No

Kebijakan Pemutakhiran

Kebijakan Umum tentang Penerapan Nilai, Etika dan 

Pedoman Perilaku

Nomor 042/KEB/KU/SMF/XI/2022

TIDAK BERUBAH / PERUBAHAN / 

PENAMBAHAN / PENYESUAIAN
KETERANGAN

Dalam menjaga terciptanya tata kelola perusahaan

yang baik atau Good Corporate Governance (“GCG”),
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), selanjutnya

disebut Perseroan, berkomitmen untuk

mengimplementasikannya secara konsisten. Salah

satunya, dilakukan dengan memiliki standar Nilai,

Etika & Pedoman Perilaku Perusahaan (selanjutnya

disebut “Kebijakan”).

Dalam menjaga terciptanya tata kelola perusahaan

yang baik atau Good Corporate Governance (“GCG”),
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), selanjutnya

disebut Perseroan, berkomitmen untuk

mengimplementasikannya secara konsisten. Salah

satunya, dilakukan dengan memiliki standar Nilai,

Etika & Pedoman Perilaku Perusahaan (selanjutnya

disebut “Kebijakan”).
Etika Perseroan adalah sekumpulan komitmen yang

terdiri dari etika bisnis Perseroan dan etika kerja

Personil Perseroan. Kebijakan ini berlaku untuk

seluruh personil yang bertindak untuk dan atas nama

Perseroan, pemangku kepentingan dan mitra kerja

yang melakukan transaksi bisnis dengan Perseroan.

Dengan senantiasa mengharuskan kepatuhan

terhadap standar Nilai, Etika & Pedoman Perilaku dan

berkomitmen untuk mengimplementasikannya,

diwajibkan bagi seluruh pimpinan dari setiap

tingkatan dalam Perseroan bertanggung jawab untuk

memastikan bahwa Kebijakan ini dipatuhi dan

dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing.

Etika Perseroan adalah sekumpulan komitmen yang

terdiri dari etika bisnis Perseroan dan etika kerja

Personil Perseroan. Kebijakan ini berlaku untuk

seluruh personil yang bertindak untuk dan atas nama

Perseroan, pemangku kepentingan dan mitra kerja

yang melakukan transaksi bisnis dengan Perseroan.

Dengan senantiasa mengharuskan kepatuhan

terhadap standar Nilai, Etika & Pedoman Perilaku

dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya,

diwajibkan bagi seluruh pimpinan dari setiap

tingkatan dalam Perseroan bertanggung jawab untuk

memastikan bahwa Kebijakan ini dipatuhi dan

dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing.

1 Perseroan adalah PT Sarana Multigriya Finansial

(Persero) yang beralamat di Grha SMF, Jl. Panglima

Polim I No.1, RW.6, Melawai, Kec. Kby. Baru, Kota

Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

12160.

1 Perseroan adalah PT Sarana Multigriya Finansial

(Persero) yang beralamat di Grha SMF, Jl. Panglima

Polim I No.1, RW.6, Melawai, Kec. Kby. Baru, Kota

Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

12160.

2 Nilai Perseroan adalah sikap moral Perseroan dalam

melaksanakan kegiatan usaha yang

berkesinambungan dengan memperhatikan nilai-nilai

Perseroan yang telah dibentuk.

2 Nilai Perseroan adalah sikap moral Perseroan dalam

melaksanakan kegiatan usaha yang

berkesinambungan dengan memperhatikan nilai-nilai

Perseroan yang telah dibentuk.

3 Etika Perseroan adalah sekumpulan komitmen yang

terdiri dari etika bisnis Perseroan dan etika kerja

Personil Perseroan Perseroan yang disusun untuk

mempengaruhi, membentuk, mengatur dan

melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai

keluaran yang konsisten, sesuai dengan budaya

Perseroan dalam mencapai visi dan misinya. Pada

hakekatnya Etika Perseroan berisi tentang kewajiban

yang harus dilaksanakan dan Iarangan yang harus

dihindari sebagai penjabaran pelaksanaan GCG yang

terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas,

Responsibilitas, Independensi, dan Fairness

(Kewajaran).

3 Etika Perseroan adalah sekumpulan komitmen yang

terdiri dari etika bisnis Perseroan dan etika kerja

Personil Perseroan Perseroan yang disusun untuk

mempengaruhi, membentuk, mengatur dan

melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai

keluaran yang konsisten, sesuai dengan budaya

Perseroan dalam mencapai visi dan misinya. Pada

hakekatnya Etika Perseroan berisi tentang kewajiban

yang harus dilaksanakan dan Iarangan yang harus

dihindari sebagai penjabaran pelaksanaan GCG yang

terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas,

Responsibilitas, Independensi, dan Fairness

(Kewajaran).

4 Pedoman Perilaku merupakan rumusan dari nilai-nilai

dan etika bisnis Perseroan agar dapat dipahami dan

diterapkan oleh seluruh Personil Perseroan.

4 Pedoman Perilaku merupakan rumusan dari nilai-

nilai dan etika bisnis Perseroan agar dapat dipahami

dan diterapkan oleh seluruh Personil Perseroan.

5 Personil Perseroan adalah seluruh organ dan/atau

komponen yang menjadi bagian dari Perseroan dan

terlibat langsung serta bertanggungjawab dalam

pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, termasuk

didalamnya Direksi dan Dewan Komisaris (dengan

memperhatikan tugas dan wewenang Dewan

Komisaris dalam ketentuan internal yang berlaku di

Perseroan).

5 Personil Perseroan adalah seluruh organ dan/atau

komponen yang menjadi bagian dari Perseroan dan

terlibat langsung serta bertanggungjawab dalam

pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, termasuk

didalamnya Direksi dan Dewan Komisaris (dengan

memperhatikan tugas dan wewenang Dewan

Komisaris dalam ketentuan internal yang berlaku di

Perseroan).

6 Komitmen Karyawan adalah ikatan dan/atau

hubungan kerja antara Personil Perseroan dan

Perseroan terkait etika dan perilaku di Perseroan.

6 Komitmen Karyawan adalah ikatan dan/atau

hubungan kerja antara Personil Perseroan dan

Perseroan terkait etika dan perilaku di Perseroan.

7 Pernyataan Komitmen Karyawan adalah dokumen

Pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing

Personil Perseroan yang isinya sebagaimana diatur

pada Kebijakan Umum ini

7 Pernyataan Komitmen Karyawan adalah dokumen

Pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing

Personil Perseroan yang isinya sebagaimana diatur

pada Kebijakan Umum ini

8 Komite Personalia adalah pelaksana penegakan dan

implementasi dari Kebijakan ini yang anggotanya

terdiri dari Kepala Divisi unit kerja: Sumber Daya

Manusia dan Umum (SDMU), Satuan kerja

Pengawasan Internal (SPI), Manajemen Risiko dan

Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan yang memiliki

tugas dan tanggung jawab yang dituangkan dalam

Surat Keputusan Direksi.

8 Komite Personalia adalah pelaksana penegakan dan

implementasi dari Kebijakan ini yang anggotanya

terdiri dari Pimpinan Unit Kerja: Sumber Daya

Manusia dan Umum (SDMU), Satuan kerja

Pengawasan Internal (SPI), Manajemen Risiko dan

Kepatuhan yang memiliki tugas dan tanggung jawab

yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi.

9 Surat Keputusan Direksi adalah dokumen sah

Perseroan yang ditandatangani dan diterbitkan atas

persetujuan Direksi.

9 Surat Keputusan Direksi adalah dokumen sah

Perseroan yang ditandatangani dan diterbitkan atas

persetujuan Direksi.

10 Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Perseroan

dengan Personil Perseroan yang diterbitkan oleh

Divisi Sumber Daya Manusia & Umum (Fungsi SDM)

dan atas persetujuan Direksi.

10 Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Perseroan

dengan Personil Perseroan yang diterbitkan oleh

Divisi Sumber Daya Manusia & Umum (Bagian SDM)

dan atas persetujuan Direksi.

11 Pelanggaran Kode Etik dapat diperoleh dari WBS,

pelaporan, pengawasan, monitoring yang dilakukan

oleh atasan langsung, Satuan Pengawasan Internal,

SDM atau karyawan.

PENAMBAHAN

Penambahan terkait

Pelanggaran Kode Etik yang

sebelumnya tidak ada pada

Kebijakan Umum Existing.

RUANG LINGKUP Ruang lingkup Kebijakan ini mencakup penerapan

nilai, etika dan pedoman perilaku Perseroan dan etika

kerja Personil Perseroan yang disusun untuk

membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian

tingkah laku sehingga sesuai dengan budaya

Perseroan dalam mencapai visi dan misinya.

RUANG LINGKUP Ruang lingkup Kebijakan ini mencakup penerapan

nilai, etika dan pedoman perilaku Perseroan dan

etika kerja Personil Perseroan yang disusun untuk

membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian

tingkah laku sehingga sesuai dengan budaya

Perseroan dalam mencapai visi dan misinya.

TIDAK BERUBAH

Tujuan

MATRIKS PERBANDINGAN 

LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG

KETENTUAN UMUM KETENTUAN UMUM

TUJUAN DAN FUNGSI TUJUAN

TIDAK BERUBAH

TIDAK BERUBAH



1 Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan Visi

dan melaksanakan Misi Perseroan secara profesional

dan beretika dengan memperhatikan seluruh

stakeholders, sehingga pada akhirnya akan terwujud

standar kerja yang maksimal bagi seluruh individu

dan dengan tetap berpedoman kepada aturan yang

berlaku bagi Perseroan.

1 Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan Visi

dan melaksanakan Misi Perseroan secara profesional

dan beretika dengan memperhatikan seluruh

stakeholders, sehingga pada akhirnya akan terwujud

standar kerja yang maksimal bagi seluruh individu

dan dengan tetap berpedoman kepada aturan yang

berlaku bagi Perseroan.

2 Sebagai dasar dan/atau acuan bagi seluruh Personil

Perseroan yang harus dipatuhi dalam berinteraksi

sehari-hari dengan semua pihak serta harus dijadikan

landasan berpikir dalam proses pengambilan

keputusan.

2 Sebagai dasar dan/atau acuan bagi seluruh Personil

Perseroan yang harus dipatuhi dalam berinteraksi

sehari-hari dengan semua pihak serta harus dijadikan

landasan berpikir dalam proses pengambilan

keputusan.

3 Sebagai sarana untuk menciptakan dan memelihara

lingkungan kerja yang positif yang mendukung

perilaku perilaku etis dari seluruh Personil Perseroan.

3 Sebagai sarana untuk menciptakan dan memelihara

lingkungan kerja yang positif yang mendukung

perilaku perilaku etis dari seluruh Personil Perseroan.

4 Sebagai sarana untuk meningkatkan kepekaan

Perseroan dan Personil Perseroan terhadap nilai-nilai

etika bisnis dengan mengembangkan diskusi-diskusi

atau pengembangan wacana mengenai etika.

4 Sebagai sarana untuk meningkatkan kepekaan

Perseroan dan Personil Perseroan terhadap nilai-nilai

etika bisnis dengan mengembangkan diskusi-diskusi

atau pengembangan wacana mengenai etika.

5 Penjabaran nilai-nilai Perseroan dan etika bisnis

dalam melaksanakan usaha sehingga menjadi

panduan bagi Personil Perseroan.

6 Panduan tentang benturan kepentingan, pemberian

dan penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan

terhadap peraturan, kerahasiaan informasi, dan

pelaporan terhadap perilaku yang tidak etis.

Fungsi

1 Penjabaran nilai-nilai Perseroan dan etika bisnis

dalam melaksanakan usaha sehingga menjadi

panduan bagi Personil Perseroan.

2 Panduan tentang benturan kepentingan, pemberian

dan penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan

terhadap peraturan, kerahasiaan informasi, dan

pelaporan terhadap perilaku yang tidak etis.

1 Peraturan Menteri Keuangan RI No.88/PMK.06/2015

tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah

Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

1 Peraturan Menteri Keuangan RI No.88/PMK.06/2015

tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah

Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

2 Keputusan Menteri Keuangan No.505/KMK.06/2020

tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Atas

Penerapan Tata kelola Perusahaan Yang Baik Pada

Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah

Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

2 Keputusan Menteri Keuangan No.505/KMK.06/2020

tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Atas

Penerapan Tata kelola Perusahaan Yang Baik Pada

Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah

Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

3 Kebijakan Umum Perseroan Nomor

003/KEB/KU/DIR/SMF/II/2020 tentang Tata Kelola

Perseroan

3 Kebijakan Umum Perseroan tentang Tata Kelola

Perseroan yang berlaku.

4 Pakta Dewan Komisaris PT Sarana Multigriya Finansial

(Persero) V: 03 T: 07-2017

4 Kebijakan Umum Perseroan Tentang Tata Kelola

Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah,

dan  Direksi (Board Manual).

5 Pakta Direksi PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

V: 09 T: 02- 2017

1 Nilai-Nilai I-SMF 1 Nilai-Nilai I-SMF

a I adalah Integritas, seluruh struktur organisasi di

dalam Perseroan diharapkan dapat berpikir, berkata,

berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar

serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip

di dalam Perseroan.

a I adalah Integritas, seluruh struktur organisasi di

dalam Perseroan diharapkan menjalankan setiap

aktivitas dengan berpegang pada peraturan dan etika

bisnis. 

b S adalah Sinergi, suatu bentuk dari sebuah proses

atau interaksi anatara seluruh fungsi di Perseroan

yang akan menghasilkan suatu keseimbangan yang

harmonis sehingga bisa menghasilkan komunikasi

dan kepercayan dalam kemajuan Perseroan.

b S adalah Sinergi, suatu bentuk dari sebuah proses

atau menjalin hubungan kerja yang efektif, saling

membantu, berbagi informasi dan memberi nilai

tambah untuk mencapai tujuan perusahaan. 

c M adalah Motivasi,dengan menerima ide-ide baru

dari seluruh fungsi dalam Perseroan yang didukung

oleh energi dari diri sendiri terlebih dahulu dapat

memberi energi dalam mencapai tujuan pekerjaan

c M adalah Maju Terdepan, seluruh struktur organisasi

di dalam Perseroan memotivasi diri untuk mencapai

hasil terbaik, melampaui standar kinerja dengan

semangat tinggi.

d F adalah Fokus,seluruh fungsi Perseroan dengan

identifikasi, memahami dan memberikan prioritas

pekerjaan sehingga dapat mendukung kinerja

pemangku kepentingan

d F adalah Fokus, seluruh fungsi Perseroan melakukan

yang terbaik untuk memastikan tercapainya

kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. 

2 Penerapan nilai-nilai I-SMF pada Perseroan tentunya

akan memberikan pengaruh besar terhadap

kemajuan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan

pada Kebijakan ini.

2 Penerapan nilai-nilai I-SMF pada Perseroan tentunya

akan memberikan pengaruh besar terhadap

kemajuan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan

pada Kebijakan ini.

TIDAK BERUBAH

1 Tanggung Jawab Direksi 1 Tanggung Jawab Direksi

Membangun dan menjaga budaya kepatuhan

terhadap etika melalui:

Membangun dan menjaga budaya kepatuhan

terhadap etika melalui:

DASAR HUKUM DASAR HUKUM

PENERAPAN NILAI-

NILAI PERSEROAN

PENERAPAN NILAI-

NILAI PERSEROAN

TANGGUNG JAWAB & 

KEWENANGAN

TANGGUNG JAWAB 

& KEWENANGANa a

PENAMBAHAN

PERUBAHAN

TIDAK BERUBAH

PENYESUAIAN

PENYESUAIAN

Penambahan terkait Tujuan

dalam Kebijakan Umum yang

telah dimutakhirkan.

TIDAK BERUBAH

Penyesuaian terkait

ketentuan mengenai Nilai I-

SMF, dimana sebelumnya

Motivasi pada Kebijakan

Umum existing diubah

menjadi Maju Terdepan.

Penyessuaian terkait Dasar

Hukum dalam Kebijakan

Umum yang telah

dimutakhirkan, mengenai

ketentuan Pakta Direksi dan

Pakta Dewan Komisaris yang

telah dicabut dan digantikan

dengan Kebijakan Umum

(Board Manual) yang

memuat Tata Kelola Kerja

Dewan Komisaris, Dewan

Pengawas Syariah dan

Direksi di Perseroan.

Perubahan dengan

mencabut ketentuan terkait

fungsi dalam Kebijakan

Umum existing yang telah

dijadikan satu dalam Tujuan.



1) Secara pribadi mendorong kepatuhan terhadap

ketentuan yang berlaku.

2) Melakukan pengawasan secara teratur mengenai

program-program yang bertujuan untuk menciptakan

kepatuhan Personil Perseroan.

3) Memberikan contoh yang baik dalam cara bersikap

maupun dalam bertindak sehari-hari.

1) Secara pribadi mendorong kepatuhan terhadap

ketentuan yang berlaku.

2) Melakukan pengawasan secara teratur mengenai

program-program yang bertujuan untuk

menciptakan kepatuhan Personil Perseroan.

3) Memberikan contoh yang baik dalam cara

bersikap maupun dalam bertindak sehari-hari.

b Memastikan bahwa setiap Personil Perseroan

mengerti bahwa ketaatan atas Kebijakan ini yang

berlaku sama pentingnya dengan pencapaian kerja.

b Memastikan bahwa setiap Personil Perseroan

mengerti bahwa ketaatan atas Kebijakan ini yang

berlaku sama pentingnya dengan pencapaian kerja.

c Mendorong Personil Perseroan untuk bertanya

mengenai berbagai masalah integritas dan etika

bisnis.

c Mendorong Personil Perseroan untuk bertanya

mengenai berbagai masalah integritas dan etika

bisnis.

d Memberikan pernyataan mengenai integritas laporan

keuangan di dalam Laporan Keuangan Perseroan.

d Memberikan pernyataan mengenai integritas laporan

keuangan di dalam Laporan Keuangan Perseroan.

e Mempertimbangkan masalah kepatuhan dalam

mengevaluasi dan memberikan penghargaan pada

Personil Perseroan.

e Mempertimbangkan masalah kepatuhan dalam

mengevaluasi dan memberikan penghargaan pada

Personil Perseroan.



Mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran

terhadap Kebijakan ini melalui upaya :

Mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran

terhadap Kebijakan ini melalui upaya:

1) Memastikan bahwa risiko kemungkinan terjadinya

pelanggaran yang berhubungan dengan proses bisnis

dapat diidentifikasi secara dini dan sistematis.

2) Melakukan identifikasi dan melaporkan sesuai

prosedur yang ditetapkan terhadap kegiatan anak

perusahaan, afiliasi serta mitra kerja yang dapat

menimbulkan kemungkinan pelanggaran.

3) Memastikan dilaksanakannya pendidikan dan

pelatihan tentang etika dan perilaku usaha bagi

seluruh Personil Perseroan.

1) Memastikan bahwa risiko kemungkinan terjadinya

pelanggaran yang berhubungan dengan proses bisnis

dapat diidentifikasi secara dini dan sistematis.

2) Melakukan identifikasi dan melaporkan sesuai

prosedur yang ditetapkan terhadap kegiatan anak

perusahaan, afiliasi serta mitra kerja yang dapat

menimbulkan kemungkinan pelanggaran.

3) Memastikan dilaksanakannya pendidikan dan

pelatihan tentang etika dan perilaku usaha bagi

seluruh Personil Perseroan.

Melakukan deteksi atas kemungkinan pelanggaran

etika dengan:

Melakukan deteksi atas kemungkinan pelanggaran

etika dengan:

1) Menerapkan pengawasan ketat untuk

memperkecil risiko kemungkinan terjadinya

pelanggaran.

2) Menciptakan sistem pelaporan atas kemungkinan-

kemungkinan terjadinya pelanggaran dan untuk

melindungi kerahasiaan dari Personil Perseroan yang

melaporkan.

3) Memastikan dilaksanakannya evaluasi secara

berkala terhadap pelaksanaan nilai, etika dan

perilaku bisnis oleh Divisi Sumber Daya Manusia

“SDM” & Umum (Fungsi SDM) untuk menilai

efektivitas pelaksanaan dan cara memperbaiki

kelemahan-kelemahan yang ada.

1) Menerapkan pengawasan ketat untuk

memperkecil risiko kemungkinan terjadinya

pelanggaran.

2) Menciptakan sistem pelaporan atas kemungkinan-

kemungkinan terjadinya pelanggaran dan untuk

melindungi kerahasiaan dari Personil Perseroan yang

melaporkan.

3) Memastikan dilaksanakannya evaluasi secara

berkala terhadap pelaksanaan nilai, etika dan

perilaku bisnis oleh Divisi Sumber Daya Manusia

“SDM” & Umum (Bagian SDM) untuk menilai

efektivitas pelaksanaan dan cara memperbaiki

kelemahan-kelemahan yang ada.

Menindaklanjuti laporan kemungkinan terjadinya

pelanggaran antara lain dengan cara:

Menindaklanjuti laporan kemungkinan terjadinya

pelanggaran antara lain dengan cara:

1) Memperbaiki secara cepat kekurangan yang

ditemui dalam penilaian Kepatuhan atas pelaksanaan

Kebijakan ini.

2) Memberikan sanksi terhadap tindakan-tindakan

indisipliner yang sesuai.

3) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Divisi

Sekretariat Perusahaan (Fungsi Legal) yang ada di

Perseroan jika pelanggaran etika yang terjadi

memerlukan campur tangan penegak hukum atau

pihak yang berwajib.

4) Melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan

sesuai dengan ketentuan Perseroan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

1) Memberikan arahan kepada Komite Personalia

secara cepat kekurangan yang ditemui dalam

penilaian Kepatuhan atas pelaksanaan Kebijakan ini.

2) Memberikan sanksi terhadap tindakan-tindakan

indisipliner yang sesuai.

3) Melakukan koordinasi dengan Komite Personalia

terkait dengan pelanggaran etika

4) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan

Bagian Legal yang ada di Perseroan jika pelanggaran

etika yang terjadi memerlukan campur tangan

penegak hukum atau pihak yang berwajib.

5) Melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan

sesuai dengan ketentuan Perseroan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2 Tanggung Jawab Divisi 2 Tanggung Jawab Divisi

a Setiap Divisi harus memahami standar etika yang

dituangkan dalam Kebijakan ini dengan mempelajari

secara detil terkait dengan pekerjaannya.

a Setiap Divisi harus memahami standar etika yang

dituangkan dalam Kebijakan ini dengan mempelajari

secara detil terkait dengan pekerjaannya.

b Apabila ada Personil Perseroan yang mempunyai

pertanyaan mengenai pelaksanaan Kebijakan ini,

dapat berkonsultasi dengan Divisi SDM & Umum

(Fungsi SDM)

b Apabila ada Personil Perseroan yang mempunyai

pertanyaan mengenai pelaksanaan Kebijakan ini,

dapat berkonsultasi dengan Divisi SDM & Umum

(Bagian SDM) 

c Segera membicarakan kepada Divisi SDM & Umum

(Fungsi SDM) setiap dijumpai masalah mengenai

kemungkinan pelanggaran terhadap Nilai, Etika dan

Pedoman Perilaku.

c Segera membicarakan kepada Divisi SDM & Umum

(Bagian SDM) setiap dijumpai masalah mengenai

kemungkinan pelanggaran terhadap Nilai, Etika dan

Pedoman Perilaku.

d Setiap Divisi wajib memahami prosedur yang dipakai

untuk memberitahukan atau melaporkan

kemungkinan pelanggaran.

d Setiap Divisi wajib memahami prosedur yang dipakai

untuk memberitahukan atau melaporkan

kemungkinan pelanggaran melalui media pelaporan

di Perseroan atau langsung kepada Bagian SDM.

PENYESUAIAN

e Bersedia bekerjasama dalam proses investigasi

terhadap kemungkinan adanya pelanggaran.

e Bersedia bekerjasama dalam proses investigasi

terhadap kemungkinan adanya pelanggaran.
TIDAK BERUBAH

1 ETIKA USAHA 1 ETIKA USAHA

Terhadap Pelanggan / Stakeholders Terhadap Pelanggan / Stakeholders

1) Perseroan senantiasa bekerja keras untuk

memberikan kinerja yang terbaik.

2) Perseroan senantiasa mengedepankan standar

layanan yang profesional demi memuaskan

pelanggan serta tidak melakukan tindakan

diskriminatif kepada pelanggan.

3) Perseroan senantiasa memperhatikan kebutuhan

para pelanggan dan secara terus menerus

memantau, menyempurnakan produk-produk,

melalui peningkatan standar kerja yang tersistem

didukung teknologi informasi yang memadai dengan

berkoodirnasi dengan Divisi Teknologi Informasi.

4) Perseroan tidak mengabaikan hak-hak pelanggan

serta senantiasa menjaga sikap dan hubungan

kemitraan dengan pelanggan / stakeholders Hak dan

kewajiban stakeholders sebagaimana dimaksud

dalam Kebijakan ini akan diatur lebih detail pada

Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani antara

Perseroan dengan stakeholders.

1) Perseroan senantiasa bekerja keras untuk

memberikan kinerja yang terbaik.

2) Perseroan senantiasa mengedepankan standar

layanan yang profesional demi memuaskan

pelanggan serta tidak melakukan tindakan

diskriminatif kepada pelanggan.

3) Perseroan senantiasa memperhatikan kebutuhan

para pelanggan dan secara terus menerus

memantau, menyempurnakan produk-produk,

melalui peningkatan standar kerja yang tersistem

didukung teknologi informasi yang memadai dengan

berkoodirnasi dengan Divisi Teknologi Informasi.

4) Perseroan tidak mengabaikan hak-hak pelanggan

serta senantiasa menjaga sikap dan hubungan

kemitraan dengan pelanggan/ stakeholders Hak dan

kewajiban stakeholders sebagaimana dimaksud

dalam Kebijakan ini akan diatur lebih detail pada

Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani antara

Perseroan dengan stakeholders.

g g

h h

ETIKA USAHA 

PERSEROAN a a

ETIKA USAHA 

PERSEROAN

Penyesuaian dengan

penambahan terkait peran

Komite Personalia dalam

menindaklanjuti laporan

terjadinya pelanggaran.

ff

PENYESUAIAN

TIDAK BERUBAH

TIDAK BERUBAH



5) Demi mempertahankan kualitas produk, Perseroan

memperhatikan aspek inovasi pada setiap tahap

proses pengembangan produk dengan

memperhatikan kontrol terhadap proses dan

distribusi yang berpengaruh terhadap kualitas

layanan.

6) Saling menghormati kepentingan masing-masing

pihak melalui persyaratan kontrak yang jelas dan adil.

Penting memperhatikan proses dan legalitas

perjanjian.

7) Melakukan pencatatan dan/atau pembukuan data

perusahaan serta penyusunan laporan keuangan

dengan baik dan benar.

5) Demi mempertahankan kualitas produk,

Perseroan memperhatikan aspek inovasi pada setiap

tahap proses pengembangan produk dengan

memperhatikan kontrol terhadap proses dan

distribusi yang berpengaruh terhadap kualitas

layanan.

6) Saling menghormati kepentingan masing-masing

pihak melalui persyaratan kontrak yang jelas dan adil. 

Penting memperhatikan proses dan legalitas

perjanjian.

7) Melakukan pencatatan dan/atau pembukuan

data perusahaan serta penyusunan laporan

keuangan dengan baik dan benar.

TIDAK BERUBAH



8) Apabila terdapat laporan atas

keluhan/pelanggaran dari pelanggan / stakeholders

melalui media Whistleblower System “WBS” maka

Personil Perseroan melalui Tim WBS yang telah

dibentuk dengan Surat Keputusan Direksi harus

melakukan penyusunan rencana pelaporan,

pengelolaan, dan pengadministrasian

keluhan/pelanggaran yang disampaikan oleh

stakeholders yang bersangkutan.

9) Menyusun rencana penyelesaian atas keluhan

stakeholders serta menyediakan saluran survei atas

keluhan stakeholders tersebut, sebagai antisipasi

apabila dijumpai kejadian tersebut di masa yang akan

dating, hal-hal ini diprakarsai oleh Divisi Sekretariat

Perusahaan.

8) Apabila terdapat laporan atas

keluhan/pelanggaran dari pelanggan / stakeholders

melalui media Whistleblower System “WBS” maka

Personil Perseroan melalui Tim WBS yang telah

dibentuk dengan Surat Keputusan Direksi harus

melakukan penyusunan rencana pelaporan,

pengelolaan, dan pengadministrasian keluhan/

pelanggaran yang disampaikan oleh stakeholders

yang bersangkutan.

9) Menyusun rencana penyelesaian atas keluhan

stakeholders serta menyediakan saluran survei atas

keluhan stakeholders tersebut, sebagai antisipasi

apabila dijumpai kejadian tersebut di masa yang akan 

dating, hal-hal ini diprakarsai oleh Divisi Sekretariat

Perusahaan.

Terhadap Penyedia Barang dan Jasa Terhadap Penyedia Barang dan Jasa

1) Mengikuti seluruh peraturan pengadaan barang

dan jasa yang ditetapkan Perseroan, pada saat

melakukan pengadaan atas barang atau jasa yang

dibutuhkan.

2) Memberikan kesempatan bagi pemasok usaha

kecil, terutama pengusaha lokal, untuk mendapatkan

bagian dari volume pembelian Perseroan.

3) Perseroan hanya menggunakan pemasok-pemasok

yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan Perseroan 

dan secara konsisten mampu memenuhi standar

kualitas, biaya dan pengiriman yang diharapkan.

1) Mengikuti seluruh peraturan pengadaan barang

dan jasa yang ditetapkan Perseroan, pada saat

melakukan pengadaan atas barang atau jasa yang

dibutuhkan.

2) Memberikan kesempatan bagi pemasok usaha

kecil, terutama pengusaha lokal, untuk mendapatkan

bagian dari volume pembelian Perseroan.

3) Perseroan hanya menggunakan pemasok-

pemasok yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan

Perseroan dan secara konsisten mampu memenuhi

standar kualitas, biaya dan pengiriman yang

diharapkan

4) Melakukan hubungan kerja hanya dengan

pemasok yang mematuhi peraturan perundangan

yang berlaku dan persyaratan tambahan dari

Perseroan, terutama yang berkaitan dengan

perburuhan, lingkungan, kesehatan, dan keamanan,

hak kekayaan intelektual dan pembayaran yang tidak

wajar.

5) Tidak ada benturan kepentingan selama proses

pengadaan.

6) Tidak melakukan persekongkolan dengan penyedia

jasa barang dan jasa atau melakukan permufakatan

untuk memenangkan salah satu penyedia barang dan

jasa.

4) Melakukan hubungan kerja hanya dengan

pemasok yang mematuhi peraturan perundangan

yang berlaku dan persyaratan tambahan dari

Perseroan, terutama yang berkaitan dengan

perburuhan, lingkungan, kesehatan, dan keamanan,

hak kekayaan intelektual dan pembayaran yang tidak

wajar.

5) Tidak ada benturan kepentingan selama proses

pengadaan.

6) Tidak melakukan persekongkolan dengan

penyedia jasa barang dan jasa atau melakukan

permufakatan untuk memenangkan salah satu

penyedia barang dan jasa.

2 HUBUNGAN USAHA 2 Hubungan Usaha

Hubungan Dengan Pesaing Hubungan Dengan Pesaing

1) Menjaga hubungan yang baik dan menghormati

keberadaan pesaing.

2) Menunjukkan perilaku kompetitif yang sehat serta

beretika sesuai dengan ketentuan Perseroan dan

perundang-undangan yang berlaku.

3) Menghindari hubungan bisnis dan kerja sama yang

menjurus tidak wajar, memberikan keuntungan bagi

pihak-pihak tertentu serta mengorbankan

kepentingan konsumen.

4) Menjadikan perusahaan pesaing sebagai

pembanding (benchmark) guna meningkatkan kinerja

Perseroan.

5) Melakukan persaingan yang sehat dengan

mengedepankan keunggulan produk dan layanan

bermutu

1) Menjaga hubungan yang baik dan menghormati

keberadaan pesaing.

2) Menunjukkan perilaku kompetitif yang sehat

serta beretika sesuai dengan ketentuan Perseroan

dan perundang-undangan yang berlaku. 

3) Menghindari hubungan bisnis dan kerja sama

yang menjurus tidak wajar, memberikan keuntungan

bagi pihak-pihak tertentu serta mengorbankan

kepentingan konsumen.

4) Menjadikan perusahaan pesaing sebagai

pembanding (benchmark) guna meningkatkan kinerja

Perseroan.

5) Melakukan persaingan yang sehat dengan

mengedepankan keunggulan produk dan layanan

bermutu

Hubungan Dengan Regulator Hubungan Dengan Regulator

1) Tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku

khususnya mengenai hubungan dengan Pemerintah.

2) Membangun hubungan yang harmonis dengan

Pemerintah selaku pihak regulator dan Pemegang

Saham.

3) Mengharuskan semua mitra kerja Perseroan untuk

mematuhi standar etika hubungan dengan

Pemerintah yang diterapkan Perseroan.

4) Jujur dan transparan dalam berhubungan dengan

semua instansi dan pejabat Pemerintah.

5) Setiap pelaporan, pernyataan, sertifikasi dan

permohonan yang ditujukan kepada Pemerintah

harus transparan, jelas, akurat, lengkap serta tidak

mengandung hal- hal yang dapat disalah tafsirkan.

1) Tunduk pada peraturan perundangan yang

berlaku khususnya mengenai hubungan dengan

Pemerintah.

2) Membangun hubungan yang harmonis dengan

Pemerintah selaku pihak regulator dan Pemegang

Saham.

3) Mengharuskan semua mitra kerja Perseroan

untuk mematuhi standar etika hubungan dengan

Pemerintah yang diterapkan Perseroan. 

4) Jujur dan transparan dalam berhubungan dengan

semua instansi dan pejabat Pemerintah.

5) Setiap pelaporan, pernyataan, sertifikasi dan

permohonan yang ditujukan kepada Pemerintah

harus transparan, jelas, akurat, lengkap serta tidak

mengandung hal- hal yang dapat disalah tafsirkan.

Hubungan Dengan Personil Perseroan Hubungan Dengan Personil Perseroan

1) Menghormati dan menghargai hak dan kewajiban

Personil Perseroan berdasarkan Perjanjian Kerja dan

peraturan yang berlaku.

2) Memperlakukan Personil Perseroan sebagai aset

yang berharga sehingga Perseroan akan memberi

kesempatan yang sama kepada Personil Perseroan

untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya

tanpa adanya diskriminasi gender, suku, agama, ras,

dan antar golongan.

3) Memberlakukan sistem rekrutmen, promosi, dan

pengembangan karir secara wajar sesuai dengan

kompetensi masing-masing Personil Perseroan serta

kebutuhan Perseroan.

4) Memberikan kebebasan kepada Personil Perseroan 

untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi dengan

tata cara yang beretika dan tidak bertentangan

dengan peraturan.

1) Menghormati dan menghargai hak dan kewajiban

Personil Perseroan berdasarkan Perjanjian Kerja dan

peraturan yang berlaku.

2) Memperlakukan Personil Perseroan sebagai aset

yang berharga sehingga Perseroan akan memberi

kesempatan yang sama kepada Personil Perseroan

untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya

tanpa adanya diskriminasi gender, suku, agama, ras,

dan antar golongan.

3) Memberlakukan sistem rekrutmen, promosi, dan

pengembangan karir secara wajar sesuai dengan

kompetensi masing-masing Personil Perseroan serta

kebutuhan Perseroan.

4) Memberikan kebebasan kepada Personil

Perseroan untuk menyampaikan pendapat dan

aspirasi dengan tata cara yang beretika dan tidak

bertentangan dengan peraturan.

a

b

c

b b

TIDAK BERUBAH

TIDAK BERUBAH

TIDAK BERUBAH

TIDAK BERUBAH

a

b

c



5) Memberi penghargaan yang pantas kepada

Personil Perseroan yang berprestasi serta

memberikan punishment yang tegas terhadap segala

bentuk pelanggaran yang dilakukan Personil

Perseroan. Ketentuan internal terkait reward dan

punishment secara detail dituangkan dalam

ketentuan tersendiri.

6) Memperhatikan aspek kesehatan, dan

keselamatan kerja serta pelestarian sesuai dengan

ketentuan internal yang berlaku di Perseroan dalam

setiap kegiatan kerja untuk mempertahankan kinerja

yang maksimal.

5) Memberi penghargaan yang pantas kepada

Personil Perseroan yang berprestasi serta

memberikan punishment yang tegas terhadap segala

bentuk pelanggaran yang dilakukan Personil

Perseroan. Ketentuan internal terkait reward dan

punishment secara detail dituangkan dalam

ketentuan tersendiri.

6) Memperhatikan aspek kesehatan, dan

keselamatan kerja serta pelestarian sesuai dengan

ketentuan internal yang berlaku di Perseroan dalam

setiap kegiatan kerja untuk mempertahankan kinerja

yang maksimal.



Hubungan Dengan Pemegang Saham Hubungan Dengan Pemegang Saham

1) Setiap pelaporan, pernyataan dan pengungkapan

informasi kepada pemegang saham harus

transparan, jelas, akurat, lengkap serta tidak

mengandung hal-hal yang dapat disalahtafsirkan

kecuali untuk informasi dimana Direksi memiliki

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk

tidak memberikannya.

2) Pemegang Saham dan pihak yang bertindak untuk

dan atas nama Pemegang Saham tunduk kepada

Anggaran Dasar Perseroan dan semua keputusan

yang diambil secara sah dalam RUPS.

3) Memberikan perlakuan yang setara (adil) kepada

pemegang saham untuk dapat menggunakan hak-

haknya sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan

peraturan perundang undangan yang berlaku.

4) Untuk menjaga kejelasan akuntabilitas dan

independensi, maka Anggaran Dasar Perseroan serta

peraturan perundang-undangan yang berlaku

menempatkan tanggung jawab operasional

Perseroan pada Direksi berdasarkan rencana serta

target usaha yang telah ditetapkan RUPS.

1) Setiap pelaporan, pernyataan dan pengungkapan

informasi kepada pemegang saham harus

transparan, jelas, akurat, lengkap serta tidak

mengandung hal-hal yang dapat disalahtafsirkan

kecuali untuk informasi dimana Direksi memiliki

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk

tidak memberikannya.

2) Pemegang Saham dan pihak yang bertindak untuk

dan atas nama Pemegang Saham tunduk kepada

Anggaran Dasar Perseroan dan semua keputusan

yang diambil secara sah dalam RUPS.

3) Memberikan perlakuan yang setara (adil) kepada

pemegang saham untuk dapat menggunakan hak-

haknya sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan

peraturan perundang undangan yang berlaku.

4) Untuk menjaga kejelasan akuntabilitas dan

independensi, maka Anggaran Dasar Perseroan serta

peraturan perundang-undangan yang berlaku

menempatkan tanggung jawab operasional

Perseroan pada Direksi berdasarkan rencana serta

target usaha yang telah ditetapkan RUPS.

Hubungan Dengan Media Hubungan Dengan Media

1) Perseroan menjadikan media massa sebagai mitra

kerja dengan mengedepankan hubungan

berlandaskan keterbukaan dan saling menghormati

sehingga Perseroan akan selalu berusaha

menyampaikan informasi yang relevan dan akurat

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perseroan

dan tidak melanggar kode etik jurnalistik.

2) Perseroan menerima dan menindaklanjuti kritik-

kritik membangun yang disampaikan melalui media

dengan tetap mempertimbangkan aspek risiko dan

biaya.

3) Penyampaian seluruh materi informasi kepada

media haruslah informasi yang bersifat material dan

harus merupakan informasi yang dikategorikan

informasi publik (Public information) sesuai dengan

ketentuan yang berlaku di Perseroan.

4) Personil Perseroan yang dapat menyampaikan

informasi kepada media merupakan Personil

Perseroan yang telah mendapat persetujuan atau

ditunjuk oleh manajemen ataupun pihak lain yang

memiliki otorisasi, dengan berkoordinasi dengan

Divisi Sekretariat Perusahaan (Fungsi Komunikasi)

1) Perseroan menjadikan media massa sebagai mitra

kerja dengan mengedepankan hubungan

berlandaskan keterbukaan dan saling menghormati

sehingga Perseroan akan selalu berusaha

menyampaikan informasi yang relevan dan akurat

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perseroan

dan tidak melanggar kode etik jurnalistik.

2) Perseroan menerima dan menindaklanjuti kritik-

kritik membangun yang disampaikan melalui media

dengan tetap mempertimbangkan aspek risiko dan

biaya.

3) Penyampaian seluruh materi informasi kepada

media haruslah informasi yang bersifat material dan

harus merupakan informasi yang dikategorikan

informasi publik (Public information) sesuai dengan

ketentuan yang berlaku di Perseroan.

4) Personil Perseroan yang dapat menyampaikan

informasi kepada media merupakan Personil

Perseroan yang telah mendapat persetujuan atau

ditunjuk oleh manajemen ataupun pihak lain yang

memiliki otorisasi, dengan berkoordinasi dengan

Divisi Sekretariat Perusahaan (Bagian Komunikasi

Perusahaan dan Hubungan Pemangku Kepentingan)Hubungan Dengan Masyarakat Hubungan Dengan Masyarakat

1) Perseroan senantiasa menegakkan komitmen

hubungan baik serta pengembangan masyarakat

sekitar yang merupakan landasan pokok bagi

keberhasilan jangka Panjang Perseroan.

2) Perseroan senantiasa menghargai setiap aktivitas

kemitraan yang memberikan kontribusi kepada

masyarakat dan meningkatkan nilai sosial dan citra

Perseroan.

3) Perseroan menjalin kerjasama dengan organisasi,

dan lembaga masyarakat, pemerintah pusat dan

daerah setempat untuk mencapai komitmen bersama 

tentang program kemitraan berdasarkan saling

percaya dan sejalan dengan prinsip keterbukaan.

4) Mengembangkan dan mengedepankan mekanisme

dialog dengan lembaga-lembaga sekitar, dengan

harapan dapat diformulasikan suatu ketentuan yang

lebih rasional dan efektif.

1) Perseroan senantiasa menegakkan komitmen

hubungan baik serta pengembangan masyarakat

sekitar yang merupakan landasan pokok bagi

keberhasilan jangka Panjang Perseroan.

2) Perseroan senantiasa menghargai setiap aktivitas

kemitraan yang memberikan kontribusi kepada

masyarakat dan meningkatkan nilai sosial dan citra

Perseroan.

3) Perseroan menjalin kerjasama dengan organisasi,

dan lembaga masyarakat, pemerintah pusat dan

daerah setempat untuk mencapai komitmen

bersama tentang program kemitraan berdasarkan

saling percaya dan sejalan dengan prinsip

keterbukaan.

4) Mengembangkan dan mengedepankan

mekanisme dialog dengan lembaga-lembaga sekitar,

dengan harapan dapat diformulasikan suatu

ketentuan yang lebih rasional dan efektif.

1 Sebagai Personil Perseroan 1 Sebagai Personil Perseroan

a Menjaga nama baik Perseroan. a Menjaga nama baik Perseroan.

b Menjaga kerahasiaan Perseroan. b Menjaga kerahasiaan Perseroan.

c Menjaga dan menggunakan harta/kekayaan

Perseroan dengan baik dan benar.

c Menjaga dan menggunakan harta/kekayaan

Perseroan dengan baik dan benar.

d Melakukan pencatatan dan/atau pembukuan data

perusahaan serta penyusunan laporan keuangan

dengan baik dan benar.

d Melakukan pencatatan dan/atau pembukuan data

perusahaan serta penyusunan laporan keuangan

dengan baik dan benar. 

e Menghindarkan diri dari konflik kepentingan pribadi

dengan Perseroan.

e Menghindarkan diri dari konflik kepentingan pribadi

dengan Perseroan.

f Tidak menyalahgunakan posisi/kedudukan di

Perseroan untuk kepentingan pribadi atau kelompok

tertentu.

f Tidak menyalahgunakan posisi/kedudukan di

Perseroan untuk kepentingan pribadi atau kelompok

tertentu.

g Tidak (akan) meminta atau memberikan isyarat untuk

meminta dan/atau menerima suap, imbalan, dan

cindera mata.

g Tidak (akan) meminta atau memberikan isyarat

untuk meminta dan/atau menerima suap, imbalan,

dan cindera mata.  

h Tidak menggunakan dan atau membawa dan

menyimpan obat terlarang atau sesuatu yang

memabukkan ke dalam Perseroan.

h Tidak menggunakan dan atau membawa dan

menyimpan obat terlarang atau sesuatu yang

memabukkan ke dalam Perseroan. 

i Tidak melakukan tindakan yang melanggar norma

sosial termasuk kegiatan asusila dan pelecehan

seksual.

PENAMBAHAN

i Tidak melakukan tindakan-tindakan yang

mengakibatkan pencemaran nama baik Perseroan

dan atau merugikan keuangan Perseroan termasuk

melakukan tindakan diluar wewenang.

j Tidak melakukan tindakan-tindakan yang

mengakibatkan pencemaran nama baik Perseroan

dan atau merugikan keuangan Perseroan termasuk

melakukan tindakan diluar wewenang.

j Selama bekerja di dalam gedung Perseroan, adalah

sepenuhnya untuk keperluan Perseroan dalam

melakukan tugas/bekerja sesuai Anggaran Dasar,

RKAP dan peraturan yang berlaku.

k Selama bekerja di dalam gedung Perseroan, adalah

sepenuhnya untuk keperluan Perseroan dalam

melakukan tugas/bekerja sesuai Anggaran Dasar,

RKAP dan peraturan yang berlaku.

ETIKA DAN PERILAKU 

PERSONIL 

PERSEROAN

ETIKA DAN PERILAKU 

PERSONIL 

PERSEROAN

d

e

f

TIDAK BERUBAH

TIDAK BERUBAH

TIDAK BERUBAH

TIDAK BERUBAH

TIDAK BERUBAH

d

e

f



2 Hubungan Personil Perseroan 2 Hubungan Personil Perseroan

Sesama Personil Perseroan Sesama Personil Perseroan

1) Saling menghargai, terbuka menerima kritik dan

saran serta menyelesaikan masalah dengan

musyawarah mufakat.

2) Saling membantu, memotivasi dan bekerjasama

dalam menyelesaikan tugas.

3) Mengkomunikasikan setiap ide baru dan saling

mentransfer pengetahuan dan kemampuan.

4) Mengambil inisiatif dan mengembangkan

kompetensi dalam melaksanakan tugas.

5) Tidak melakukan penekanan atau intimidasi

terhadap sesama rekan kerja, atasan atau

bawahannya untuk kepentingan tertentu, baik

pribadi atau kepentingan pihak lain, internal maupun

eksternal.

1) Saling menghargai, terbuka menerima kritik dan

saran serta menyelesaikan masalah dengan

musyawarah mufakat.

2) Saling membantu, memotivasi dan bekerjasama

dalam menyelesaikan tugas.

3) Mengkomunikasikan setiap ide baru dan saling

mentransfer pengetahuan dan kemampuan.

4) Mengambil inisiatif dan mengembangkan

kompetensi dalam melaksanakan tugas.

5) Tidak melakukan penekanan atau intimidasi

terhadap sesama rekan kerja, atasan atau

bawahannya untuk kepentingan tertentu, baik

pribadi atau kepentingan pihak lain, internal maupun

eksternal.

6) Personil Perseroan tidak diijinkan untuk melakukan

tindakan ataupun ucapan yang didalamnya

mengandung unsur-unsur pelecehan terhadap suku,

agama, ras, adat istiadat dan hal-hal lain yang

bertentangan dengan norma-norma kesopanan dan

kesusilaan seperti penggunaan kata-kata kasar,

merendahkan, dan tidak senonoh terhadap sesama

Personil Perseroan.

7) Personil Perseroan dilarang melakukan tindakan

yang melibatkan ancaman fisik maupun non-fisik

terhadap Personil Perseroan lainnya.

8) Tidak melakukan tindakan permusuhan ataupun

segala bentuk provokasi terhadap rekan kerja, atasan

dan bawahan untuk kepentingan pribadi ataupun

golongan tertentu yang dianggap dapat memberikan

kerugian bagi Perseroan.

9) Menghindari segala bentuk persaingan tidak sehat

dan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan

tertentu.

6) Personil Perseroan tidak diijinkan untuk

melakukan tindakan ataupun ucapan yang

didalamnya mengandung unsur-unsur pelecehan

terhadap suku, agama, ras, adat istiadat dan hal-hal

lain yang bertentangan dengan norma-norma

kesopanan dan kesusilaan seperti penggunaan kata-

kata kasar, merendahkan, dan tidak senonoh

terhadap sesama Personil Perseroan.

7) Personil Perseroan dilarang melakukan tindakan

yang melibatkan ancaman fisik maupun non-fisik

terhadap Personil Perseroan lainnya.

8) Tidak melakukan tindakan permusuhan ataupun

segala bentuk provokasi terhadap rekan kerja, atasan

dan bawahan untuk kepentingan pribadi ataupun

golongan tertentu yang dianggap dapat memberikan

kerugian bagi Perseroan. 

9) Menghindari segala bentuk persaingan tidak

sehat dan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan

tertentu.

Dengan Atasan dan Bawahan Dengan Atasan dan Bawahan

1) Atasan dan bawahan selalu berusaha bersikap

terbuka dan menjalin hubungan yang harmonis.

2) Atasan perlu memberikan contoh bersikap dan

berperilaku yang baik sehingga menjadi suri tauladan

bagi bawahannya.

3) Atasan dan bawahan akan saling menghormati

terhadap ide-ide maupun perbedaan pendapat yang

disampaikan.

4) Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi yang

tinggi untuk kepentingan dan kemajuan Perseroan.

5) Menggunakan bahasa yang sopan dan tidak

mengandung unsur diskriminasi gender dan

pelecehan terhadap suku, ras, agama, dan

kepercayaan masing-masing.

1) Atasan dan bawahan selalu berusaha bersikap

terbuka dan menjalin hubungan yang harmonis.

2) Atasan perlu memberikan contoh bersikap dan

berperilaku yang baik sehingga menjadi suri tauladan

bagi bawahannya. 

3) Atasan dan bawahan akan saling menghormati

terhadap ide-ide maupun perbedaan pendapat yang

disampaikan.

4) Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi yang

tinggi untuk kepentingan dan kemajuan Perseroan.

5) Menggunakan bahasa yang sopan dan tidak

mengandung unsur diskriminasi gender dan

pelecehan terhadap suku, ras, agama, dan

kepercayaan masing-masing

1 Pengawasan 1 Pengawasan

a Personil Perseroan wajib melindungi properti dan

aset Perseroan dan mengoptimalkan penggunaannya

a Personil Perseroan wajib melindungi properti dan

aset Perseroan dan mengoptimalkan

penggunaannya.

b Menggunakan properti dan aset Perseroan untuk

keperluan bisnis yang sah dan menghindarkan

penggunannya di luar kepentingan Perseroan.

b Menggunakan properti dan aset Perseroan untuk

keperluan bisnis yang sah dan menghindarkan

penggunannya di luar kepentingan Perseroan

c Mengikuti standar akuntansi dan pelaporan yang

berlaku umum dalam mencatat dan melaporkan aset

Perseroan.

c Mengikuti standar akuntansi dan pelaporan yang

berlaku umum dalam mencatat dan melaporkan aset

Perseroan.

d Seluruh aset Perseroan harus digunakan secara

efektif dan efisien untuk mencapai tujuan Perseroan.

d Seluruh aset Perseroan harus digunakan secara

efektif dan efisien untuk mencapai tujuan Perseroan.

e Perseroan harus menerapkan proses pengendalian

yang efektif dan efisien atas penggunaan aset

Perseroan untuk menghindarkan diri dari kerugian-

kerugian yang mungkin terjadi

e Perseroan harus menerapkan proses pengendalian

yang efektif dan efisien atas penggunaan aset

Perseroan untuk menghindarkan diri dari kerugian-

kerugian yang mungkin terjadi 

f Personil Perseroan berkewajiban untuk melaporkan

indikasi maupun terjadinya kecurangan (fraud) di

lingkungan Perseroan secara dini, kepada atasan

langsung, dan atasan langsung melaporkan laporan

tersebut kepada Divisi Sumber Daya Manusia &

Umum (Fungsi SDM) untuk selanjutnya dilaporkan

kepada Direksi dan ditindaklanjuti.

f Personil Perseroan berkewajiban untuk melaporkan

indikasi maupun terjadinya kecurangan (fraud) di

lingkungan Perseroan secara dini, kepada atasan

langsung, dan atasan langsung melaporkan laporan

tersebut kepada Divisi Sumber Daya Manusia &

Umum (Bagian SDM) untuk selanjutnya dilaporkan

kepada Direksi dan ditindaklanjuti.

2 Pelanggaran 2 Pelanggaran

a Ketidakdisiplinan a Ketidakdisiplinan

b Penggelapan b Penggelapan

c Penyampaian informasi, data, dokumen baik kepada

stakeholders internal maupun eksternal yang

merupakan rahasia Perseroan;

c Penyampaian informasi, data, dokumen baik kepada

stakeholders internal maupun eksternal yang

merupakan rahasia Perseroan;

d Pemalsuan laporan keuangan untuk kepentingan

pribadi yang dapat merugikan Perseroan baik materiil

maupun non-materiil;

d Pemalsuan laporan keuangan untuk kepentingan

pribadi yang dapat merugikan Perseroan baik materiil 

maupun non-materiil;

e Penyalahgunaan aset Perseroan untuk kepentingan

pribadi, kerabat dan atau saudara; dan

e Penyalahgunaan aset Perseroan untuk kepentingan

pribadi, kerabat dan atau saudara; dan

f Penyalahgunaan psikotropika (narkotika) seperti

mabuk, minum-minuman keras yang memabukkan,

menjual, membeli, di lingkungan kerja, serta

mengedarkan, menjual, membeli, memakai, obat-

obatan terlarang atau obat-obatan lainnya yang

dilarang oleh peraturan perundangan di

lingkungan/fasilitas Perseroan.

f Penyalahgunaan psikotropika (narkotika) seperti

mabuk, minum-minuman keras yang memabukkan,

menjual, membeli, di lingkungan kerja, serta

mengedarkan, menjual, membeli, memakai, obat-

obatan terlarang atau obat-obatan lainnya yang

dilarang oleh peraturan perundangan di

lingkungan/fasilitas Perseroan.

PENGAWASAN DAN 

PELANGGARAN

PENGAWASAN DAN 

PELANGGARAN

a a

b b

TIDAK BERUBAH

TIDAK BERUBAH

TIDAK BERUBAH

TIDAK BERUBAH



g Melakukan tindakan pelecehan seksual dan

melakukan perbuatan asusila di lingkungan

Perseroan

g Melakukan tindakan pelecehan seksual dan

melakukan perbuatan asusila di lingkungan

Perseroan



1 Kepatuhan 1 Kepatuhan

a Setiap Personil Perseroan harus melaksanakan

peraturan perundang-undangan dan peraturan

perusahaan.

a Setiap Personil Perseroan harus melaksanakan

peraturan perundang-undangan dan peraturan

perusahaan.

b Perseroan harus melakukan pencatatan atas harta,

utang, dan modal secara benar sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku umum.

b Perseroan harus melakukan pencatatan atas harta,

utang, dan modal secara benar sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku umum.

c Mengedepankan penyelesaian melalui jalur

musyawarah untuk mufakat dalam setiap

permasalahan dan apabila tidak mencapai

kesepakatan maka selanjutnya akan digunakan jalur

hukum dan setiap Personil Perseroan berkewajiban

untuk menghormati proses hukum yang sedang

berjalan maupun keputusan yang dihasilkan.

c Mengedepankan penyelesaian melalui jalur

musyawarah untuk mufakat dalam setiap

permasalahan dan apabila tidak mencapai

kesepakatan maka selanjutnya akan digunakan jalur

hukum dan setiap Personil Perseroan berkewajiban

untuk menghormati proses hukum yang sedang

berjalan maupun keputusan yang dihasilkan.

d Tidak melakukan kerjasama yang melawan hukum

dengan pihak lain yang merugikan Perseroan.

d Tidak melakukan kerjasama yang melawan hukum

dengan pihak lain yang merugikan Perseroan.

2 Benturan Kepentingan

Melalui ketentuan terkait personalia, Perseroan telah

mengatur batasan aktivitas sosial dan aktivitas non-

komersial yang dapat dilakukan oleh atau melibatkan

personil Perseroan. Kegiatan tersebut harus bebas

dari benturan kepentingan dengan tanggung jawab

mereka sebagai Personil Perseroan. Personil

Perseroan tidak boleh menyalahgunakan sumber

daya atau pengaruh Perseroan sehingga dapat

mendiskreditkan nama baik dan reputasi Perseroan.

Komitmen Karyawan dalam upaya menghindarkan

benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

2 Benturan Kepentingan

Melalui ketentuan terkait personalia, Perseroan telah

mengatur batasan aktivitas sosial dan aktivitas non-

komersial yang dapat dilakukan oleh atau melibatkan

personil Perseroan. Kegiatan tersebut harus bebas

dari benturan kepentingan dengan tanggung jawab

mereka sebagai Personil Perseroan. Personil

Perseroan tidak boleh menyalahgunakan sumber

daya atau pengaruh Perseroan sehingga dapat

mendiskreditkan nama baik dan reputasi Perseroan.

Komitmen Karyawan dalam upaya menghindarkan

benturan kepentingan adalah sebagai berikut: 

a Memberitahukan kegiatan Personil Perseroan diluar

Perseroan atau usaha lain atau segala hubungan

yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Personil Perseroan berkewajiban untuk memberikan

semua informasi mengenai hal tersebut dalam

penjelasan tertulis kepada atasan langsung dan

atasan langsung melaporkan kepada Divisi Sumber

Daya Manusia & Umum (Fungsi SDM).

a Memberitahukan kegiatan Personil Perseroan diluar

Perseroan atau usaha lain atau segala hubungan

yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Personil Perseroan berkewajiban untuk memberikan

semua informasi mengenai hal tersebut dalam

penjelasan tertulis kepada atasan langsung dan

atasan langsung melaporkan kepada Divisi Sumber

Daya Manusia & Umum (Bagian SDM).

b Menghindari tindakan atau hubungan yang dapat

memunculkan konflik dengan pekerjaan atau

kepentingan Perseroan.

b Menghindari tindakan atau hubungan yang dapat

memunculkan konflik dengan pekerjaan atau

kepentingan Perseroan.

c Menghindarkan diri dari tindakan penyalahgunaan

sumber daya Perseroan, hak milik intelektual, waktu

dan fasilitas Perseroan termasuk peralatan kantor

seperti telepon, faksimili, email, komputer dan lain-

lain.

c Menghindarkan diri dari tindakan penyalahgunaan

sumber daya Perseroan, hak milik intelektual, waktu

dan fasilitas Perseroan termasuk peralatan kantor

seperti telepon, faksimili, email, komputer dan lain-

lain.

d Mendapatkan persetujuan dari atasan langsung

sebelum menerima posisi sebagai pejabat pada suatu

lembaga swadaya masyarakat, dimana Perseroan

mungkin mempunyai hubungan usaha dengan badan

tersebut atau mempunyai pengharapan untuk

memperoleh bantuan keuangan atau bantuan lain

dari Perseroan.

d Mendapatkan persetujuan dari atasan langsung

sebelum menerima posisi sebagai pejabat pada suatu

lembaga swadaya masyarakat, dimana Perseroan

mungkin mempunyai hubungan usaha dengan badan

tersebut atau mempunyai pengharapan untuk

memperoleh bantuan keuangan atau bantuan lain

dari Perseroan.

e Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Personil

Perseroan harus senantiasa mendahulukan

kepentingan ekonomis Perseroan di atas kepentingan

ekonomis pribadi atau keluarga, maupun pihak

lainnya.

e Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya,

Personil Perseroan harus senantiasa mendahulukan

kepentingan ekonomis Perseroan di atas kepentingan

ekonomis pribadi atau keluarga, maupun pihak

lainnya.

f Personil Perseroan dilarang menyalahgunakan

jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi,

keluarga, dan pihak-pihak lain.

f Personil Perseroan dilarang menyalahgunakan

jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi,

keluarga, dan pihak-pihak lain.

g Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan

yang mengandung unsur benturan kepentingan,

pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut

serta.

g Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan

yang mengandung unsur benturan kepentingan,

pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut

serta.

h Personil Perseroan wajib menandatangani Pakta

Komitmen yang isinya minimum telah membaca

mengetahui dan memahami terkait benturan

kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah

dibuat olehnya dan telah melaksanakan Kebijakan

Umum Nilai, Etika, dan Pedoman Perilaku yang

ditetapkan oleh Perseroan.

h Personil Perseroan wajib menandatangani Pakta

Komitmen yang isinya minimum telah membaca

mengetahui dan memahami terkait benturan

kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah

dibuat olehnya dan telah melaksanakan Kebijakan

Umum Pedoman Etika dan Perilaku Perseroan yang

ditetapkan oleh Perseroan.

3 Gratifikasi

Perseroan menetapkan standar etika yang mengatur

secara khusus mengenai penerimaan dan pemberian

hadiah dari pihak ketiga di luar Perseroan, Komitmen

Karyawan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

3 Gratifikasi

Perseroan menetapkan standar etika yang mengatur

secara khusus mengenai penerimaan dan pemberian

hadiah dari pihak ketiga di luar Perseroan, Komitmen

Karyawan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

a Melarang keras untuk memberikan atau menjanjikan,

baik langsung maupun tidak langsung hadiah kepada

para pihak yang berhubungan dengan Perseroan,

dimana pemberian tersebut diketahui atau patut

diduga digunakan untuk mempengaruhi atau

menggerakkan para pihak tersebut melakukan atau

tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang

bertentangan dengan kewajibannya.

a Melarang keras untuk memberikan atau menjanjikan,

baik langsung maupun tidak langsung hadiah kepada

para pihak yang berhubungan dengan Perseroan,

dimana pemberian tersebut diketahui atau patut

diduga digunakan untuk mempengaruhi atau

menggerakkan para pihak tersebut melakukan atau

tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang

bertentangan dengan kewajibannya.

b Perseroan dapat memberikan donasi/sumbangan

terkait dengan tanggung jawab Perseroan terhadap

lingkungan sekitarnya dan donasi tersebut tidak

terkait dengan politik atau untuk mempengaruhi

kepentingan bisnis Perseroan yang berkaitan.

b Perseroan dapat memberikan donasi/sumbangan

terkait dengan tanggung jawab Perseroan terhadap

lingkungan sekitarnya dan donasi tersebut tidak

terkait dengan politik atau untuk mempengaruhi

kepentingan bisnis Perseroan yang berkaitan.
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c Semua pengeluaran yang berhubungan dengan

donasi dan sumbangan harus mendapatkan otorisasi

yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan

dengan jelas.

c Semua pengeluaran yang berhubungan dengan

donasi dan sumbangan harus mendapatkan otorisasi

yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan

dengan jelas.

d Dilarang keras menerima hadiah dari pihak manapun,

yang diketahui dan patut diduga bahwa hadiah

tersebut diberikan untuk menggerakkan agar

melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam

jabatannya, yang bertentangan dengan

kewajibannya.

d Dilarang keras menerima hadiah dari pihak

manapun, yang diketahui dan patut diduga bahwa

hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar

melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam

jabatannya, yang bertentangan dengan

kewajibannya.

e Dilarang keras memotong atau mengambil sebagian

jumlah pembayaran kepada pihak ketiga sebagai

imbalan atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

e Dilarang keras memotong atau mengambil sebagian

jumlah pembayaran kepada pihak ketiga sebagai

imbalan atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

f Setiap Personil Perseroan diharuskan setiap tahun

untuk menandatangani Komitmen Karyawan yang

menyatakan tidak akan melakukan gratifikasi

(memberikan sesuatu dan/atau menerima sesuatu)

yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

f Setiap Personil Perseroan diharuskan setiap tahun

untuk menandatangani Komitmen Karyawan yang

menyatakan tidak akan melakukan gratifikasi

(memberikan sesuatu dan/atau menerima sesuatu)

yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

4 Persamaan dan Penghormatan pada Hak Asasi

Manusia

Perseroan berkomitmen untuk memastikan bahwa

setiap kegiatan Perseroan tidak melanggar prinsip-

prinsip hak asasi manusia.

Dalam persamaan dan penghormatan pada hak asasi

manusia, Personil Perseroan memiliki komitmen

sebagai berikut:

4 Persamaan dan Penghormatan pada Hak Asasi

Manusia

Perseroan berkomitmen untuk memastikan bahwa

setiap kegiatan Perseroan tidak melanggar prinsip-

prinsip hak asasi manusia.

Dalam persamaan dan penghormatan pada hak asasi

manusia, Personil Perseroan memiliki komitmen

sebagai berikut:

a Memastikan bahwa seluruh Personil Perseroan

memahami peraturan perundangan mengenai hak

asasi manusia.

a Memastikan bahwa seluruh Personil Perseroan

memahami peraturan perundangan mengenai hak

asasi manusia.

b Memastikan bahwa masyarakat sekitar turut

merasakan kesejahteraan yang diciptakan Perseroan

serta menghormati hak-hak asasi yang dimilikinya.

b Memastikan bahwa masyarakat sekitar turut

merasakan kesejahteraan yang diciptakan Perseroan

serta menghormati hak-hak asasi yang dimilikinya.

c Mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia

dalam menangani konflik yang mungkin terjadi

dengan masyarakat, serikat pekerja atau Personil

Perseroan.

c Mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia

dalam menangani konflik yang mungkin terjadi

dengan masyarakat, serikat pekerja atau Personil

Perseroan.

d Mengembangkan sikap-sikap menghargai hak asasi

manusia pada pihak ketiga yang bekerja sama dengan 

atau yang mewakili Perseroan.

d Mengembangkan sikap-sikap menghargai hak asasi

manusia pada pihak ketiga yang bekerja sama

dengan atau yang mewakili Perseroan.

5 Kesempatan Kerja Yang Adil

Perseroan berkomitmen untuk menciptakan

kesempatan kerja yang adil, termasuk larangan

terhadap segala bentuk diskriminasi. Perseroan

memberikan kesempatan yang sama dan perlakuan

yang adil kepada seluruh Personil Perseroan.

Komitmen Karyawan dalam memberikan kesempatan

kerja yang adil adalah sebagai berikut:

5 Kesempatan Kerja Yang Adil

Perseroan berkomitmen untuk menciptakan

kesempatan kerja yang adil, termasuk larangan

terhadap segala bentuk diskriminasi. Perseroan

memberikan kesempatan yang sama dan perlakuan

yang adil kepada seluruh Personil Perseroan.

Komitmen Karyawan dalam memberikan kesempatan

kerja yang adil adalah sebagai berikut:

a Mentaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku,

termasuk di dalamnya peraturan yang mengatur

kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan

mengemukakan pendapat.

a Mentaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku,

termasuk di dalamnya peraturan yang mengatur

kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan

mengemukakan pendapat.

b Menggunakan kriteria kemampuan, kualifikasi

(seperti pendidikan, pengalaman, kompetensi dan

lain-lain) dan kriteria lainnya yang berhubungan

dengan pekerjaan sebagai satu-satunya dasar bagi

semua keputusan yang berkaitan dengan Personil

Perseroan dan pelamar kerja.

b Menggunakan kriteria kemampuan, kualifikasi

(seperti pendidikan, pengalaman, kompetensi dan

lain-lain) dan kriteria lainnya yang berhubungan

dengan pekerjaan sebagai satu-satunya dasar bagi

semua keputusan yang berkaitan dengan Personil

Perseroan dan pelamar kerja.

c Melakukan rekrutmen tenaga kerja, memberikan

pelatihan, promosi, pemberhentian, pemberian

kompensasi serta pemberian syarat lain secara adil

tanpa memandang latar belakang

agama/kepercayaaan, ras/suku bangsa, hubungan

pribadi (pertemanan dan kekerabatan), warna kulił,
kewarganegaraan, jenis kelamin (termasuk

kehamilan), preferensi seksual, umur, cacat, status

veteran atau karakteristik lain yang dilindungi oleh

hukum.

c Melakukan rekrutmen tenaga kerja, memberikan

pelatihan, promosi, pemberhentian, pemberian

kompensasi serta pemberian syarat lain secara adil

tanpa memandang latar belakang

agama/kepercayaaan, ras/suku bangsa, hubungan

pribadi (pertemanan dan kekerabatan), warna kulił,
kewarganegaraan, jenis kelamin (termasuk

kehamilan), preferensi seksual, umur, cacat, status

veteran atau karakteristik lain yang dilindungi oleh

hukum.

d Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari

pelecehan, seperti pelecehan terhadap seseorang

karena latar belakang agama/kepercayaan, ras/suku

bangsa, warna kulił, kewarganegaraan, jenis kelamin

(termasuk kehamilan), preferensi seksual, umur,

cacat, status veteran atau karakteristik lain yang

dilindungi oleh hukum.

d Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari

pelecehan, seperti pelecehan terhadap seseorang

karena latar belakang agama/kepercayaan, ras/suku

bangsa, warna kulił, kewarganegaraan, jenis kelamin

(termasuk kehamilan), preferensi seksual, umur,

cacat, status veteran atau karakteristik lain yang

dilindungi oleh hukum. 

e Menghormati hak pribadi Personil Perseroan dengan

menggunakan, menjaga dan menyimpan data pribadi

mereka sesuai dengan petunjuk dan prosedur yang

berlaku.

e Menghormati hak pribadi Personil Perseroan dengan

menggunakan, menjaga dan menyimpan data

pribadi mereka sesuai dengan petunjuk dan prosedur

yang berlaku.

f Untuk keperluannya, Perseroan berhak untuk

memonitor penggunaan aset-aset Perseroan seperti

komputer, email, telepon, informasi mengenai hak

kekayaan intelektual milik Perseroan dan sebagainya

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

f Untuk keperluannya, Perseroan berhak untuk

memonitor penggunaan aset-aset Perseroan seperti

komputer, email, telepon, informasi mengenai hak

kekayaan intelektual milik Perseroan dan sebagainya

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
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6 Pembayaran Tidak Wajar

Personil Perseroan dilarang untuk menawarkan

dan/atau memberikan sesuatu yang berharga untuk

memperoleh suatu keuntungan yang tidak wajar atau

perlakuan istimewa dalam melakukan penjualan atas

barang atau pemberian jasa atau melakukan

transaksi keuangan kepada pejabat pemerintah atau

pihak-pihak di luar Perseroan.

Pembayaran Tidak Wajar mengatur standar etika dan

praktek Perseroan mengenai pembayaran khusus,

hiburan dan sumbangan politis, baik kepada pejabat

Pemerintah maupun pihak-pihak diluar Perseroan.

Perseroan tidak mentolerir praktik-praktik yang tidak

memenuhi Kebijakan ini. Perseroan akan memproses

lebih lanjut pelanggaran atas Kebijakan ini sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Oleh karena iłu, setiap Personil Perseroan memiliki

komitmen sebagai berikut:

6 Pembayaran Tidak Wajar

Personil Perseroan dilarang untuk menawarkan

dan/atau memberikan sesuatu yang berharga untuk

memperoleh suatu keuntungan yang tidak wajar atau 

perlakuan istimewa dalam melakukan penjualan atas

barang atau pemberian jasa atau melakukan

transaksi keuangan kepada pejabat pemerintah atau

pihak-pihak di luar Perseroan.

Pembayaran Tidak Wajar mengatur standar etika dan

praktek Perseroan mengenai pembayaran khusus,

hiburan dan sumbangan politis, baik kepada pejabat

Pemerintah maupun pihak-pihak diluar Perseroan.

Perseroan tidak mentolerir praktik-praktik yang tidak

memenuhi Kebijakan ini. Perseroan akan memproses

lebih lanjut pelanggaran atas Kebijakan ini sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Oleh karena iłu, setiap Personil Perseroan memiliki

komitmen sebagai berikut:

a Dalam keadaan apapun, dilarang keras memberikan,

menawarkan atau memenangkan penawaran, baik

secara langsung maupun tidak langsung, sesuatu

yang berharga (uang, barang atau jasa) kepada

pejabat Pemerintah dan pihak-pihak diluar Perseroan

untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar

dan/atau perlakuan istimewa.

a Dalam keadaan apapun, dilarang keras memberikan,

menawarkan atau memenangkan penawaran, baik

secara langsung maupun tidak langsung, sesuatu

yang berharga (uang, barang atau jasa) kepada

pejabat Pemerintah dan pihak-pihak diluar Perseroan

untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar

dan/atau perlakuan istimewa. 

b Kebijakan ini tidak melarang pemberian penggantian

yang sah, misalnya untuk akomodasi dan biaya

perjalanan yang ditanggung oleh pihak-pihak diluar

Perseroan yang secara langsung berkaitan dengan

promosi produk dan jasa dari Perseroan,

proses/kegiatan pengembangan usaha atau terhadap

pelaksanaan suatu kontrak.

b Kebijakan ini tidak melarang pemberian penggantian

yang sah, misalnya untuk akomodasi dan biaya

perjalanan yang ditanggung oleh pihak-pihak diluar

Perseroan yang secara langsung berkaitan dengan

promosi produk dan jasa dari Perseroan,

proses/kegiatan pengembangan usaha atau terhadap 

pelaksanaan suatu kontrak.

c Dilarang keras untuk memberikan hadiah atau

pembayaran lain kepada pihak-pihak diluar

Perseroan dan pejabat Pemerintah untuk

mempercepat tindakan administrasi (facilitating

payment).

c Dilarang keras untuk memberikan hadiah atau

pembayaran lain kepada pihak-pihak diluar

Perseroan dan pejabat Pemerintah untuk

mempercepat tindakan administrasi (facilitating

payment).

d Dilarang keras untuk menyumbangkan dana

Perseroan atau aset Perseroan untuk tujuan politik

baik didalam maupun diluar negeri.

d Dilarang keras untuk menyumbangkan dana

Perseroan atau aset Perseroan untuk tujuan politik

baik didalam maupun diluar negeri. 

e Mensyaratkan kepada mitra kerja untuk mematuhi

ketentuan pembayaran tidak wajar ini dan seluruh

peraturan perundangan yang berhubungan dengan

hal tersebut.

e Mensyaratkan kepada mitra kerja untuk mematuhi

ketentuan pembayaran tidak wajar ini dan seluruh

peraturan perundangan yang berhubungan dengan

hal tersebut.

f Sebelum bekerja sama dengan pihak ketiga,

Perseroan harus melakukan pemeriksaan secara

seksama terhadap kepatuhan pihak ketiga tersebut

atas standar etika mengenai pembayaran tidak wajar.

f Sebelum bekerja sama dengan pihak ketiga,

Perseroan harus melakukan pemeriksaan secara

seksama terhadap kepatuhan pihak ketiga tersebut

atas standar etika mengenai pembayaran tidak

wajar.

7 Kerahasiaan Informasi

Kerahasiaan informasi Perseroan disusun untuk

menjamin keamanan informasi dan memastikan

bahwa informasi yang perlu diungkapkan oleh

Perseroan, telah secara adil dan merata disampaikan

kepada pihak-pihak yang berkepentingan tanpa

adanya perlakuan istimewa untuk pihak tertentu.

Komitmen Karyawan dalam kerahasiaan informasi

adalah sebagai berikut:

7 Kerahasiaan Informasi

Kerahasiaan informasi Perseroan disusun untuk

menjamin keamanan informasi dan memastikan

bahwa informasi yang perlu diungkapkan oleh

Perseroan, telah secara adil dan merata disampaikan

kepada pihak-pihak yang berkepentingan tanpa

adanya perlakuan istimewa untuk pihak tertentu.

Komitmen Karyawan dalam kerahasiaan informasi

adalah sebagai berikut:

a Setiap Personil Perseroan tidak diijinkan untuk

membicarakan dan atau mengungkapkan "informasi

material" mengenai Perseroan kepada siapapun di

luar Perseroan. Pelarangan ini meliputi suami atau

istri, rekan di rumah, sanak saudara, sanak saudara

dari rekan di rumah, pialang (broker) dan Personil

Perseroan lainnya (kecuali rekan kerja yang perlu

mengetahui tentang hal tersebut).

a Setiap Personil Perseroan tidak diijinkan untuk

membicarakan dan atau mengungkapkan "informasi

material" mengenai Perseroan kepada siapapun di

luar Perseroan. Pelarangan ini meliputi suami atau

istri, rekan di rumah, sanak saudara, sanak saudara

dari rekan di rumah, pialang (broker) dan Personil

Perseroan lainnya (kecuali rekan kerja yang perlu

mengetahui tentang hal tersebut).

b Informasi yang dianggap sebagai rahasia meliputi

rencana bisnis dan strategi Perseroan, hasil-hasil

penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam

proses produksi, ketentuan operasi Perseroan,

dokumen-dokumen internal yang ditandatangani

oleh Pejabat Perseroan, hak kekayaan intelektual

ataupun informasi yang dapat mempengaruhi kinerja

Perseroan apabila tersebar keluar Perseroan, kecuali

apabila informasi tersebut telah dipublikasikan.

b Informasi yang dianggap sebagai rahasia meliputi

rencana bisnis dan strategi Perseroan, hasil-hasil

penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam

proses produksi, ketentuan operasi Perseroan,

dokumen-dokumen internal yang ditandatangani

oleh Pejabat Perseroan, hak kekayaan intelektual

ataupun informasi yang dapat mempengaruhi kinerja

Perseroan apabila tersebar keluar Perseroan, kecuali

apabila informasi tersebut telah dipublikasikan.

c Seluruh Personil Perseroan dilarang keras

memberikan informasi rahasia kepada pihak

eksternal tanpa persetujuan ataupun sepengetahuan

Direksi dan Sekretaris Perusahaan.

c Seluruh Personil Perseroan dilarang keras

memberikan informasi rahasia kepada pihak

eksternal tanpa persetujuan ataupun sepengetahuan

Direksi dan Sekretaris Perusahaan.

d Bagi Personil Perseroan yang tidak bekerja Iagi di

Perseroan, dilarang keras mengambil informasi-

informasi rahasia sebelum meninggalkan Perseroan.

Semua dokumen yang telah dibuat oleh Personil

Perseroan yang bersangkutan, menjadi hak milik

Perseroan sepenuhnya. Dan pada saat meninggalkan

Perseroan tidak diperkenankan untuk membawa

dokumen apapun.

d Bagi Personil Perseroan yang tidak bekerja Iagi di

Perseroan, dilarang keras mengambil informasi-

informasi rahasia sebelum meninggalkan Perseroan.

Semua dokumen yang telah dibuat oleh Personil

Perseroan yang bersangkutan, menjadi hak milik

Perseroan sepenuhnya. Dan pada saat meninggalkan

Perseroan tidak diperkenankan untuk membawa

dokumen apapun.

TIDAK BERUBAH
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e Apabila terdapat alasan bisnis ataupun alasan hukum

yang jelas bahwa pihak eksternal perlu mengetahui

informasi yang dikategorikan rahasia, maka pihak

tersebut harus mengikatkan diri dengan Perseroan

dalam perjanjian kerahasiaan (confidentiality

agreement).

e Apabila terdapat alasan bisnis ataupun alasan hukum

yang jelas bahwa pihak eksternal perlu mengetahui

informasi yang dikategorikan rahasia, maka pihak

tersebut harus mengikatkan diri dengan Perseroan

dalam perjanjian kerahasiaan (confidentiality

agreement).

f Personil Perseroan wajib melindungi kerahasiaan

informasi Perseroan setiap waktu, termasuk di luar

tempat kerja dan jam kerja, dan bahkan setelah masa

kerjanya berakhir.

f Personil Perseroan wajib melindungi kerahasiaan

informasi Perseroan setiap waktu, termasuk di luar

tempat kerja dan jam kerja, dan bahkan setelah masa 

kerjanya berakhir.

g Tindakan insider trading, yaitu memperdagangkan

surat berharga berdasarkan informasi rahasia

Perseroan yang bersifat material, atau memberikan

informasi yang bersifat material kepada orang lain

sehingga mereka dapat memperdagangkannya dan

mendapatkan keuntungan atas informasi tersebut,

hal ini merupakan tindakan ilegal yang dapat

menimbulkan tuntutan hukum.

g Tindakan insider trading, yaitu memperdagangkan

surat berharga berdasarkan informasi rahasia

Perseroan yang bersifat material, atau memberikan

informasi yang bersifat material kepada orang lain

sehingga mereka dapat memperdagangkannya dan

mendapatkan keuntungan atas informasi tersebut,

hal ini merupakan tindakan ilegal yang dapat

menimbulkan tuntutan hukum.

8 Pelaporan Atas Pelanggaran dan Perlindungan Bagi

Pelapor

8 Pelaporan Atas Pelanggaran dan Perlindungan Bagi

Pelapor

a Dewan Komisaris berkewajiban untuk menerima dan

memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran

terhadap Kebijakan ini, peraturan perusahaan dan

peraturan perundang-undangan, diproses secara

wajar dan tepat waktu.

a Dewan Komisaris berkewajiban untuk menerima dan

memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran

terhadap Kebijakan ini, peraturan perusahaan dan

peraturan perundang-undangan, diproses secara

wajar dan tepat waktu.

b Dewan Komisaris perlu menyusun rencana kerja

dalam melakukan penelaahan atas pelaporan yang

berkaitan dengan Perseroan yang diterima oleh

Dewan Komisaris.

b Dewan Komisaris perlu menyusun rencana kerja

dalam melakukan penelaahan atas pelaporan yang

berkaitan dengan Perseroan yang diterima oleh

Dewan Komisaris.

c Perseroan harus menyusun peraturan yang

menjamin perlindungan terhadap individu yang

melaporkan terjadinya pelanggaran terhadap

Kebijakan ini, peraturan perusahaan dan peraturan

perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya,

Dewan Komisaris dapat memberikan tugas kepada

komite yang membidangi pengawasan implementasi

GCG.

c Perseroan menjamin perlindungan terhadap individu

yang melaporkan terjadinya pelanggaran terhadap

Kebijakan ini, peraturan perusahaan dan peraturan

perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya,

Dewan Komisaris dapat memberikan tugas kepada

komite yang membidangi pengawasan implementasi

GCG.

TIDAK BERUBAH



9 Kode Etik On the Spot

Jika terdapat pengaduan atau temuan, baik yang

didapatkan dari masyarakat, Unit Kerja/Karyawan

atau SDM, maka atasan langsung akan melakukan

verifikasi kepada yang bersangkutan untuk

selanjutnya penindakan didasarkan kepada:

a Merupakan Pelanggaran yang Pertama kali dilakukan

dan tidak berdampak kepada citra Unit Kerja atau

organisasi, maka dilakukan Coaching oleh atasan

langsung dan akan didokumentasikan dalam

dokumen yang berisi komitmen/action plan dari

karyawan kedepannya.

b Merupakan Pelanggaran merupakan pengulangan

dan disengaja serta berdampak kepada citra Unit

Kerja atau organisasi, maka akan dilakukan

pemeriksaan oleh Komite Personalia.

Komite Personalia secara random sampling setiap

setahun sekali akan melakukan pengawasan kode

etik on the spot dengan cara hadir pada kegiatan

yang dilakukan kepada fungsi yang berhubungan

banyak dengan pihak eksternal. Pelaksanaan dan

petunjuk pelaksanaannya akan diatur pada Surat

Keputusan Direksi.

9 Pengawasan dan Penggunaan Aset

Standar etika pengawasan dan penggunaan aset

ditujukan untuk memastikan seluruh aset fisik,

keuangan, hak milik intelektual dan aset yang lain

digunakan dan dilindungi secara optimal. Komitmen

Karyawan dalam pengawasan dan penggunaan aset

adalah sebagai berikut:

10 Pengawasan dan Penggunaan Aset

Standar etika pengawasan dan penggunaan aset

ditujukan untuk memastikan seluruh aset fisik,

keuangan, hak milik intelektual dan aset yang lain

digunakan dan dilindungi secara optimal. Komitmen

Karyawan dalam pengawasan dan penggunaan aset

adalah sebagai berikut:

a Personil Perseroan wajib melindungi properti dan

aset Perseroan dan mengoptimalkan

penggunaannya.

a Personil Perseroan wajib melindungi properti dan

aset Perseroan dan mengoptimalkan

penggunaannya.

b Menggunakan properti dan aset Perseroan untuk

keperluan bisnis yang sah dan menghindarkan

penggunannya di luar kepentingan Perseroan.

b Menggunakan properti dan aset Perseroan untuk

keperluan bisnis yang sah dan menghindarkan

penggunannya di luar kepentingan Perseroan.

c Mengikuti standar akuntansi dan pelaporan yang

berlaku umum dalam mencatat dan melaporkan aset

Perseroan.

c Mengikuti standar akuntansi dan pelaporan yang

berlaku umum dalam mencatat dan melaporkan aset

Perseroan.

d Seluruh aset Perseroan harus digunakan secara

efektif dan efisien untuk mencapai tujuan Perseroan.

d Seluruh aset Perseroan harus digunakan secara

efektif dan efisien untuk mencapai tujuan Perseroan.

e Perseroan harus menerapkan proses pengendalian

yang efektif dan efisien atas penggunaan aset

Perseroan untuk menghindarkan diri dari kerugian-

kerugian yang mungkin terjadi.

e Perseroan harus menerapkan proses pengendalian

yang efektif dan efisien atas penggunaan aset

Perseroan untuk menghindarkan diri dari kerugian-

kerugian yang mungkin terjadi

10 Kontribusi dan Aktivitas Politik

Perseroan menerapkan aturan untuk tidak

memberikan sumbangan dalam bentuk apapun

kepada kandidat untuk jabatan politik, pejabat dari

sebuah partai politik, atau komite atau organisasi

yang ikut serta dalam pemilihan umum sebagai

seorang kandidat tertentu untuk suatu jabatan politik

di Indonesia maupun di negara-negara lain.

Komitmen Karyawan terkait kontribusi dan aktivitas

politik adalah sebagai berikut:

11 Kontribusi dan Aktivitas Politik

Perseroan menerapkan aturan untuk tidak

memberikan sumbangan dalam bentuk apapun

kepada kandidat untuk jabatan politik, pejabat dari

sebuah partai politik, atau komite atau organisasi

yang ikut serta dalam pemilihan umum sebagai

seorang kandidat tertentu untuk suatu jabatan

politik di Indonesia maupun di negara-negara lain.

Komitmen Karyawan terkait kontribusi dan aktivitas

politik adalah sebagai berikut:

a Personil Perseroan yang menjadi pengurus partai

politik dan/atau menjadi anggota legislatif, harus

mengundurkan diri dari Perseroan sebagaimana

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a Personil Perseroan yang menjadi pengurus partai

politik dan/atau menjadi anggota legislatif, harus

mengundurkan diri dari Perseroan sebagaimana

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b Tidak menggunakan fasilitas dan/atau sumber daya

Perseroan untuk kepentingan golongan/partai politik

tertentu.

b Tidak menggunakan fasilitas dan/atau sumber daya

Perseroan untuk kepentingan golongan/partai politik

tertentu.

c Tidak menggunakan jam kerja dan wewenang jabatan 

untuk mendukung aspirasi partai politik tertentu.

c Tidak menggunakan jam kerja dan wewenang

jabatan untuk mendukung aspirasi partai politik

tertentu. 

d Tidak bertindak diskriminatif terhadap Personil

Perseroan yang memiliki pandangan politik yang

berbeda.

d Tidak bertindak diskriminatif terhadap Personil

Perseroan yang memiliki pandangan politik yang

berbeda.

e Tidak membawa, memperhatikan, memasang, serta

mengedarkan simbol, gambar dan ornamen partai

politik di lingkungan Perseroan,

e Tidak membawa, memperhatikan, memasang, serta

mengedarkan simbol, gambar dan ornamen partai

politik di lingkungan Perseroan.

Kebijakan ini didesain untuk memastikan bahwa

Personil Perseroan selalu berperilaku sama di dalam

Perseroan dan saat berurusan di luar Perseroan.

Untuk itu perlu dipastikan penegakan kepatuhan atas

Kebijakan ini dan apabila terdapat pelanggaran maka

hal ini harus dilaporkan dengan memperhatikan hal-

hal sebagai berikut:

Kebijakan ini didesain untuk memastikan bahwa

Personil Perseroan selalu berperilaku sama di dalam

Perseroan dan saat berurusan di luar Perseroan.

Untuk itu perlu dipastikan penegakan kepatuhan atas

Kebijakan ini dan apabila terdapat pelanggaran maka

hal ini harus dilaporkan dengan memperhatikan hal-

hal sebagai berikut:

1 Pelanggaran

Pelanggaran merupakan sikap, tindakan atau

perbuatan yang menyimpang dari Kebijakan ini.

Pelanggaran meliputi namun tidak terbatas pada:

1 Pelanggaran 

Pelanggaran merupakan sikap, tindakan atau

perbuatan yang menyimpang dari Kebijakan ini.

Pelanggaran meliputi namun tidak terbatas pada:

a Ketidakdisiplinan a Ketidakdisiplinan

b Penggelapan b Penggelapan

c Penyampaian informasi, data, dokumen baik kepada

stakeholders internal maupun eksternal yang

merupakan rahasia Perseroan

c Penyampaian informasi, data, dokumen baik kepada

stakeholders internal maupun eksternal yang

merupakan rahasia Perseroan 

d Pemalsuan laporan keuangan untuk kepentingan

pribadi yang dapat merugikan Perseroan baik materiil

maupun non-materiil;

d Pemalsuan laporan keuangan untuk kepentingan

pribadi yang dapat merugikan Perseroan baik materiil 

maupun non-materiil;

e Penyalahgunaan aset Perseroan untuk kepentingan

pribadi, kerabat dan atau saudara;

e Penyalahgunaan aset Perseroan untuk kepentingan

pribadi, kerabat dan atau saudara;

PENEGAKAN 

KEPATUHAN

PENEGAKAN 

KEPATUHAN

TIDAK BERUBAH

PENAMBAHAN

Penambahan terkait Poin

mengenai Kode Etik On The

Spot, dimana jika terdapat

pengaduan yang didapatkan

dari masyarakat, unit

kerja/karyawan atau SDM

maka secara langsung

atasan dapat melakukan

verifikasi kepada yang

bersangkutan dengan

dilakukan penindakan.

TIDAK BERUBAH
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f Penyalahgunaan psikotropika (narkotika) seperti

mabuk, minum-minuman keras yang memabukkan,

menjual, membeli di lingkungan kerja, serta

mengedarkan, menjual, membeli, memakai, obat-

obatan terlarang atau obat-obatan lainnya yang

dilarang oleh peraturan perundangan di

lingkungan/fasilitas Perseroan.

f Penyalahgunaan psikotropika (narkotika) seperti

mabuk, minum-minuman keras yang memabukkan,

menjual, membeli di lingkungan kerja, serta

mengedarkan, menjual, membeli, memakai, obat-

obatan terlarang atau obat-obatan lainnya yang

dilarang oleh peraturan perundangan di

lingkungan/fasilitas Perseroan.

g Melakukan tindakan pelecehan seksual dan

melakukan perbuatan asusila di lingkungan

Perseroan

g Melakukan tindakan pelecehan seksual dan

melakukan perbuatan asusila di lingkungan

Perseroan

2 Tanggung Jawab

Komite Personalia bertanggung jawab untuk

memastikan penegakan dan penerapan Kebijakan ini.

Komite Personalia terdiri dari Kepala Divisi unit kerja:

Sumber Daya Manusia dan Umum (SDMU), Satuan

kerja Pengawasan Internal (SPI), Manajemen Risiko

dan Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan. Tugas dan

tanggung jawab Komite Personalia akan diatur

terpisah dalam Surat Keputusan Direksi.

2 Tanggung Jawab

Komite Personalia bertanggung jawab untuk

memastikan penegakan dan penerapan Kebijakan ini.

Komite Personalia terdiri dari Pimpinan Unit Kerja:

Sumber Daya Manusia dan Umum (SDMU), Satuan

kerja Pengawasan Internal (SPI), Manajemen Risiko

dan Kepatuhan. Tugas dan tanggung jawab Komite

Personalia akan diatur terpisah dalam Surat

Keputusan Direksi.

TIDAK BERUBAH

3 Identifikasi Masalah Etika

Terkadang sangat sulit untuk melakukan identifikasi

ketika terjadi masalah-masalah yang berhubungan

dengan Kebijakan ini.

Di tempat kerja di mana terjadi interaksi antar

Personil Perseroan, terdapat perspektif yang berbeda-

beda dan adanya tekanan-tekanan usaha, hal ini

dapat mengurangi kesadaran dan sensitivitas Personil

Perseroan atas risiko terjadinya pelanggaran etika.

Setiap Personil Perseroan bertanggung jawab untuk

berperilaku sesuai dengan Kebijakan ini. Jika Personil

Perseroan merasa ragu-ragu dalam menilai apakah

tindakan atau keputusan yang akan diambil sesuai

dengan Kebijakan ini, maka Personil Perseroan dapat

menanyakan kepada diri sendiri pertanyaan -

pertanyaan berikut:

3 Identifikasi Masalah Etika

Terkadang sangat sulit untuk melakukan identifikasi

ketika terjadi masalah-masalah yang berhubungan

dengan Kebijakan ini. 

Di tempat kerja di mana terjadi interaksi antar

Personil Perseroan, terdapat perspektif yang berbeda-

beda dan adanya tekanan-tekanan usaha, hal ini

dapat mengurangi kesadaran dan sensitivitas

Personil Perseroan atas risiko terjadinya pelanggaran

etika. 

Setiap Personil Perseroan bertanggung jawab untuk

berperilaku sesuai dengan Kebijakan ini. Jika Personil

Perseroan merasa ragu-ragu dalam menilai apakah

tindakan atau keputusan yang akan diambil sesuai

dengan Kebijakan ini, maka Personil Perseroan dapat

menanyakan kepada diri sendiri pertanyaan -

pertanyaan berikut:

a Apakah tindakan atau keputusan yang akan diambil

sesuai dengan Nilai-nilai Perseroan serta standar

etika yang ditetapkan ?

a Apakah tindakan atau keputusan yang akan diambil

sesuai dengan Nilai-nilai Perseroan serta standar

etika yang ditetapkan ?

b Apakah tindakan yang akan diambil dapat secara

langsung maupun tidak langsung mencelakai atau

membahayakan kesehatan atau keselamatan orang

lain?

b Apakah tindakan yang akan diambil dapat secara

langsung maupun tidak langsung mencelakai atau

membahayakan kesehatan atau keselamatan orang

lain?

c Apakah tindakan atau keputusan yang akan diambil

tidak melanggar peraturan perundangan yang terkait

?

c Apakah tindakan atau keputusan yang akan diambil

tidak melanggar peraturan perundangan yang terkait

?

d Apakah tindakan atau keputusan yang akan diambil

telah sesuai dengan Kebijakan yang telah ditetapkan

oleh Perseroan?

d Apakah tindakan atau keputusan yang akan diambil

telah sesuai dengan Kebijakan yang telah ditetapkan

oleh Perseroan?

e Apakah tindakan atau keputusan yang akan diambil

akan membuat Anda merasa tidak nyaman, tidak

tenang atau was-was?

e Apakah tindakan atau keputusan yang akan diambil

akan membuat Anda merasa tidak nyaman, tidak

tenang atau was-was? 

f Apakah Anda akan dengan nyaman dapat

memberitahukan tindakan atau keputusan tersebut

kepada rekan sejawat, atasan, keluarga atau teman?

f Apakah Anda akan dengan nyaman dapat

memberitahukan tindakan atau keputusan tersebut

kepada rekan sejawat, atasan, keluarga atau teman?

g Bagaimanakah pandangan orang lain terhadap

tindakan atau keputusan yang akan diambil apabila

hal ini di muat dalam surat kabar atau dibacakan

dalam berita televisi?

g Bagaimanakah pandangan orang lain terhadap

tindakan atau keputusan yang akan diambil apabila

hal ini di muat dalam surat kabar atau dibacakan

dalam berita televisi?

Konsultasi dan Pelaporan Masalah-Masalah Etika

Apabila Personil Perseroan menemukan bahwa

sebuah keputusan atau tindakan tidak konsisten

dengan ketentuan yang berlaku atau tidak mematuhi

(in-comply), bersikap tidak menerima dengan yang

tercantum dalam ketentuan yang berlaku atau

Personil Perseroan merasa ragu-ragu atas tindakan

atau keputusan yang akan diambil, atau Personil

Perseroan merasa tidak tahu apa yang harus

dilakukan dalam situasi-situasi tertentu, maka

Personil Perseroan harus segera memberitahukan

atau mengkonsultasikan hal tersebut kepada atasan

langsung Personil Perseroan yang bersangkutan, dan

setiap atasan wajib memberikan perhatian penuh

atas laporan Personil Perseroan yang menjadi

bawahannya dan berusaha menyelesaikannya secara

tuntas sesuai dengan ketentuan pada Perseroan.

Konsultasi dan Pelaporan Masalah-Masalah Etika

Apabila Personil Perseroan menemukan bahwa

sebuah keputusan atau tindakan tidak konsisten

dengan ketentuan yang berlaku atau tidak mematuhi

(in-comply), bersikap tidak menerima dengan yang

tercantum dalam ketentuan yang berlaku atau

Personil Perseroan merasa ragu-ragu atas tindakan

atau keputusan yang akan diambil, atau Personil

Perseroan merasa tidak tahu apa yang harus

dilakukan dalam situasi-situasi tertentu, maka

Personil Perseroan harus segera memberitahukan

atau mengkonsultasikan hal tersebut kepada atasan

langsung Personil Perseroan yang bersangkutan, dan

setiap atasan wajib memberikan perhatian penuh

atas laporan Personil Perseroan yang menjadi

bawahannya dan berusaha menyelesaikannya secara

tuntas sesuai dengan ketentuan pada Perseroan.

Jika Personil Perseroan tidak bisa melakukan hal di

atas atau dalam hal ini yang dilaporkan bisa

menimbulkan benturan kepentingan dengan atasan

langsung maka Personil Perseroan dapat

mendiskusikan hal tersebut kepada pejabat setingkat

lebih tinggi, dalam hal pejabat setingkat lebih tinggi

dari atasan langsung adalah Direktur, maka

penyampaian pelaporan ditujukan kepada Divisi SDM

& Umum (Fungsi SDM).

Jika Personil Perseroan tidak bisa melakukan hal di

atas atau dalam hal ini yang dilaporkan bisa

menimbulkan benturan kepentingan dengan atasan

langsung maka Personil Perseroan dapat

mendiskusikan hal tersebut kepada pejabat setingkat

lebih tinggi, dalam hal pejabat setingkat lebih tinggi

dari atasan langsung adalah Direktur, maka

penyampaian pelaporan ditujukan kepada Divisi SDM

& Umum (Bagian SDM).

5 Prosedur Penanganan Atas Pelaporan Pelanggaran 5 Prosedur Penanganan Atas Pelaporan Pelanggaran

a Apabila terjadi pelanggaran, setiap Personil

Perseroan berhak mengajukan laporan secara lisan

atau tertulis kepada atasan langsung Personil

Perseroan yang bersangkutan untuk diselesaikan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a Apabila terjadi pelanggaran, setiap Personil

Perseroan berhak mengajukan laporan secara lisan

atau tertulis kepada atasan langsung Personil

Perseroan yang bersangkutan untuk diselesaikan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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b Apabila upaya sebagaimana dimaksud pada butir 1 di

atas belum mencapai penyelesaian, Personil

Perseroan yang bersangkutan dapat meneruskan

keluhannya secara tertulis kepada pejabat setingkat

lebih tinggi dalam hal ini atasan dari atasan langsung

Personil Perseroan yang bersangkutan untuk

diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(dalam hal pejabat setingkat lebih tinggi dari atasan

langsung adalah Direktur, maka penyampaian

pelaporan ditujukan kepada Divisi SDM & Umum

(Fungsi SDM)

b Apabila upaya sebagaimana dimaksud pada butir 1 di

atas belum mencapai penyelesaian, Personil

Perseroan yang bersangkutan dapat meneruskan

keluhannya secara tertulis kepada pejabat setingkat

lebih tinggi dalam hal ini atasan dari atasan langsung

Personil Perseroan yang bersangkutan untuk

diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(dalam hal pejabat setingkat lebih tinggi dari atasan

langsung adalah Direktur, maka penyampaian

pelaporan disampaikan kepada Divisi SDM & Umum

(Bagian SDM)

c Apabila upaya sebagaimana dimaksud pada butir 2

diatas belum mencapai penyelesaian (atasan dari

atasan langsung bukan Direktur), Personil Perseroan

yang bersangkutan dapat meneruskan keluhannya

atau keberatan Personil Perseroan tersebut secara

tertulis kepada Kepala Divisi Sumber Daya Manusia &

Umum untuk diselesaikan.

c Apabila upaya sebagaimana dimaksud pada butir 2

diatas belum mencapai penyelesaian (atasan dari

atasan langsung bukan Direktur), Personil Perseroan

yang bersangkutan dapat meneruskan keluhannya

atau keberatan Personil Perseroan tersebut secara

tertulis kepada Kepala Divisi Sumber Daya Manusia &

Umum untuk diselesaikan.

Berkaitan dengan penyelesaian permasalahan etika,

Komite Personalia bertugas dalam hal terdapat

penyelesaian pelaporan pelanggaran yang

dikategorikan merupakan pelanggaran berat (selain

tindakan indispliner ataupun sesuai dengan

ketentuan tanggung jawab Komite Personalia pada

SKD) oleh Kepala Divisi SDM & Umum untuk:

Berkaitan dengan penyelesaian permasalahan etika

(yang termasuk ke dalam ketentuan tanggung jawab

Komite Personalia sesuai dengan SKD ataupun

indikasi pelanggaran berat) Komite Personalia

berkewajiban untuk melakukan langkah-langkah

sebagai berikut : 

1) melakukan proses investigasi dengan

mengedepankan asas keadilan, praduga tidak

bersalah serta kerahasiaan;

2) menjaga kerahasiaan jati diri Pelapor selama

proses investigasi berlangsung;

3) menentukan tindakan disipliner yang akan

diberikan apabila terbukti secara benar dan sah

bahwa telah terjadi pelanggaran atas Kebijakan ini;

4) melakukan analisis terhadap permasalahan yang

terjadi untuk mengidentifikasi kelemahan sistem

pengendalian yang sudah diterapkan dan potensi-

potensi perbaikan yang dapat dilakukan;

5) memberikan saran dan rekomendasi kepada pihak-

pihak terkait untuk segera melaksanakan tindakan-

tindakan perbaikan yang diperlukan.

1) melakukan proses investigasi dengan

mengedepankan asas keadilan, praduga tidak

bersalah serta kerahasiaan;

2) menjaga kerahasiaan jati diri Pelapor selama

proses investigasi berlangsung;

3) menentukan tindakan disipliner yang akan

diberikan apabila terbukti secara benar dan sah

bahwa telah terjadi pelanggaran atas Kebijakan ini; 

4) melakukan analisis terhadap permasalahan yang

terjadi untuk mengidentifikasi kelemahan sistem

pengendalian yang sudah diterapkan dan potensi-

potensi perbaikan yang dapat dilakukan;

5) Memberikan saran kepada Direksi terkait

tindakan yang perlu diambil berdasarkan langkah-

langkah tindakan penyelesaian permasalahan yang

telah dilakukan oleh Divisi SDMU atau Komite

Personalia.

6) memberikan saran dan rekomendasi kepada

pihak-pihak terkait untuk segera melaksanakan

tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan. 

6 Keputusan

Kepala Divisi SDM & Umum atau Komite Personalia

memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk

keputusan yang perlu diambil tentang pelanggaran

Etika dan Sanksi sesuai dengan Kebijakan ini. Pihak-

pihak yang dinyatakan melanggar diperkenankan

untuk mengajukan pertimbangan kembali atas

keputusan tentang pelanggaran dan sanksi.

(Memberikan usulan dan penjelasan tertulis ke

Direksi)

6 Keputusan

Kepala Divisi SDM & Umum atau Komite Personalia

memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk

keputusan yang perlu diambil tentang pelanggaran

Etika dan Sanksi sesuai dengan Kebijakan ini. Pihak-

pihak yang dinyatakan melanggar diperkenankan

untuk mengajukan pertimbangan kembali atas

keputusan tentang pelanggaran dan sanksi.

(Memberikan usulan dan penjelasan tertulis ke

Direksi)

TIDAK BERUBAH

7 Sanksi Atas Pelanggaran Etika

Personil Perseroan yang melakukan pelanggaran

dikenakan sanksi sesuai dengan sifat, dan seringnya

pelanggaran dilakukan. Ketentuan pemberian sanksi

mengacu pada Kebijakan ini, Anggaran Dasar,

Peraturan Perseroan dan ketentuan lainnya yang

relevan.

7 Sanksi Atas Pelanggaran Etika

Personil Perseroan yang melakukan pelanggaran

dikenakan sanksi sesuai dengan sifat, dan seringnya

pelanggaran dilakukan. Ketentuan pemberian sanksi

mengacu pada Kebijakan ini, Anggaran Dasar,

Peraturan Perseroan dan ketentuan lainnya yang

relevan.

TIDAK BERUBAH

Seluruh Personil Perseroan wajib menandatangani

Pernyataan Komitmen yang memuat, antara lain :

Seluruh Personil Perseroan wajib menandatangani

Pernyataan Komitmen yang memuat, antara lain:

Pernyataan Pernyataan

1 Bertindak untuk kepentingan terbaik Perseroan; 1 Bertindak untuk kepentingan terbaik Perseroan;

2 Bertindak dengan jujur dan dengan integritas pribadi

berstandar tinggi;

2 Bertindak dengan jujur dan dengan integritas pribadi

berstandar tinggi;

3 Mematuhi peraturan perundang-undangan yang

berlaku bagi Perseroan dan operasinya;

3 Mematuhi peraturan perundang-undangan yang

berlaku bagi Perseroan dan operasinya;

4 Tidak berpartisipasi dalam tindakan melanggar

hukum atau kegiatan yang tidak etis;

4 Tidak berpartisipasi dalam tindakan melanggar

hukum atau kegiatan yang tidak etis;

5 Tidak memasuki suatu pengaturan atau berpartisipasi 

dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan

benturan kepentingan Perseroan atau akan

berdampak negatif terhadap nama baik Perseroan;

5 Tidak memasuki suatu pengaturan atau

berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan

menimbulkan benturan kepentingan Perseroan atau

akan berdampak negatif terhadap nama baik

Perseroan;

6 Tidak mengambil manfaat atas properti atau

informasi Perseroan atau pelanggannya untuk

kepentingan pribadi atau yang menyebabkan

kerugian bagi Perseroan dan pelanggannya; dan

6 Tidak mengambil manfaat atas properti atau

informasi Perseroan atau pelanggannya untuk

kepentingan pribadi atau yang menyebabkan

kerugian bagi Perseroan dan pelanggannya; dan

7 Tidak memanfaatkan kedudukannya atau peluang

yang dihasilkan oleh kedudukannya untuk

kepentingan pribadinya.

7 Tidak memanfaatkan kedudukannya atau peluang

yang dihasilkan oleh kedudukannya untuk

kepentingan pribadinya.

Komitmen Komitmen

1 Pelaksanaan Kebijakan ini membutuhkan tidak hanya

komitmen yang tinggi, namun juga diperlukan

konsistensi dari Personil Perseroan.

1 Pelaksanaan Kebijakan ini membutuhkan tidak hanya

komitmen yang tinggi, namun juga diperlukan

konsistensi dari Personil Perseroan.

PERNYATAAN 

KOMITMEN 

(PEMAHAMAN DAN 

PELAKSANAAN 

KEBIJAKAN TATA 

KELOLA 

PERUSAHAAN SERTA 

PEDOMAN ETIKA 

DAN PERILAKU 

PERSEROAN)

PERNYATAAN 

KOMITMEN 

(PEMAHAMAN DAN 

PELAKSANAAN 

KEBIJAKAN TATA 

KELOLA PERUSAHAAN 

SERTA ETIKA DAN 

PEDOMAN PERILAKU)

PENYESUAIAN

TIDAK BERUBAH

d d

TIDAK BERUBAH



2 Dalam rangka membangun komitmen dimaksud,

setiap Personil Perseroan agar diberikan Kebijakan ini

1 (satu) kali pada saat pertama kali menandatangani

ikatan kerja dengan Perseroan atau ketika buku ini

diterbitkan belum memilikinya.

2 Dalam rangka membangun komitmen dimaksud,

setiap Personil Perseroan agar diberikan Kebijakan ini

1 (satu) kali pada saat pertama kali menandatangani

ikatan kerja dengan Perseroan atau ketika buku ini

diterbitkan belum memilikinya.

3 Personil Perseroan wajib mempelajari dan

memahami dengan sungguh-sungguh filosofi

Kebijakan ini sebelum membubuhkan tanda tangan

persetujuan di atas materai pada lembar “Pernyataan 
Komitmen terhadap Kebijakan Umum Tata Kelola dan

Kebijakan Umum Penerapan Nilai, Etika dan

Pedoman Perilaku ”dan selanjutnya dapat

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai bukti

komitmen melaksanakan Kebijakan ini dengan

keteguhan hati. Pernyataan Komitmen ini berlaku

sampai dengan Personil Perseroan yang

bersangkutan tidak lagi menjadi Personil di

Perseroan.

3 Personil Perseroan wajib mempelajari dan

memahami dengan sungguh-sungguh filosofi

Kebijakan ini sebelum membubuhkan tanda tangan

persetujuan di atas materai pada lembar

“Pernyataan Komitmen terhadap Kebijakan Umum

Tata Kelola dan Kebijakan Umum Pedoman Etika dan

Perilaku Perseroan” dan selanjutnya dapat

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai bukti

komitmen melaksanakan Kebijakan ini dengan

keteguhan hati. Pernyataan Komitmen ini berlaku

sampai dengan Personil Perseroan yang

bersangkutan tidak lagi menjadi Personil di

Perseroan.

4 Pada setiap awal tahun, Komite Personalia wajib

mendiskusikan mengenai Kebijakan ini kepada

seluruh Karyawan Perseroan kemudian bersama-

sama kembali membubuhkan tanda tangan pada

lembar persetujuan bersama.

4 Pada setiap awal tahun, Komite Personalia wajib

mendiskusikan mengenai Kebijakan ini kepada

seluruh Karyawan Perseroan kemudian bersama-

sama kembali membubuhkan tanda tangan pada

lembar persetujuan bersama.

1 Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan dalam hal terjadi kekeliruan dalam

Kebijakan ini, maka akan dilakukan penyesuaian

dan/atau perubahan pada bagian kekeliruan tersebut

sebagaimana mestinya.

1 Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan dalam hal terjadi kekeliruan dalam

Kebijakan ini, maka akan dilakukan penyesuaian

dan/atau perubahan pada bagian kekeliruan tersebut 

sebagaimana mestinya.

2 Kebijakan ini mencabut dan menyatakan tidak

berlakunya lagi Pedoman Etika & Perilaku No

037/KEB/PED/SMF/XII/2020 Tanggal 29 Desember

2020.

2 Kebijakan ini mencabut dan menyatakan tidak

berlakunya lagi Kebijakan Umum Perseroan Nomor

026/KEB/KU/SMF/VIII/2021 Tentang Penerapan Nilai,

Etika dan Pedoman Perilaku.

PENUTUP PENUTUP

TIDAK BERUBAH

PENYESUAIAN

Penyesuaian terkait

mencabut dan menyatakan

tidak berlakunya lagi

Kebijakan Umum Perseroan

Nomor 

026/KEB/KU/SMF/VIII/2021 

Tentang Penerapan Nilai,

Etika dan Pedoman Perilaku.
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Diterima :  

LEMBAR DISPOSISI SURAT / MEMO MASUK

Dari  : Direktur Utama,Direktur Keuangan & Operasional,Direktur Sekuritisasi & Pembiayaan

Nomor  : M-0470/MRK/SMF/XII/2022

Tanggal  : 20 Desember 2022

Perihal  : Permohonan Persetujuan dan Pengesahan atas Pemutakhiran Kebijakan Umum

Perseroan tentang Penerapan Nilai, Etika dan Pedoman Perilaku Perseroan

Kepada  : R Wisnu Prihartono - Kepala Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan

Untuk  : ✓ Setuju usulan

Direktur Utama
- Perintah : Setuju usulan

- Catatan : -

Direktur Keuangan dan Operasional
- Perintah : Setuju usulan

- Perintahlainnya : Sosialisasikan kepada seluruh karyawan

- Catatan : -

Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan
- Perintah : Setuju usulan

- Catatan : -

PT Sarana Multigriya Finansial (

Persero ) 

  

Ditandatangani secara elektronik oleh

:

Bonai Subiakto 

Direktur Keuangan & Operasional

PT Sarana Multigriya Finansial (

Persero ) 

  

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heliantopo 

Direktur Sekuritisasi & Pembiayaan

PT Sarana Multigriya Finansial (

Persero ) 

  

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Ananta Wiyogo 

Direktur Utama



 

To : DireksiDireksi From: Divisi Manajemen Risiko dan KepatuhanDivisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan

 No: M-0470/MRK/SMF/XII/2022M-0470/MRK/SMF/XII/2022

cc : -- Date: 20 Desember 202220 Desember 2022

Lamp: - Kebijakan Perseroan

- Matriks Perubahan Kebijakan

Re: Permohonan Persetujuan dan PengesahanPermohonan Persetujuan dan Pengesahan
atas Pemutakhiran Kebijakan Umumatas Pemutakhiran Kebijakan Umum
Perseroan tentang Penerapan Nilai, EtikaPerseroan tentang Penerapan Nilai, Etika
dan Pedoman Perilaku Perseroandan Pedoman Perilaku Perseroan

 
LATAR BELAKANG PENGAJUAN KEBIJAKANLATAR BELAKANG PENGAJUAN KEBIJAKAN

1. Dalam menjaga terciptanya tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance

(“GCG”), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), selanjutnya disebut Perseroan, berkomitmen

untuk mengimplementasikannya secara konsisten. Salah satunya, dilakukan dengan memiliki

standar Nilai, Etika & Pedoman Perilaku Perusahaan (selanjutnya disebut “Kebijakan”.

2. Etika Perseroan adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis Perseroan dan etika

kerja Personil Perseroan. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh personil yang bertindak untuk dan atas

nama Perseroan, pemangku kepentingan dan mitra kerja yang melakukan transaksi bisnis dengan

Perseroan. Dengan senantiasa mengharuskan kepatuhan terhadap standar Nilai, Etika & Pedoman

Perilaku dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya, diwajibkan bagi seluruh pimpinan dari

setiap tingkatan dalam Perseroan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Kebijakan ini

dipatuhi dan dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing.

3. Kebijakan Umum tentang Penerapan Nilai, Etika & Pedoman Perilaku Perusahaan ini disusun dalam

rangka pemutakhiran atas Kebijakan Umum yang sebelumnya telah disahkan oleh Direksi dan

Dewan Komisaris.

4. Dalam penyusunan Kebijakan ini telah dilakukan koordinasi bersama antara Divisi ManajemenRisiko

dan Kepatuhan beserta Divisi SDM & Umum dan Satuan Pengawasan Internal.

PEMBAHASAN PENGAJUAN KEBIJAKANPEMBAHASAN PENGAJUAN KEBIJAKAN

1. Kebijakan Umum tentang Penerapan Nilai, Etika & Pedoman Perilaku Perusahaan ini
memuat beberapa ketentuan sebagai berikut :

KETENTUAN HAL YANG DIATURKETENTUAN HAL YANG DIATUR KETERANGANKETERANGAN

Latar Belakang Dalam menjaga terciptanya tata kelola perusahaan

yang baik atau Good Corporate

Governance (“GCG”) PT Sarana Multigriya Finansial

(Persero), berkomitmen untuk

mengimplementasikannya secara konsisten. Salah

satunya, dilakukan dengan memiliki standar Nilai,

Etika & Pedoman Perilaku Perusahaan (selanjutnya

disebut “Kebijakan”).

MEMOMEMO



Ketentuan Umum Hal-hal yang diatur mengenai penjelasan terkait Nilai

Perseroan, Etika Perseroan, Pedoman Perilaku, dan

hal lainnya yang diatur kedalam Kebijakan Umum ini.

Ruang Lingkup Mencakup penerapan nilai, etika dan pedoman

perilaku Perseroan dan etika kerja Personil

Perseroan yang disusun untuk membentuk,

mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku

sehingga sesuai dengan budaya Perseroan dalam

mencapai visi dan misinya.

Tujuan 1. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan

Visi dan melaksanakan Misi

Perseroan secara profesional dan beretika.

2. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan

Visi dan melaksanakan Misi

Perseroan secara profesional dan beretika.

3. Sebagai sarana untuk menciptakan dan

memelihara lingkungan kerja yang positif.

4. Sebagai sarana untuk menciptakan dan

memelihara lingkungan kerja yang positif.

5. Sebagai sarana untuk menciptakan dan

memelihara lingkungan kerja yang positif.

6. Panduan tentang benturan kepentingan,

pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi,

kepatuhan terhadap peraturan, kerahasiaan

informasi, dan pelaporan terhadap perilaku yang

tidak etis.

Dasar Hukum 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

termasuk turunannya dan perubahannya jika

ada.

2. Peraturan Menteri Keuangan RI

No.88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata

Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan

Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan

Pengawasan Menteri Keuangan.

3. Keputusan Menteri Keuangan

No.505/KMK.06/2020 tentang Pedoman

Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata

kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan

Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan dan

Pengawasan Menteri Keuangan.

4. Kebijakan Umum Perseroan tentang Tata Kelola

Perseroan.

5. Kebijakan Umum Perseroan Tentang Tata Kelola

Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas

Syariah, dan Direksi (Board Manual).

Penerapan Nilai-Nilai Perseroan Mengatur Nilai-Nilai I-SMF (Integritas, Sinergi, Maju

Terdepan, dan Fokus) serta penerapan yang

memberikan pengaruh besar terhadap kemajuan

Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan pada

Kebijakan ini.



Tanggung Jawab dan Kewenangan Mengatur mengenai Tanggung Jawab dan

Kewenangan dari Direksi dan Divisi dalam rangka

penerapan Nilai, Etika dan Perilaku di Perseroan.

Etika Usaha Perseroan 1. Etika Usaha

a. Terhadap Pelanggan / Stakeholders

b. Terhadap Penyedia Barang dan Jasa

2. Hubungan Usaha

a. Hubungan dengan Pesaing

b. Hubungan dengan Regulator

c. Hubungan dengan Personil Perseroan

d. Hubungan dengan Pemegang Saham

e. Hubungan dengan Media

f. Hubungan dengan Masyarakat

Etika dan Perilaku Personil Perseroan Hal yang diatur antara lain :

1. Sebagai Personil Perseroan

2. Hubungan Personil Perseroan

a. Sesama Personil Perseroan

b. Dengan Atasan dan Bawahan

Pengawasan dan Pelanggaran Mengatur lebih lanjut mengenai Pengawasan dan

Pelanggaran.

Perilaku Usaha Perseroan Hal yang diatur antara lain :

1. Kepatuhan

2. Benturan Kepentingan

3. Gratifikasi

4. Persamaan dan Penghormatan pada Hak Asasi

Manusia

5. Kesempatan Kerja yang Adil

6. Pembayaran Tidak Wajar

7. Kerahasiaan Informasi

8. Pelaporan atas Pelanggaran dan Perlindungan

bagi Pelapor

9. Kode Etik On the Spot

10. Pengawasan dan Penggunaan Aset

11. Kontirbusi dan Aktivitas Politik

Penegakan Kepatuhan Kebijakan ini didesain untuk memastikan bahwa

Personil Perseroan selalu berperilaku

sama di dalam Perseroan dan saat berurusan di luar

Perseroan. Untuk itu perlu dipastikan penegakan

kepatuhan atas Kebijakan ini dan apabila terdapat

pelanggaran maka hal ini harus dilaporkan dengan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelanggaran

2. Tanggung Jawab

3. Identifikasi Masalah Etika

4. Konsultasi dan Pelaporan Masalah-Masalah

Etika

5. Prosedur Penanganan Atas Pelaporan

Pelanggaran

6. Keputusan

7. Sanksi atas Pelanggaran Etika



Pernyataan Komitmen (Pemahaman dan

Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola

Perusahaan serta Pedoman Etika dan Perlaku

Perseroan)

Mengatur terkait Seluruh Personil Perseroan wajib

menandatangani Pernyataan Komitmen yang

memuat mengenai Pernyataan dan Komitmen, yang

diatur lebih lanjut dalam Kebijakan Umum ini.

Penutup Kebijakan ini mencabut dan menyatakan tidak

berlakunya lagi Kebijakan Umum Perseroan Nomor

026/KEB/KU/SMF/VIII/2021 Tentang Penerapan

Nilai, Etika dan Pedoman Perilaku.

2. Adapun hal lainnya yang diatur dalam Pedoman dapat dilihat dalam matriks perubahan /

perbandingan kebijakan lama dan kebijakan baru terlampir dalam lampiran tidak terpisah pada

memo pengajuan Kebijakan Perseroan

 

USULAN PENGESAHAN KEBIJAKANUSULAN PENGESAHAN KEBIJAKAN

Berdasarkan Latar Belakang serta Pembahasan Pengajuan Kebijakan diatas, maka Kebijakan Umum

Perseroan Nomor 026/KEB/KU/SMF/VIII/2021 tentang Penerapan Nilai, Etika dan Pedoman Perilaku

dinyatakan tidak berlakutidak berlaku lagi dan digantikan dengan Kebijakan Umum tentang Penerapan Nilai, Etika

dan Pedoman Perilaku ini. Mohon persetujuan dan pembubuhan e-sign Direksi sebagai pengesahan

atas Kebijakan Perseroan tersebut.

Demikian disampaikan, terima kasih

PT Sarana Multigriya Finansial ( Persero ) PT Sarana Multigriya Finansial ( Persero ) 

    

Ditandatangani secara elektronik oleh :Ditandatangani secara elektronik oleh :

R Wisnu PrihartonoR Wisnu Prihartono  

Kepala Divisi Manajemen Risiko & KepatuhanKepala Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan



  

  

LEMBAR KOMITMEN 

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) 

DALAM MELAKSANAKAN PENERAPAN NILAI, ETIKA DAN PEDOMAN PERILAKU 

 

Kami, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai bagian dari Insan SMF memahami bahwa dalam 

implementasi Good Corporate Governance yang menjadi landasan utama dalam 

menjalanakan kegiatan bisnis yang berkesinambungan, dalam rangka melaksanakan 

komitmen bersama untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang positif yang 

mendukung perilaku perilaku etis bagi seluruh Personil Perseroan. 

Sebagai salah satu wujud komitmen dalam penerapan Good Corporate Governance menuju 

standar yang tinggi, kami Dewan Komisaris dan Direksi PT Sarana Multigriya Finansial 

(Persero) beritikad untuk selalu menjalankan Penerapan Nilai, Etika dan Pedoman Perilaku 

secara sungguh-sungguh dalam melaksanakan pengelolaan bisnis demi terwujudnya Visi dan 

Misi Perseroan serta turut menjunjung tinggi Penerapan Nilai-Nilai Perseroan ( I - SMF ) yaitu: 

a. ( I ) adalah Integritas, seluruh struktur organisasi di dalam Perseroan diharapkan 

menjalankan setiap aktivitas dengan berpegang pada peraturan dan etika bisnis. 

b. ( S ) adalah Sinergi, suatu bentuk dari sebuah proses atau menjalin hubungan kerja 

yang efektif, saling membantu, berbagi informasi dan memberi nilai tambah untuk 

mencapai tujuan perusahaan. 

c. ( M ) adalah Maju Terdepan, seluruh struktur organisasi di dalam Perseroan 

memotivasi diri untuk mencapai hasil terbaik, melampaui standar kinerja dengan 

semangat tinggi. 

d. ( F ) adalah Fokus, seluruh fungsi Perseroan melakukan yang terbaik untuk 

memastikan tercapainya kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. 

Dengan ini kami Dewan Komisaris dan Direksi PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) akan 

melaksanakan serta menerapkan segala muatan dari Kebijakan Umum tentang Penerapan 

Nilai, Etika dan Pedoman Perilaku Nomor 042/KEB/KU/SMF/XI/2022 sebagai bentuk 

implementasi Good Corporate Governance di Perseroan. 
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KEBIJAKAN UMUM PERSEROAN 

 NOMOR 042/KEB/KU/SMF/XI/2022 

TENTANG 

PENERAPAN NILAI, ETIKA DAN PEDOMAN PERILAKU PERSEROAN 

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) 

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) 

 

A. LATAR BELAKANG 

Dalam menjaga terciptanya tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate 

Governance  (“GCG”), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), selanjutnya disebut 

Perseroan, berkomitmen untuk mengimplementasikannya secara konsisten. Salah 

satunya, dilakukan dengan memiliki standar Nilai, Etika & Pedoman Perilaku Perusahaan 

(selanjutnya disebut “Kebijakan”). 

Etika Perseroan adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis Perseroan dan 

etika kerja Personil Perseroan. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh personil yang bertindak 

untuk dan atas nama Perseroan, pemangku kepentingan dan mitra kerja yang melakukan 

transaksi bisnis dengan Perseroan. Dengan senantiasa mengharuskan kepatuhan 

terhadap standar Nilai, Etika & Pedoman Perilaku dan berkomitmen untuk 

mengimplementasikannya, diwajibkan bagi seluruh pimpinan dari setiap tingkatan dalam 

Perseroan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Kebijakan ini dipatuhi dan 

dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing. 

B. KETENTUAN UMUM 

1. Perseroan adalah PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) yang beralamat di Grha 

SMF, Jl. Panglima Polim I No.1, RW.6, Melawai, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta 

Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160. 

2. Nilai Perseroan adalah sikap moral Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha 

yang berkesinambungan dengan memperhatikan nilai-nilai Perseroan yang telah 

dibentuk. 
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3. Etika Perseroan adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis Perseroan 

dan etika kerja Personil Perseroan Perseroan yang disusun untuk mempengaruhi, 

membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai 

keluaran yang konsisten, sesuai dengan budaya Perseroan dalam mencapai visi dan 

misinya. Pada hakekatnya Etika Perseroan berisi tentang kewajiban yang harus 

dilaksanakan dan Iarangan yang harus dihindari sebagai penjabaran pelaksanaan 

GCG yang terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan 

Fairness (Kewajaran). 

4. Pedoman Perilaku merupakan rumusan dari nilai-nilai dan etika bisnis Perseroan agar 

dapat dipahami dan diterapkan oleh seluruh Personil Perseroan. 

5. Personil Perseroan adalah seluruh organ dan/atau komponen yang menjadi bagian 

dari Perseroan dan terlibat langsung serta bertanggungjawab dalam pelaksanaan 

kegiatan usaha Perseroan, termasuk didalamnya Direksi dan Dewan Komisaris 

(dengan memperhatikan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dalam ketentuan 

internal yang berlaku di Perseroan). 

6. Komitmen Karyawan adalah ikatan dan/atau hubungan kerja antara Personil 

Perseroan dan Perseroan terkait etika dan perilaku di Perseroan. 

7. Pernyataan Komitmen Karyawan adalah dokumen Pernyataan yang ditandatangani 

oleh masing-masing Personil Perseroan yang isinya sebagaimana diatur pada 

Kebijakan Umum ini 

8. Komite Personalia adalah pelaksana penegakan dan implementasi dari Kebijakan ini 

yang anggotanya terdiri dari Pimpinan Unit Kerja: Sumber Daya Manusia dan Umum 

(SDMU), Satuan kerja Pengawasan Internal (SPI), Manajemen Risiko dan Kepatuhan 

yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang dituangkan dalam Surat Keputusan 

Direksi. 

9. Surat Keputusan Direksi adalah dokumen sah Perseroan yang ditandatangani dan 

diterbitkan atas persetujuan Direksi. 

10. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Perseroan dengan Personil Perseroan yang 

diterbitkan oleh Divisi Sumber Daya Manusia & Umum (Bagian SDM) dan atas 

persetujuan Direksi. 

11. Pelanggaran Kode Etik dapat diperoleh dari WBS, pelaporan, pengawasan, 

monitoring yang dilakukan oleh atasan langsung, Satuan Pengawasan Internal, SDM 

atau karyawan. 
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C. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup Kebijakan ini mencakup penerapan nilai, etika dan pedoman perilaku 

Perseroan dan etika kerja Personil Perseroan yang disusun untuk membentuk, mengatur 

dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga sesuai dengan budaya Perseroan dalam 

mencapai visi dan misinya. 

D. TUJUAN  

1. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi 

Perseroan secara profesional dan beretika dengan memperhatikan seluruh 

stakeholders, sehingga pada akhirnya akan terwujud standar kerja yang maksimal 

bagi seluruh individu dan dengan tetap berpedoman kepada aturan yang berlaku bagi 

Perseroan. 

2. Sebagai dasar dan/atau acuan bagi seluruh Personil Perseroan yang harus dipatuhi 

dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak serta harus dijadikan  landasan 

berpikir dalam proses pengambilan keputusan. 

3. Sebagai sarana untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang positif 

yang mendukung perilaku perilaku etis dari seluruh Personil Perseroan. 

4. Sebagai sarana untuk meningkatkan kepekaan Perseroan dan Personil Perseroan 

terhadap nilai-nilai etika bisnis dengan mengembangkan diskusi-diskusi atau 

pengembangan wacana mengenai etika. 

5. Penjabaran nilai-nilai Perseroan dan etika bisnis dalam melaksanakan usaha 

sehingga menjadi panduan bagi Personil Perseroan. 

6. Panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah dan 

donasi, kepatuhan terhadap peraturan, kerahasiaan informasi, dan pelaporan 

terhadap perilaku yang tidak etis. 

E. DASAR HUKUM   

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia termasuk turunannya dan perubahannya jika ada. 

2. Peraturan Menteri Keuangan RI No.88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola 

Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan 

dan Pengawasan Menteri Keuangan. 
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3. Keputusan Menteri Keuangan No.505/KMK.06/2020 tentang Pedoman Penilaian dan 

Evaluasi Atas Penerapan Tata kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan 

Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan. 

4. Kebijakan Umum Perseroan tentang Tata Kelola Perseroan. 

5. Kebijakan Umum Perseroan Tentang Tata Kelola Kerja Dewan Komisaris, Dewan  

Pengawas Syariah, dan  Direksi (Board Manual). 

F. PENERAPAN NILAI-NILAI PERSEROAN 

1. Nilai-Nilai I-SMF 

a. I adalah Integritas, seluruh struktur organisasi di dalam Perseroan diharapkan 

menjalankan setiap aktivitas dengan berpegang pada peraturan dan etika 

bisnis.  

b. S adalah Sinergi, suatu bentuk dari sebuah proses atau menjalin hubungan 

kerja yang efektif, saling membantu, berbagi informasi dan memberi nilai 

tambah untuk mencapai tujuan perusahaan.  

c. M adalah Maju Terdepan, seluruh struktur organisasi di dalam Perseroan 

memotivasi diri untuk mencapai hasil terbaik, melampaui standar kinerja 

dengan semangat tinggi. 

d. F adalah Fokus, seluruh fungsi Perseroan melakukan yang terbaik untuk 

memastikan tercapainya kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan.  

2. Penerapan nilai-nilai I-SMF pada Perseroan tentunya akan memberikan pengaruh 

besar terhadap kemajuan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan pada 

Kebijakan ini. 

G. TANGGUNG JAWAB & KEWENANGAN 

1. Tanggung Jawab Direksi 

a. Membangun dan menjaga budaya kepatuhan terhadap etika melalui: 

1) Secara pribadi mendorong kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. 

2) Melakukan pengawasan secara teratur mengenai program-program yang 

bertujuan untuk menciptakan kepatuhan Personil Perseroan. 

3) Memberikan contoh yang baik dalam cara bersikap maupun dalam 

bertindak sehari-hari. 

b. Memastikan bahwa setiap Personil Perseroan mengerti bahwa ketaatan atas 

Kebijakan ini yang berlaku sama pentingnya dengan pencapaian kerja. 
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c. Mendorong Personil Perseroan untuk bertanya mengenai berbagai masalah 

integritas dan etika bisnis. 

d. Memberikan pernyataan mengenai integritas laporan keuangan di dalam 

Laporan Keuangan Perseroan. 

e. Mempertimbangkan masalah kepatuhan dalam mengevaluasi dan memberikan 

penghargaan pada Personil Perseroan. 

f. Mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Kebijakan ini melalui 

upaya: 

1) Memastikan bahwa risiko kemungkinan terjadinya pelanggaran yang 

berhubungan dengan proses bisnis dapat diidentifikasi secara dini dan 

sistematis. 

2) Melakukan identifikasi dan melaporkan sesuai prosedur yang ditetapkan 

terhadap kegiatan anak perusahaan, afiliasi serta mitra kerja yang dapat 

menimbulkan kemungkinan pelanggaran. 

3) Memastikan dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan tentang etika dan 

perilaku usaha bagi seluruh Personil Perseroan. 

g. Melakukan deteksi atas kemungkinan pelanggaran etika dengan: 

1) Menerapkan pengawasan ketat untuk memperkecil risiko kemungkinan 

terjadinya pelanggaran. 

2) Menciptakan sistem pelaporan atas kemungkinan-kemungkinan 

terjadinya pelanggaran dan untuk melindungi kerahasiaan dari Personil 

Perseroan yang melaporkan. 

3) Memastikan dilaksanakannya evaluasi secara berkala terhadap 

pelaksanaan nilai, etika dan perilaku bisnis oleh Divisi Sumber Daya 

Manusia “SDM” & Umum (Bagian SDM) untuk menilai efektivitas 

pelaksanaan dan cara memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. 

h. Menindaklanjuti laporan kemungkinan terjadinya pelanggaran antara lain 

dengan cara: 

1) Memberikan arahan kepada Komite Personalia secara cepat kekurangan 

yang ditemui dalam penilaian Kepatuhan atas pelaksanaan Kebijakan ini. 

2) Memberikan sanksi terhadap tindakan-tindakan indisipliner yang sesuai. 

3) Melakukan koordinasi dengan Komite Personalia terkait dengan 

pelanggaran etika 
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4) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Bagian Legal yang ada di 

Perseroan jika pelanggaran etika yang terjadi memerlukan campur 

tangan penegak hukum atau pihak yang berwajib. 

5) Melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan 

Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Tanggung Jawab Divisi 

a. Setiap Divisi harus memahami standar etika yang dituangkan dalam Kebijakan 

ini dengan mempelajari secara detil terkait dengan pekerjaannya. 

b. Apabila ada Personil Perseroan yang mempunyai pertanyaan mengenai 

pelaksanaan Kebijakan ini, dapat berkonsultasi dengan Divisi SDM & Umum 

(Bagian SDM)  

c. Segera membicarakan kepada Divisi SDM & Umum (Bagian SDM) setiap 

dijumpai masalah mengenai kemungkinan pelanggaran terhadap Nilai, Etika 

dan Pedoman Perilaku. 

d. Setiap Divisi wajib memahami prosedur yang dipakai untuk memberitahukan 

atau melaporkan kemungkinan pelanggaran melalui media pelaporan di 

Perseroan atau langsung kepada Bagian SDM. 

e. Bersedia bekerjasama dalam proses investigasi terhadap kemungkinan adanya 

pelanggaran. 

H. ETIKA USAHA PERSEROAN 

1. Etika Usaha 

a. Terhadap Pelanggan/Stakeholders 

1) Perseroan senantiasa bekerja keras untuk memberikan kinerja yang 

terbaik. 

2) Perseroan senantiasa mengedepankan standar layanan yang profesional 

demi memuaskan pelanggan serta tidak melakukan tindakan diskriminatif 

kepada pelanggan. 

3) Perseroan senantiasa memperhatikan kebutuhan para pelanggan dan 

secara terus menerus memantau, menyempurnakan produk-produk, 

melalui peningkatan standar kerja yang tersistem didukung teknologi 

informasi yang memadai dengan berkoodirnasi dengan Divisi Teknologi 

Informasi. 
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4) Perseroan tidak mengabaikan hak-hak pelanggan serta senantiasa 

menjaga sikap dan hubungan kemitraan dengan pelanggan/ stakeholders 

Hak dan kewajiban stakeholders sebagaimana dimaksud dalam 

Kebijakan ini akan diatur lebih detail pada Perjanjian Kerjasama yang 

ditandatangani antara Perseroan dengan stakeholders. 

5) Demi mempertahankan kualitas produk, Perseroan memperhatikan 

aspek inovasi pada setiap tahap proses pengembangan produk dengan 

memperhatikan kontrol terhadap proses dan distribusi yang berpengaruh 

terhadap kualitas layanan. 

6) Saling menghormati kepentingan masing-masing pihak melalui 

persyaratan kontrak yang jelas dan adil. Penting memperhatikan proses 

dan legalitas perjanjian. 

7) Melakukan pencatatan dan/atau pembukuan data perusahaan serta 

penyusunan laporan keuangan dengan baik dan benar. 

8) Apabila terdapat laporan atas keluhan/pelanggaran dari pelanggan / 

stakeholders melalui media Whistleblower System “WBS” maka Personil 

Perseroan melalui Tim WBS yang telah dibentuk dengan Surat Keputusan 

Direksi harus melakukan penyusunan rencana pelaporan, pengelolaan, 

dan pengadministrasian keluhan/ pelanggaran yang disampaikan oleh 

stakeholders yang bersangkutan. 

9) Menyusun rencana penyelesaian atas keluhan stakeholders serta 

menyediakan saluran survei atas keluhan stakeholders tersebut, sebagai 

antisipasi apabila dijumpai kejadian tersebut di masa yang akan dating, 

hal-hal ini diprakarsai oleh Divisi Sekretariat Perusahaan. 

b. Terhadap Penyedia Barang dan Jasa 

1) Mengikuti seluruh peraturan pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan 

Perseroan, pada saat melakukan pengadaan atas barang atau jasa yang 

dibutuhkan. 

2) Memberikan kesempatan bagi pemasok usaha kecil, terutama 

pengusaha lokal, untuk mendapatkan bagian dari volume pembelian 

Perseroan. 
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3) Perseroan hanya menggunakan pemasok-pemasok yang memenuhi 

kualifikasi yang ditetapkan Perseroan dan secara konsisten mampu 

memenuhi standar kualitas, biaya dan pengiriman yang diharapkan. 

4) Melakukan hubungan kerja hanya dengan pemasok yang mematuhi 

peraturan perundangan yang berlaku dan persyaratan tambahan dari 

Perseroan, terutama yang berkaitan dengan perburuhan, lingkungan, 

kesehatan, dan keamanan, hak kekayaan intelektual dan pembayaran 

yang tidak wajar. 

5) Tidak ada benturan kepentingan selama proses pengadaan. 

6) Tidak melakukan persekongkolan dengan penyedia jasa barang dan jasa 

atau melakukan permufakatan untuk memenangkan salah satu penyedia 

barang dan jasa. 

2. Hubungan Usaha 

a. Hubungan Dengan Pesaing 

1) Menjaga hubungan yang baik dan menghormati keberadaan pesaing. 

2)  Menunjukkan perilaku kompetitif yang sehat serta beretika sesuai 

dengan ketentuan Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku.  

3) Menghindari hubungan bisnis dan kerja sama yang menjurus tidak wajar, 

memberikan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu serta mengorbankan 

kepentingan konsumen. 

4) Menjadikan perusahaan pesaing sebagai pembanding (benchmark) guna 

meningkatkan kinerja Perseroan. 

5) Melakukan persaingan yang sehat dengan mengedepankan keunggulan 

produk dan layanan bermutu 

b. Hubungan Dengan Regulator 

1) Tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku khususnya mengenai 

hubungan dengan Pemerintah. 

2) Membangun hubungan yang harmonis dengan Pemerintah selaku pihak 

regulator dan Pemegang Saham. 

3) Mengharuskan semua mitra kerja Perseroan untuk mematuhi standar 

etika hubungan dengan Pemerintah yang diterapkan Perseroan.  

4) Jujur dan transparan dalam berhubungan dengan semua instansi dan 

pejabat Pemerintah. 
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5) Setiap pelaporan, pernyataan, sertifikasi dan permohonan yang ditujukan 

kepada Pemerintah harus transparan, jelas, akurat, lengkap serta tidak 

mengandung hal- hal yang dapat disalah tafsirkan. 

c. Hubungan Dengan Personil Perseroan 

1) Menghormati dan menghargai hak dan kewajiban Personil Perseroan 

berdasarkan Perjanjian Kerja dan peraturan yang berlaku. 

2) Memperlakukan Personil Perseroan sebagai aset yang berharga 

sehingga Perseroan akan memberi kesempatan yang sama kepada 

Personil Perseroan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya 

tanpa adanya diskriminasi gender, suku, agama, ras, dan antar golongan. 

3) Memberlakukan sistem rekrutmen, promosi, dan pengembangan karir 

secara wajar sesuai dengan kompetensi masing-masing Personil 

Perseroan serta kebutuhan Perseroan. 

4) Memberikan kebebasan kepada Personil Perseroan untuk 

menyampaikan pendapat dan aspirasi dengan tata cara yang beretika 

dan tidak bertentangan dengan peraturan. 

5) Memberi penghargaan yang pantas kepada Personil Perseroan yang 

berprestasi serta memberikan punishment yang tegas terhadap segala 

bentuk pelanggaran yang dilakukan Personil Perseroan. Ketentuan 

internal terkait reward dan punishment secara detail dituangkan dalam 

ketentuan tersendiri. 

6) Memperhatikan aspek kesehatan, dan keselamatan kerja serta pelestarian 

sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku di Perseroan dalam setiap 

kegiatan kerja untuk mempertahankan kinerja yang maksimal. 

d. Hubungan Dengan Pemegang Saham 

1) Setiap pelaporan, pernyataan dan pengungkapan informasi kepada 

pemegang saham harus transparan, jelas, akurat, lengkap serta tidak 

mengandung hal-hal yang dapat disalahtafsirkan kecuali untuk informasi 

dimana Direksi memiliki alasan yang dapat  dipertanggungjawabkan 

untuk tidak memberikannya. 

2) Pemegang Saham dan pihak yang bertindak untuk dan atas nama 

Pemegang Saham tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan 

semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS. 
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3) Memberikan perlakuan yang setara (adil) kepada pemegang saham untuk 

dapat menggunakan hak-haknya sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan 

peraturan perundang undangan yang berlaku. 

4) Untuk menjaga kejelasan akuntabilitas dan independensi, maka Anggaran 

Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku 

menempatkan tanggung jawab operasional Perseroan pada Direksi 

berdasarkan rencana serta target usaha yang telah ditetapkan RUPS. 

e. Hubungan Dengan Media 

1) Perseroan menjadikan media massa sebagai mitra kerja dengan 

mengedepankan hubungan berlandaskan keterbukaan dan saling 

menghormati sehingga Perseroan akan selalu berusaha menyampaikan 

informasi yang relevan dan akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

di Perseroan dan tidak melanggar kode etik jurnalistik. 

2) Perseroan menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang 

disampaikan melalui media dengan tetap mempertimbangkan aspek 

risiko dan biaya. 

3) Penyampaian seluruh materi informasi kepada media haruslah informasi 

yang bersifat material dan harus merupakan informasi yang dikategorikan 

informasi publik (Public information) sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku di Perseroan. 

4) Personil Perseroan yang dapat menyampaikan informasi kepada media 

merupakan Personil Perseroan yang telah mendapat persetujuan atau 

ditunjuk oleh manajemen ataupun pihak lain yang memiliki otorisasi, 

dengan berkoordinasi dengan Divisi Sekretariat Perusahaan (Bagian 

Komunikasi Perusahaan dan Hubungan Pemangku Kepentingan) 

f. Hubungan Dengan Masyarakat 

1) Perseroan senantiasa menegakkan komitmen hubungan baik serta 

pengembangan masyarakat sekitar yang merupakan landasan pokok 

bagi keberhasilan jangka Panjang Perseroan. 

2) Perseroan senantiasa menghargai setiap aktivitas kemitraan yang 

memberikan kontribusi kepada masyarakat dan meningkatkan nilai sosial 

dan citra Perseroan. 
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3) Perseroan menjalin kerjasama dengan organisasi, dan lembaga 

masyarakat, pemerintah pusat dan daerah setempat untuk mencapai 

komitmen bersama tentang program kemitraan berdasarkan saling 

percaya dan sejalan dengan prinsip keterbukaan. 

4) Mengembangkan dan mengedepankan mekanisme dialog dengan 

lembaga-lembaga sekitar, dengan harapan dapat diformulasikan suatu 

ketentuan yang lebih rasional dan efektif. 

I. ETIKA DAN PERILAKU PERSONIL PERSEROAN 

1. Sebagai Personil Perseroan 

a. Menjaga nama baik Perseroan. 

b. Menjaga kerahasiaan Perseroan. 

c. Menjaga dan menggunakan harta/kekayaan Perseroan dengan baik dan benar. 

d. Melakukan pencatatan dan/atau pembukuan data perusahaan serta 

penyusunan laporan keuangan dengan baik dan benar.  

e. Menghindarkan diri dari konflik kepentingan pribadi dengan Perseroan. 

f. Tidak menyalahgunakan posisi/kedudukan di Perseroan untuk kepentingan 

pribadi atau kelompok tertentu. 

g. Tidak (akan) meminta atau memberikan isyarat untuk meminta dan/atau 

menerima suap, imbalan, dan cindera mata.   

h. Tidak menggunakan dan atau membawa dan menyimpan obat terlarang atau 

sesuatu yang memabukkan ke dalam Perseroan.  

i. Tidak melakukan tindakan yang melanggar norma sosial termasuk kegiatan 

asusila dan pelecehan seksual. 

j. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan pencemaran nama 

baik Perseroan dan atau merugikan keuangan Perseroan termasuk melakukan 

tindakan diluar wewenang. 

k. Selama bekerja di dalam gedung Perseroan, adalah sepenuhnya untuk 

keperluan Perseroan dalam melakukan tugas/bekerja sesuai Anggaran Dasar, 

RKAP dan peraturan yang berlaku. 
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2. Hubungan Personil Perseroan 

a. Sesama Personil Perseroan 

1) Saling menghargai, terbuka menerima kritik dan saran serta 

menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat. 

2) Saling membantu, memotivasi dan bekerjasama dalam menyelesaikan 

tugas. 

3) Mengkomunikasikan setiap ide baru dan saling mentransfer pengetahuan 

dan kemampuan. 

4) Mengambil inisiatif dan mengembangkan kompetensi dalam 

melaksanakan tugas. 

5) Tidak melakukan penekanan atau intimidasi terhadap sesama rekan 

kerja, atasan atau bawahannya untuk kepentingan tertentu, baik pribadi 

atau kepentingan pihak lain, internal maupun eksternal. 

6) Personil Perseroan tidak diijinkan untuk melakukan tindakan ataupun 

ucapan yang didalamnya mengandung unsur-unsur pelecehan terhadap 

suku, agama, ras, adat istiadat dan hal-hal lain yang bertentangan dengan 

norma-norma kesopanan dan kesusilaan seperti penggunaan kata-kata 

kasar, merendahkan, dan tidak senonoh terhadap sesama Personil 

Perseroan. 

7) Personil Perseroan dilarang melakukan tindakan yang melibatkan 

ancaman fisik maupun non-fisik terhadap Personil Perseroan lainnya. 

8) Tidak melakukan tindakan permusuhan ataupun segala bentuk provokasi 

terhadap rekan kerja, atasan dan bawahan untuk kepentingan pribadi 

ataupun golongan tertentu yang dianggap dapat memberikan kerugian 

bagi Perseroan.  

9) Menghindari segala bentuk persaingan tidak sehat dan pemanfaatan 

jabatan untuk kepentingan tertentu. 

b. Dengan Atasan dan Bawahan 

1) Atasan dan bawahan selalu berusaha bersikap terbuka dan menjalin 

hubungan yang harmonis. 

2) Atasan perlu memberikan contoh bersikap dan berperilaku yang baik 

sehingga menjadi suri tauladan bagi bawahannya.  
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3) Atasan dan bawahan akan saling menghormati terhadap ide-ide maupun 

perbedaan pendapat yang disampaikan. 

4) Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi yang tinggi untuk kepentingan 

dan kemajuan Perseroan. 

5) Menggunakan bahasa yang sopan dan tidak mengandung unsur 

diskriminasi gender dan pelecehan terhadap suku, ras, agama, dan 

kepercayaan masing-masing. 

J. PENGAWASAN DAN PELANGGARAN 

1. Pengawasan 

a. Personil Perseroan wajib melindungi properti dan aset Perseroan dan 

mengoptimalkan penggunaannya. 

b. Menggunakan properti dan aset Perseroan untuk keperluan bisnis yang sah 

dan menghindarkan penggunannya di luar kepentingan Perseroan. 

c. Mengikuti standar akuntansi dan pelaporan yang berlaku umum dalam 

mencatat dan melaporkan aset Perseroan. 

d. Seluruh aset Perseroan harus digunakan secara efektif dan efisien untuk 

mencapai tujuan Perseroan. 

e. Perseroan harus menerapkan proses pengendalian yang efektif dan efisien 

atas penggunaan aset Perseroan untuk menghindarkan diri dari kerugian-

kerugian yang mungkin terjadi  

f. Personil Perseroan berkewajiban untuk melaporkan indikasi maupun terjadinya 

kecurangan (fraud) di lingkungan Perseroan secara dini, kepada atasan 

langsung, dan atasan langsung melaporkan laporan tersebut kepada Divisi 

Sumber Daya Manusia & Umum (Bagian SDM) untuk selanjutnya dilaporkan 

kepada Direksi dan ditindaklanjuti. 

2. Pelanggaran 

a. Ketidakdisiplinan 

b. Penggelapan 

c. Penyampaian informasi, data, dokumen baik kepada stakeholders internal 

maupun eksternal yang merupakan rahasia Perseroan;  

d. Pemalsuan laporan keuangan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan 

Perseroan baik materiil maupun non-materiil; 
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e. Penyalahgunaan aset Perseroan untuk kepentingan pribadi, kerabat dan atau 

saudara; dan 

f. Penyalahgunaan psikotropika (narkotika) seperti mabuk, minum-minuman 

keras yang memabukkan, menjual, membeli, di lingkungan kerja, serta 

mengedarkan, menjual, membeli, memakai, obat-obatan terlarang atau obat-

obatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangan di 

lingkungan/fasilitas Perseroan. 

g. Melakukan tindakan pelecehan seksual dan melakukan perbuatan asusila di 

lingkungan Perseroan 

K. PERILAKU USAHA PERSEROAN 

1. Kepatuhan  

a. Setiap Personil Perseroan harus melaksanakan peraturan perundang-

undangan dan peraturan perusahaan. 

b. Perseroan harus melakukan pencatatan atas harta, utang, dan modal secara 

benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

c. Mengedepankan penyelesaian melalui jalur musyawarah untuk mufakat dalam 

setiap permasalahan dan apabila tidak mencapai kesepakatan maka 

selanjutnya akan digunakan jalur hukum dan setiap Personil Perseroan 

berkewajiban untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan maupun 

keputusan yang dihasilkan. 

d. Tidak melakukan kerjasama yang melawan hukum dengan pihak lain yang 

merugikan Perseroan. 

2. Benturan Kepentingan 

Melalui ketentuan terkait personalia, Perseroan telah mengatur batasan aktivitas 

sosial dan aktivitas non-komersial yang dapat dilakukan oleh atau melibatkan personil 

Perseroan. Kegiatan tersebut harus bebas dari benturan kepentingan dengan 

tanggung jawab mereka sebagai Personil Perseroan. Personil Perseroan tidak boleh 

menyalahgunakan sumber daya atau pengaruh Perseroan sehingga dapat 

mendiskreditkan nama baik dan reputasi Perseroan. Komitmen Karyawan dalam 

upaya menghindarkan benturan kepentingan adalah sebagai berikut:  

a. Memberitahukan kegiatan Personil Perseroan diluar Perseroan atau usaha lain 

atau segala hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Personil 
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Perseroan berkewajiban untuk memberikan semua informasi mengenai hal 

tersebut dalam penjelasan tertulis kepada atasan langsung dan atasan 

langsung melaporkan kepada Divisi Sumber Daya Manusia & Umum (Bagian 

SDM). 

b. Menghindari tindakan atau hubungan yang dapat memunculkan konflik dengan 

pekerjaan atau kepentingan Perseroan. 

c. Menghindarkan diri dari tindakan penyalahgunaan sumber daya Perseroan, hak 

milik intelektual, waktu dan fasilitas Perseroan termasuk peralatan kantor 

seperti telepon, faksimili, email, komputer dan lain-lain. 

d. Mendapatkan persetujuan dari atasan langsung sebelum menerima posisi 

sebagai pejabat pada suatu lembaga swadaya masyarakat, dimana Perseroan 

mungkin mempunyai hubungan usaha dengan badan tersebut atau mempunyai 

pengharapan untuk memperoleh bantuan keuangan atau bantuan lain dari 

Perseroan. 

e. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Personil Perseroan harus 

senantiasa mendahulukan kepentingan ekonomis Perseroan di atas 

kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga, maupun pihak lainnya. 

f. Personil Perseroan dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau 

keuntungan pribadi, keluarga, dan pihak-pihak lain. 

g. Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur 

benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut serta. 

h. Personil Perseroan wajib menandatangani Pakta Komitmen yang isinya 

minimum telah membaca mengetahui dan memahami terkait benturan 

kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya dan telah 

melaksanakan Kebijakan Umum Pedoman Etika dan Perilaku Perseroan yang 

ditetapkan oleh Perseroan. 

3. Gratifikasi 

Perseroan menetapkan standar etika yang mengatur secara khusus mengenai  

penerimaan dan pemberian hadiah dari pihak ketiga di luar Perseroan, Komitmen 

Karyawan dalam hal ini adalah sebagai berikut: 

a. Melarang keras untuk memberikan atau menjanjikan, baik langsung maupun 

tidak langsung hadiah kepada para pihak yang berhubungan dengan 

Perseroan, dimana pemberian tersebut diketahui atau patut diduga digunakan 
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untuk mempengaruhi atau menggerakkan para pihak tersebut melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan 

kewajibannya. 

b. Perseroan dapat memberikan donasi/sumbangan terkait dengan tanggung 

jawab Perseroan terhadap lingkungan sekitarnya dan donasi tersebut tidak 

terkait dengan politik atau untuk mempengaruhi kepentingan bisnis Perseroan 

yang berkaitan. 

c. Semua pengeluaran yang berhubungan dengan donasi dan sumbangan harus 

mendapatkan otorisasi yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan dengan 

jelas. 

d. Dilarang keras menerima hadiah dari pihak manapun, yang diketahui dan patut 

diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan 

atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan 

kewajibannya. 

e. Dilarang keras memotong atau mengambil sebagian jumlah pembayaran 

kepada pihak ketiga sebagai imbalan atas pelaksanaan tugas dan 

kewajibannya. 

f. Setiap Personil Perseroan diharuskan setiap tahun untuk menandatangani 

Komitmen Karyawan yang menyatakan tidak akan melakukan gratifikasi 

(memberikan sesuatu dan/atau menerima sesuatu) yang dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan. 

4. Persamaan dan Penghormatan pada Hak Asasi Manusia 

Perseroan berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Perseroan tidak 

melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. 

Dalam persamaan dan penghormatan pada hak asasi manusia, Personil Perseroan 

memiliki komitmen sebagai berikut: 

a. Memastikan bahwa seluruh Personil Perseroan memahami peraturan 

perundangan mengenai hak asasi manusia. 

b. Memastikan bahwa masyarakat sekitar turut merasakan kesejahteraan yang 

diciptakan Perseroan serta menghormati hak-hak asasi yang dimilikinya. 

c. Mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam menangani konflik 

yang mungkin terjadi dengan masyarakat, atau Personil Perseroan. 
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d. Mengembangkan sikap-sikap menghargai hak asasi manusia pada pihak ketiga 

yang bekerja sama dengan atau yang mewakili Perseroan. 

5. Kesempatan Kerja Yang Adil 

Perseroan berkomitmen untuk menciptakan kesempatan kerja yang adil, termasuk 

larangan terhadap segala bentuk diskriminasi. Perseroan memberikan kesempatan 

yang sama dan perlakuan yang adil kepada seluruh Personil Perseroan. Komitmen 

Karyawan dalam memberikan kesempatan kerja yang adil adalah sebagai berikut: 

a. Mentaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk di dalamnya 

peraturan yang mengatur kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan 

mengemukakan pendapat. 

b. Menggunakan kriteria kemampuan, kualifikasi (seperti pendidikan, 

pengalaman, kompetensi dan lain-lain) dan kriteria lainnya yang berhubungan 

dengan pekerjaan sebagai satu-satunya dasar bagi semua keputusan yang 

berkaitan dengan Personil Perseroan dan pelamar kerja. 

c. Melakukan rekrutmen tenaga kerja, memberikan pelatihan, promosi, 

pemberhentian, pemberian kompensasi serta pemberian syarat lain secara adil 

tanpa memandang latar belakang agama/kepercayaaan, ras/suku bangsa, 

hubungan pribadi (pertemanan dan kekerabatan), warna kulił, 

kewarganegaraan, jenis kelamin (termasuk kehamilan), preferensi seksual, 

umur, cacat, status veteran atau karakteristik lain yang dilindungi oleh hukum. 

d. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan, seperti pelecehan 

terhadap seseorang karena latar belakang agama/kepercayaan, ras/suku 

bangsa, warna kulił, kewarganegaraan, jenis kelamin (termasuk kehamilan), 

preferensi seksual, umur, cacat, status veteran atau karakteristik lain yang 

dilindungi oleh hukum.  

e. Menghormati hak pribadi Personil Perseroan dengan menggunakan, menjaga 

dan   menyimpan data pribadi mereka sesuai dengan petunjuk dan prosedur 

yang berlaku. 

f. Untuk keperluannya, Perseroan berhak untuk memonitor penggunaan aset-

aset Perseroan seperti komputer, email, telepon, informasi mengenai hak 

kekayaan intelektual milik Perseroan dan sebagainya sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku. 
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6. Pembayaran Tidak Wajar 

Personil Perseroan dilarang untuk menawarkan dan/atau memberikan sesuatu yang 

berharga untuk memperoleh suatu keuntungan yang tidak wajar atau perlakuan 

istimewa dalam melakukan penjualan atas barang atau pemberian jasa atau 

melakukan transaksi keuangan kepada pejabat pemerintah atau pihak-pihak di luar 

Perseroan. 

Pembayaran Tidak Wajar mengatur standar etika dan praktek Perseroan mengenai 

pembayaran khusus, hiburan dan sumbangan politis, baik kepada pejabat 

Pemerintah maupun pihak-pihak diluar Perseroan. Perseroan tidak mentolerir praktik-

praktik yang tidak memenuhi Kebijakan ini. Perseroan akan memproses lebih lanjut 

pelanggaran atas Kebijakan ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

Oleh karena iłu, setiap Personil Perseroan memiliki komitmen sebagai berikut: 

a. Dalam keadaan apapun, dilarang keras memberikan, menawarkan atau 

memenangkan penawaran, baik secara langsung maupun tidak langsung, 

sesuatu yang berharga (uang, barang atau jasa) kepada pejabat Pemerintah 

dan pihak-pihak diluar Perseroan untuk memperoleh keuntungan yang tidak 

wajar dan/atau perlakuan istimewa.  

b. Kebijakan ini tidak melarang pemberian penggantian yang sah, misalnya untuk 

akomodasi dan biaya perjalanan yang ditanggung oleh pihak-pihak diluar 

Perseroan yang secara langsung berkaitan dengan promosi produk dan jasa 

dari Perseroan, proses/kegiatan pengembangan usaha atau terhadap 

pelaksanaan suatu kontrak. 

c. Dilarang keras untuk memberikan hadiah atau pembayaran lain kepada pihak-

pihak diluar Perseroan dan pejabat Pemerintah untuk mempercepat tindakan 

administrasi (facilitating payment). 

d. Dilarang keras untuk menyumbangkan dana Perseroan atau aset Perseroan 

untuk tujuan politik baik didalam maupun diluar negeri.  

e. Mensyaratkan kepada mitra kerja untuk mematuhi ketentuan pembayaran tidak 

wajar ini dan seluruh peraturan perundangan yang berhubungan dengan hal 

tersebut. 

f. Sebelum bekerja sama dengan pihak ketiga, Perseroan harus melakukan 

pemeriksaan secara seksama terhadap kepatuhan pihak ketiga tersebut atas 

standar etika mengenai pembayaran tidak wajar. 
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7. Kerahasiaan Informasi 

Kerahasiaan informasi Perseroan disusun untuk menjamin keamanan informasi dan 

memastikan bahwa informasi yang perlu diungkapkan oleh Perseroan, telah secara 

adil dan merata disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tanpa adanya 

perlakuan istimewa untuk pihak tertentu. Komitmen Karyawan dalam kerahasiaan 

informasi adalah sebagai berikut: 

a. Setiap Personil Perseroan tidak diijinkan untuk membicarakan dan atau 

mengungkapkan "informasi material" mengenai Perseroan kepada siapapun di 

luar Perseroan. Pelarangan ini meliputi suami atau istri, rekan di rumah, sanak 

saudara, sanak saudara dari rekan di rumah, pialang (broker) dan Personil 

Perseroan lainnya (kecuali rekan kerja yang perlu mengetahui tentang hal 

tersebut). 

b. Informasi yang dianggap sebagai rahasia meliputi rencana bisnis dan strategi 

Perseroan, hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam 

proses produksi, ketentuan operasi Perseroan, dokumen-dokumen internal 

yang ditandatangani oleh Pejabat Perseroan, hak kekayaan intelektual ataupun 

informasi yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan apabila tersebar keluar 

Perseroan, kecuali apabila informasi tersebut telah dipublikasikan, 

c. Seluruh Personil Perseroan dilarang keras memberikan informasi rahasia 

kepada pihak eksternal tanpa persetujuan ataupun sepengetahuan Direksi dan 

Sekretaris Perusahaan. 

d. Bagi Personil Perseroan yang tidak bekerja Iagi di Perseroan, dilarang keras 

mengambil informasi-informasi rahasia sebelum meninggalkan Perseroan. 

Semua dokumen yang telah dibuat oleh Personil Perseroan yang 

bersangkutan, menjadi hak milik Perseroan sepenuhnya. Dan pada saat 

meninggalkan Perseroan tidak diperkenankan untuk membawa dokumen 

apapun. 

e. Apabila terdapat alasan bisnis ataupun alasan hukum yang jelas bahwa pihak 

eksternal perlu mengetahui informasi yang dikategorikan rahasia, maka pihak 

tersebut harus mengikatkan diri dengan Perseroan dalam perjanjian 

kerahasiaan (confidentiality agreement). 
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f. Personil Perseroan wajib melindungi kerahasiaan informasi Perseroan setiap 

waktu, termasuk di luar tempat kerja dan jam kerja, dan bahkan setelah masa 

kerjanya berakhir. 

g. Tindakan insider trading, yaitu memperdagangkan surat berharga berdasarkan 

informasi rahasia Perseroan yang bersifat material, atau memberikan informasi 

yang bersifat material kepada orang lain sehingga mereka dapat 

memperdagangkannya dan mendapatkan keuntungan atas informasi tersebut, 

hal ini merupakan tindakan ilegal yang dapat menimbulkan tuntutan hukum. 

8. Pelaporan Atas Pelanggaran dan Perlindungan Bagi Pelapor 

a. Dewan Komisaris berkewajiban untuk menerima dan memastikan bahwa 

pengaduan tentang pelanggaran terhadap Kebijakan ini, peraturan perusahaan 

dan peraturan perundang-undangan, diproses secara wajar dan tepat waktu. 

b. Dewan Komisaris perlu menyusun rencana kerja dalam melakukan penelaahan 

atas pelaporan yang berkaitan dengan Perseroan yang diterima oleh Dewan 

Komisaris. 

c. Perseroan menjamin perlindungan terhadap individu yang melaporkan 

terjadinya pelanggaran terhadap Kebijakan ini, peraturan perusahaan dan 

peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris 

dapat memberikan tugas kepada komite yang membidangi pengawasan 

implementasi GCG. 

9. Kode Etik On the Spot 

Jika terdapat pengaduan atau temuan, baik yang didapatkan dari masyarakat, Unit 

Kerja/Karyawan atau SDM, maka atasan langsung akan melakukan verifikasi kepada 

yang bersangkutan untuk selanjutnya penindakan didasarkan kepada: 

a. Merupakan Pelanggaran yang Pertama kali dilakukan dan tidak berdampak 

kepada citra Unit Kerja atau organisasi, maka dilakukan Coaching oleh atasan 

langsung dan akan didokumentasikan dalam dokumen yang berisi 

komitmen/action plan dari karyawan kedepannya. 

b. Merupakan Pelanggaran merupakan pengulangan dan disengaja serta 

berdampak kepada citra Unit Kerja atau organisasi, maka akan dilakukan 

pemeriksaan oleh Komite Personalia. 

Komite Personalia secara random sampling setiap setahun sekali akan melakukan 

pengawasan kode etik on the spot dengan cara hadir pada kegiatan yang dilakukan 
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kepada fungsi yang berhubungan banyak dengan pihak eksternal. Pelaksanaan dan 

petunjuk pelaksanaannya akan diatur pada Surat Keputusan Direksi. 

10. Pengawasan dan Penggunaan Aset 

Standar etika pengawasan dan penggunaan aset ditujukan untuk memastikan 

seluruh aset fisik, keuangan, hak milik intelektual dan aset yang lain digunakan dan 

dilindungi secara optimal. Komitmen Karyawan dalam pengawasan dan penggunaan 

aset adalah sebagai berikut: 

a. Personil Perseroan wajib melindungi properti dan aset Perseroan dan 

mengoptimalkan penggunaannya. 

b. Menggunakan properti dan aset Perseroan untuk keperluan bisnis yang sah 

dan menghindarkan penggunannya di luar kepentingan Perseroan. 

c. Mengikuti standar akuntansi dan pelaporan yang berlaku umum dalam 

mencatat dan melaporkan aset Perseroan. 

d. Seluruh aset Perseroan harus digunakan secara efektif dan efisien untuk 

mencapai tujuan Perseroan. 

e. Perseroan harus menerapkan proses pengendalian yang efektif dan efisien 

atas penggunaan aset Perseroan untuk menghindarkan diri dari kerugian-

kerugian yang mungkin terjadi. 

11. Kontribusi dan Aktivitas Politik 

Perseroan menerapkan aturan untuk tidak memberikan sumbangan dalam bentuk 

apapun kepada kandidat untuk jabatan politik, pejabat dari sebuah partai politik, atau 

komite atau organisasi yang ikut serta dalam pemilihan umum sebagai seorang 

kandidat tertentu untuk suatu jabatan politik di Indonesia maupun di negara-negara 

lain. Komitmen Karyawan terkait kontribusi dan aktivitas politik adalah sebagai 

berikut: 

a. Personil Perseroan yang menjadi pengurus partai politik dan/atau menjadi 

anggota legislatif, harus mengundurkan diri dari Perseroan sebagaimana 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

b. Tidak menggunakan fasilitas dan/atau sumber daya Perseroan untuk 

kepentingan golongan/partai politik tertentu. 

c. Tidak menggunakan jam kerja dan wewenang jabatan untuk mendukung 

aspirasi partai politik tertentu.  
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d. Tidak bertindak diskriminatif terhadap Personil Perseroan yang memiliki 

pandangan politik yang berbeda. 

e. Tidak membawa, memperhatikan, memasang, serta mengedarkan simbol, 

gambar dan ornamen partai politik di lingkungan Perseroan, 

L. PENEGAKAN KEPATUHAN 

Kebijakan ini didesain untuk memastikan bahwa Personil Perseroan selalu berperilaku 

sama di dalam Perseroan dan saat berurusan di luar Perseroan. Untuk itu perlu dipastikan 

penegakan kepatuhan atas Kebijakan ini dan apabila terdapat pelanggaran maka hal ini 

harus dilaporkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pelanggaran  

Pelanggaran merupakan sikap, tindakan atau perbuatan yang menyimpang dari 

Kebijakan ini. Pelanggaran meliputi namun tidak terbatas pada: 

a. Ketidakdisiplinan 

b. Penggelapan 

c. Penyampaian informasi, data, dokumen baik kepada stakeholders internal 

maupun eksternal yang merupakan rahasia Perseroan  

d. Pemalsuan laporan keuangan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan 

Perseroan baik materiil maupun non-materiil; 

e. Penyalahgunaan aset Perseroan untuk kepentingan pribadi, kerabat dan atau 

saudara; 

f. Penyalahgunaan psikotropika (narkotika) seperti mabuk, minum-minuman keras 

yang memabukkan, menjual, membeli di lingkungan kerja, serta mengedarkan, 

menjual, membeli, memakai, obat-obatan terlarang atau obat-obatan lainnya 

yang dilarang oleh peraturan perundangan di lingkungan/fasilitas Perseroan. 

g. Melakukan tindakan pelecehan seksual dan melakukan perbuatan asusila di 

lingkungan Perseroan 

2. Tanggung Jawab 

Komite Personalia bertanggung jawab untuk memastikan penegakan dan penerapan 

Kebijakan ini. 

Komite Personalia terdiri dari Pimpinan Unit Kerja: Sumber Daya Manusia dan Umum 

(SDMU), Satuan kerja Pengawasan Internal (SPI), Manajemen Risiko dan 
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Kepatuhan. Tugas dan tanggung jawab Komite Personalia akan diatur terpisah dalam 

Surat Keputusan Direksi. 

3. Identifikasi Masalah Etika 

Terkadang sangat sulit untuk melakukan identifikasi ketika terjadi masalah-masalah 

yang berhubungan dengan Kebijakan ini.  

Di tempat kerja di mana terjadi interaksi antar Personil Perseroan, terdapat perspektif 

yang berbeda-beda dan adanya tekanan-tekanan usaha, hal ini dapat mengurangi 

kesadaran dan sensitivitas Personil Perseroan atas risiko terjadinya pelanggaran etika.  

Setiap Personil Perseroan bertanggung jawab untuk berperilaku sesuai dengan 

Kebijakan ini. Jika Personil Perseroan merasa ragu-ragu dalam menilai apakah tindakan 

atau keputusan yang akan diambil sesuai dengan Kebijakan ini, maka Personil 

Perseroan dapat menanyakan kepada diri sendiri pertanyaan - pertanyaan berikut: 

a. Apakah tindakan atau keputusan yang akan diambil sesuai dengan Nilai-nilai 

Perseroan serta standar etika yang ditetapkan ? 

b. Apakah tindakan yang akan diambil dapat secara langsung maupun tidak langsung 

mencelakai atau membahayakan kesehatan atau keselamatan orang lain? 

c. Apakah tindakan atau keputusan yang akan diambil tidak melanggar peraturan 

perundangan yang terkait ? 

d. Apakah tindakan atau keputusan yang akan diambil telah sesuai dengan 

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Perseroan? 

e. Apakah tindakan atau keputusan yang akan diambil akan membuat Anda 

merasa tidak nyaman, tidak tenang atau was-was?  

f. Apakah Anda akan dengan nyaman dapat memberitahukan tindakan atau 

keputusan tersebut kepada rekan sejawat, atasan, keluarga atau teman? 

g. Bagaimanakah pandangan orang lain terhadap tindakan atau keputusan yang 

akan diambil apabila hal ini di muat dalam surat kabar atau dibacakan dalam 

berita televisi? 

4. Konsultasi dan Pelaporan Masalah-Masalah Etika 

Apabila Personil Perseroan menemukan bahwa sebuah keputusan atau tindakan 

tidak konsisten dengan ketentuan yang berlaku atau tidak mematuhi (in-comply), 

bersikap tidak menerima dengan yang tercantum dalam ketentuan yang berlaku atau 

Personil Perseroan merasa ragu-ragu atas tindakan atau keputusan yang akan 

diambil, atau Personil Perseroan merasa tidak  tahu apa yang harus dilakukan dalam 
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situasi-situasi tertentu, maka Personil Perseroan harus  segera memberitahukan atau 

mengkonsultasikan hal tersebut kepada atasan langsung Personil Perseroan yang 

bersangkutan, dan setiap atasan wajib memberikan perhatian penuh atas laporan 

Personil Perseroan yang menjadi bawahannya dan berusaha menyelesaikannya 

secara tuntas sesuai dengan ketentuan pada Perseroan. 

Jika Personil Perseroan tidak bisa melakukan hal di atas atau dalam hal ini yang 

dilaporkan bisa menimbulkan benturan kepentingan dengan atasan langsung maka 

Personil Perseroan dapat mendiskusikan hal tersebut kepada pejabat setingkat lebih 

tinggi, dalam hal pejabat setingkat lebih tinggi dari atasan langsung adalah Direktur, 

maka penyampaian pelaporan ditujukan kepada Divisi SDM & Umum (Bagian SDM). 

5. Prosedur Penanganan Atas Pelaporan Pelanggaran 

a. Apabila terjadi pelanggaran, setiap Personil Perseroan berhak mengajukan 

laporan secara lisan atau tertulis kepada atasan langsung Personil Perseroan 

yang bersangkutan untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

b. Apabila upaya sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas belum mencapai 

penyelesaian, Personil Perseroan yang bersangkutan dapat meneruskan 

keluhannya secara tertulis kepada pejabat setingkat lebih tinggi dalam hal ini 

atasan dari atasan langsung Personil Perseroan yang bersangkutan untuk 

diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (dalam hal pejabat 

setingkat lebih tinggi dari atasan langsung adalah Direktur, maka penyampaian 

pelaporan disampaikan kepada Divisi SDM & Umum (Bagian SDM)) 

c. Apabila upaya sebagaimana dimaksud pada butir 2 diatas belum mencapai 

penyelesaian (atasan dari atasan langsung bukan Direktur), Personil Perseroan 

yang bersangkutan dapat meneruskan keluhannya atau keberatan Personil 

Perseroan tersebut secara tertulis kepada Kepala Divisi Sumber Daya Manusia 

& Umum untuk diselesaikan. 

d. Berkaitan dengan penyelesaian permasalahan etika (yang termasuk ke dalam 

ketentuan tanggung jawab Komite Personalia sesuai dengan SKD ataupun 

indikasi pelanggaran berat ) Komite Personalia berkewajiban untuk melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut :  

1) melakukan proses investigasi dengan mengedepankan asas keadilan, 

praduga tidak bersalah serta kerahasiaan; 
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2) menjaga kerahasiaan jati diri Pelapor selama proses investigasi 

berlangsung; 

3) menentukan tindakan disipliner yang akan diberikan apabila terbukti 

secara benar dan sah bahwa telah terjadi pelanggaran atas Kebijakan ini;  

4) melakukan analisis terhadap permasalahan yang terjadi untuk 

mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian yang sudah diterapkan 

dan potensi-potensi perbaikan yang dapat dilakukan; 

5) Memberikan saran kepada Direksi terkait tindakan yang perlu diambil 

berdasarkan langkah-langkah tindakan penyelesaian permasalahan yang 

telah dilakukan oleh Divisi SDMU atau Komite Personalia. 

6) memberikan saran dan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait untuk 

segera melaksanakan tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan.  

6. Keputusan 

Kepala Divisi SDM & Umum atau Komite Personalia memberikan rekomendasi 

kepada Direksi untuk keputusan yang perlu diambil tentang pelanggaran Etika dan 

Sanksi sesuai dengan Kebijakan ini. Pihak-pihak yang dinyatakan melanggar 

diperkenankan untuk mengajukan pertimbangan kembali atas keputusan tentang 

pelanggaran dan sanksi. (Memberikan usulan dan penjelasan tertulis ke Direksi) 

7. Sanksi Atas Pelanggaran Etika 

Personil Perseroan yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan 

sifat, dan seringnya pelanggaran dilakukan. Ketentuan pemberian sanksi mengacu 

pada Kebijakan ini, Anggaran Dasar, Peraturan Perseroan dan ketentuan lainnya 

yang relevan. 

M. PERNYATAAN KOMITMEN (PEMAHAMAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN TATA 

KELOLA PERUSAHAAN SERTA PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU PERSEROAN) 

Seluruh Personil Perseroan wajib menandatangani Pernyataan Komitmen yang 

memuat, antara lain: 

Pernyataan: 

1. Bertindak untuk kepentingan terbaik Perseroan; 

2. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas pribadi berstandar tinggi; 

3. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan dan 

operasinya; 
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4. Tidak berpartisipasi dalam tindakan melanggar hukum atau kegiatan yang tidak etis; 

5. Tidak memasuki suatu pengaturan atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang 

akan menimbulkan benturan kepentingan Perseroan atau akan berdampak negatif 

terhadap nama baik Perseroan; 

6. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi Perseroan atau pelanggannya 

untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi Perseroan dan 

pelanggannya; dan 

7. Tidak memanfaatkan kedudukannya atau peluang yang dihasilkan oleh 

kedudukannya untuk kepentingan pribadinya. 

Komitmen: 

1. Pelaksanaan Kebijakan ini membutuhkan tidak hanya komitmen yang tinggi, namun 

juga diperlukan konsistensi dari Personil Perseroan. 

2. Dalam rangka membangun komitmen dimaksud, setiap Personil Perseroan agar 

diberikan Kebijakan ini 1 (satu) kali pada saat pertama kali menandatangani ikatan 

kerja dengan Perseroan atau ketika buku ini diterbitkan belum memilikinya. 

3. Personil Perseroan wajib mempelajari dan memahami dengan sungguh-sungguh 

filosofi Kebijakan ini sebelum membubuhkan tanda tangan persetujuan di atas 

materai pada lembar “Pernyataan Komitmen terhadap Kebijakan Umum Tata Kelola 

dan Kebijakan Umum Pedoman Etika dan Perilaku Perseroan” dan selanjutnya dapat 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai bukti komitmen melaksanakan 

Kebijakan ini dengan keteguhan hati. Pernyataan Komitmen ini berlaku sampai 

dengan Personil Perseroan yang bersangkutan tidak lagi menjadi Personil di 

Perseroan. 

4. Pada setiap awal tahun, Komite Personalia wajib mendiskusikan mengenai Kebijakan 

ini kepada seluruh Karyawan Perseroan kemudian bersama-sama kembali 

membubuhkan tanda tangan pada lembar persetujuan bersama. 

N. PENUTUP 

1. Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan dalam hal terjadi 

kekeliruan dalam Kebijakan ini, maka akan dilakukan penyesuaian dan/atau 

perubahan pada bagian kekeliruan tersebut sebagaimana mestinya. 
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2. Kebijakan ini mencabut dan menyatakan tidak berlakunya lagi Kebijakan Umum 

Perseroan Nomor 026/KEB/KU/SMF/VIII/2021 Tentang Penerapan Nilai, Etika dan 

Pedoman Perilaku. 

Jakarta, 1 November 2022 

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) 
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BAB KEBIJAKAN No Kebijakan Exisiting

Kebijakan Umum tentang Penerapan Nilai, Etika dan 

Pedoman Perilaku

Nomor 026/KEB/KU/SMF/VIII/2021

BAB KEBIJAKAN No

Kebijakan Pemutakhiran

Kebijakan Umum tentang Penerapan Nilai, Etika dan 

Pedoman Perilaku

Nomor 042/KEB/KU/SMF/XI/2022

TIDAK BERUBAH / PERUBAHAN / 

PENAMBAHAN / PENYESUAIAN
KETERANGAN

Dalam menjaga terciptanya tata kelola perusahaan

yang baik atau Good Corporate Governance (“GCG”),
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), selanjutnya

disebut Perseroan, berkomitmen untuk

mengimplementasikannya secara konsisten. Salah

satunya, dilakukan dengan memiliki standar Nilai,

Etika & Pedoman Perilaku Perusahaan (selanjutnya

disebut “Kebijakan”).

Dalam menjaga terciptanya tata kelola perusahaan

yang baik atau Good Corporate Governance (“GCG”),
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), selanjutnya

disebut Perseroan, berkomitmen untuk

mengimplementasikannya secara konsisten. Salah

satunya, dilakukan dengan memiliki standar Nilai,

Etika & Pedoman Perilaku Perusahaan (selanjutnya

disebut “Kebijakan”).
Etika Perseroan adalah sekumpulan komitmen yang

terdiri dari etika bisnis Perseroan dan etika kerja

Personil Perseroan. Kebijakan ini berlaku untuk

seluruh personil yang bertindak untuk dan atas nama

Perseroan, pemangku kepentingan dan mitra kerja

yang melakukan transaksi bisnis dengan Perseroan.

Dengan senantiasa mengharuskan kepatuhan

terhadap standar Nilai, Etika & Pedoman Perilaku dan

berkomitmen untuk mengimplementasikannya,

diwajibkan bagi seluruh pimpinan dari setiap

tingkatan dalam Perseroan bertanggung jawab untuk

memastikan bahwa Kebijakan ini dipatuhi dan

dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing.

Etika Perseroan adalah sekumpulan komitmen yang

terdiri dari etika bisnis Perseroan dan etika kerja

Personil Perseroan. Kebijakan ini berlaku untuk

seluruh personil yang bertindak untuk dan atas nama

Perseroan, pemangku kepentingan dan mitra kerja

yang melakukan transaksi bisnis dengan Perseroan.

Dengan senantiasa mengharuskan kepatuhan

terhadap standar Nilai, Etika & Pedoman Perilaku

dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya,

diwajibkan bagi seluruh pimpinan dari setiap

tingkatan dalam Perseroan bertanggung jawab untuk

memastikan bahwa Kebijakan ini dipatuhi dan

dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing.

1 Perseroan adalah PT Sarana Multigriya Finansial

(Persero) yang beralamat di Grha SMF, Jl. Panglima

Polim I No.1, RW.6, Melawai, Kec. Kby. Baru, Kota

Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

12160.

1 Perseroan adalah PT Sarana Multigriya Finansial

(Persero) yang beralamat di Grha SMF, Jl. Panglima

Polim I No.1, RW.6, Melawai, Kec. Kby. Baru, Kota

Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

12160.

2 Nilai Perseroan adalah sikap moral Perseroan dalam

melaksanakan kegiatan usaha yang

berkesinambungan dengan memperhatikan nilai-nilai

Perseroan yang telah dibentuk.

2 Nilai Perseroan adalah sikap moral Perseroan dalam

melaksanakan kegiatan usaha yang

berkesinambungan dengan memperhatikan nilai-nilai

Perseroan yang telah dibentuk.

3 Etika Perseroan adalah sekumpulan komitmen yang

terdiri dari etika bisnis Perseroan dan etika kerja

Personil Perseroan Perseroan yang disusun untuk

mempengaruhi, membentuk, mengatur dan

melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai

keluaran yang konsisten, sesuai dengan budaya

Perseroan dalam mencapai visi dan misinya. Pada

hakekatnya Etika Perseroan berisi tentang kewajiban

yang harus dilaksanakan dan Iarangan yang harus

dihindari sebagai penjabaran pelaksanaan GCG yang

terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas,

Responsibilitas, Independensi, dan Fairness

(Kewajaran).

3 Etika Perseroan adalah sekumpulan komitmen yang

terdiri dari etika bisnis Perseroan dan etika kerja

Personil Perseroan Perseroan yang disusun untuk

mempengaruhi, membentuk, mengatur dan

melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai

keluaran yang konsisten, sesuai dengan budaya

Perseroan dalam mencapai visi dan misinya. Pada

hakekatnya Etika Perseroan berisi tentang kewajiban

yang harus dilaksanakan dan Iarangan yang harus

dihindari sebagai penjabaran pelaksanaan GCG yang

terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas,

Responsibilitas, Independensi, dan Fairness

(Kewajaran).

4 Pedoman Perilaku merupakan rumusan dari nilai-nilai

dan etika bisnis Perseroan agar dapat dipahami dan

diterapkan oleh seluruh Personil Perseroan.

4 Pedoman Perilaku merupakan rumusan dari nilai-

nilai dan etika bisnis Perseroan agar dapat dipahami

dan diterapkan oleh seluruh Personil Perseroan.

5 Personil Perseroan adalah seluruh organ dan/atau

komponen yang menjadi bagian dari Perseroan dan

terlibat langsung serta bertanggungjawab dalam

pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, termasuk

didalamnya Direksi dan Dewan Komisaris (dengan

memperhatikan tugas dan wewenang Dewan

Komisaris dalam ketentuan internal yang berlaku di

Perseroan).

5 Personil Perseroan adalah seluruh organ dan/atau

komponen yang menjadi bagian dari Perseroan dan

terlibat langsung serta bertanggungjawab dalam

pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, termasuk

didalamnya Direksi dan Dewan Komisaris (dengan

memperhatikan tugas dan wewenang Dewan

Komisaris dalam ketentuan internal yang berlaku di

Perseroan).

6 Komitmen Karyawan adalah ikatan dan/atau

hubungan kerja antara Personil Perseroan dan

Perseroan terkait etika dan perilaku di Perseroan.

6 Komitmen Karyawan adalah ikatan dan/atau

hubungan kerja antara Personil Perseroan dan

Perseroan terkait etika dan perilaku di Perseroan.

7 Pernyataan Komitmen Karyawan adalah dokumen

Pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing

Personil Perseroan yang isinya sebagaimana diatur

pada Kebijakan Umum ini

7 Pernyataan Komitmen Karyawan adalah dokumen

Pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing

Personil Perseroan yang isinya sebagaimana diatur

pada Kebijakan Umum ini

8 Komite Personalia adalah pelaksana penegakan dan

implementasi dari Kebijakan ini yang anggotanya

terdiri dari Kepala Divisi unit kerja: Sumber Daya

Manusia dan Umum (SDMU), Satuan kerja

Pengawasan Internal (SPI), Manajemen Risiko dan

Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan yang memiliki

tugas dan tanggung jawab yang dituangkan dalam

Surat Keputusan Direksi.

8 Komite Personalia adalah pelaksana penegakan dan

implementasi dari Kebijakan ini yang anggotanya

terdiri dari Pimpinan Unit Kerja: Sumber Daya

Manusia dan Umum (SDMU), Satuan kerja

Pengawasan Internal (SPI), Manajemen Risiko dan

Kepatuhan yang memiliki tugas dan tanggung jawab

yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi.

9 Surat Keputusan Direksi adalah dokumen sah

Perseroan yang ditandatangani dan diterbitkan atas

persetujuan Direksi.

9 Surat Keputusan Direksi adalah dokumen sah

Perseroan yang ditandatangani dan diterbitkan atas

persetujuan Direksi.

10 Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Perseroan

dengan Personil Perseroan yang diterbitkan oleh

Divisi Sumber Daya Manusia & Umum (Fungsi SDM)

dan atas persetujuan Direksi.

10 Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Perseroan

dengan Personil Perseroan yang diterbitkan oleh

Divisi Sumber Daya Manusia & Umum (Bagian SDM)

dan atas persetujuan Direksi.

11 Pelanggaran Kode Etik dapat diperoleh dari WBS,

pelaporan, pengawasan, monitoring yang dilakukan

oleh atasan langsung, Satuan Pengawasan Internal,

SDM atau karyawan.

PENAMBAHAN

Penambahan terkait

Pelanggaran Kode Etik yang

sebelumnya tidak ada pada

Kebijakan Umum Existing.

RUANG LINGKUP Ruang lingkup Kebijakan ini mencakup penerapan

nilai, etika dan pedoman perilaku Perseroan dan etika

kerja Personil Perseroan yang disusun untuk

membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian

tingkah laku sehingga sesuai dengan budaya

Perseroan dalam mencapai visi dan misinya.

RUANG LINGKUP Ruang lingkup Kebijakan ini mencakup penerapan

nilai, etika dan pedoman perilaku Perseroan dan

etika kerja Personil Perseroan yang disusun untuk

membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian

tingkah laku sehingga sesuai dengan budaya

Perseroan dalam mencapai visi dan misinya.

TIDAK BERUBAH

Tujuan

MATRIKS PERBANDINGAN 

LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG

KETENTUAN UMUM KETENTUAN UMUM

TUJUAN DAN FUNGSI TUJUAN

TIDAK BERUBAH

TIDAK BERUBAH



1 Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan Visi

dan melaksanakan Misi Perseroan secara profesional

dan beretika dengan memperhatikan seluruh

stakeholders, sehingga pada akhirnya akan terwujud

standar kerja yang maksimal bagi seluruh individu

dan dengan tetap berpedoman kepada aturan yang

berlaku bagi Perseroan.

1 Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan Visi

dan melaksanakan Misi Perseroan secara profesional

dan beretika dengan memperhatikan seluruh

stakeholders, sehingga pada akhirnya akan terwujud

standar kerja yang maksimal bagi seluruh individu

dan dengan tetap berpedoman kepada aturan yang

berlaku bagi Perseroan.

2 Sebagai dasar dan/atau acuan bagi seluruh Personil

Perseroan yang harus dipatuhi dalam berinteraksi

sehari-hari dengan semua pihak serta harus dijadikan

landasan berpikir dalam proses pengambilan

keputusan.

2 Sebagai dasar dan/atau acuan bagi seluruh Personil

Perseroan yang harus dipatuhi dalam berinteraksi

sehari-hari dengan semua pihak serta harus dijadikan

landasan berpikir dalam proses pengambilan

keputusan.

3 Sebagai sarana untuk menciptakan dan memelihara

lingkungan kerja yang positif yang mendukung

perilaku perilaku etis dari seluruh Personil Perseroan.

3 Sebagai sarana untuk menciptakan dan memelihara

lingkungan kerja yang positif yang mendukung

perilaku perilaku etis dari seluruh Personil Perseroan.

4 Sebagai sarana untuk meningkatkan kepekaan

Perseroan dan Personil Perseroan terhadap nilai-nilai

etika bisnis dengan mengembangkan diskusi-diskusi

atau pengembangan wacana mengenai etika.

4 Sebagai sarana untuk meningkatkan kepekaan

Perseroan dan Personil Perseroan terhadap nilai-nilai

etika bisnis dengan mengembangkan diskusi-diskusi

atau pengembangan wacana mengenai etika.

5 Penjabaran nilai-nilai Perseroan dan etika bisnis

dalam melaksanakan usaha sehingga menjadi

panduan bagi Personil Perseroan.

6 Panduan tentang benturan kepentingan, pemberian

dan penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan

terhadap peraturan, kerahasiaan informasi, dan

pelaporan terhadap perilaku yang tidak etis.

Fungsi

1 Penjabaran nilai-nilai Perseroan dan etika bisnis

dalam melaksanakan usaha sehingga menjadi

panduan bagi Personil Perseroan.

2 Panduan tentang benturan kepentingan, pemberian

dan penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan

terhadap peraturan, kerahasiaan informasi, dan

pelaporan terhadap perilaku yang tidak etis.

1 Peraturan Menteri Keuangan RI No.88/PMK.06/2015

tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah

Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

1 Peraturan Menteri Keuangan RI No.88/PMK.06/2015

tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah

Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

2 Keputusan Menteri Keuangan No.505/KMK.06/2020

tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Atas

Penerapan Tata kelola Perusahaan Yang Baik Pada

Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah

Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

2 Keputusan Menteri Keuangan No.505/KMK.06/2020

tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Atas

Penerapan Tata kelola Perusahaan Yang Baik Pada

Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah

Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

3 Kebijakan Umum Perseroan Nomor

003/KEB/KU/DIR/SMF/II/2020 tentang Tata Kelola

Perseroan

3 Kebijakan Umum Perseroan tentang Tata Kelola

Perseroan yang berlaku.

4 Pakta Dewan Komisaris PT Sarana Multigriya Finansial

(Persero) V: 03 T: 07-2017

4 Kebijakan Umum Perseroan Tentang Tata Kelola

Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah,

dan  Direksi (Board Manual).

5 Pakta Direksi PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

V: 09 T: 02- 2017

1 Nilai-Nilai I-SMF 1 Nilai-Nilai I-SMF

a I adalah Integritas, seluruh struktur organisasi di

dalam Perseroan diharapkan dapat berpikir, berkata,

berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar

serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip

di dalam Perseroan.

a I adalah Integritas, seluruh struktur organisasi di

dalam Perseroan diharapkan menjalankan setiap

aktivitas dengan berpegang pada peraturan dan etika

bisnis. 

b S adalah Sinergi, suatu bentuk dari sebuah proses

atau interaksi anatara seluruh fungsi di Perseroan

yang akan menghasilkan suatu keseimbangan yang

harmonis sehingga bisa menghasilkan komunikasi

dan kepercayan dalam kemajuan Perseroan.

b S adalah Sinergi, suatu bentuk dari sebuah proses

atau menjalin hubungan kerja yang efektif, saling

membantu, berbagi informasi dan memberi nilai

tambah untuk mencapai tujuan perusahaan. 

c M adalah Motivasi,dengan menerima ide-ide baru

dari seluruh fungsi dalam Perseroan yang didukung

oleh energi dari diri sendiri terlebih dahulu dapat

memberi energi dalam mencapai tujuan pekerjaan

c M adalah Maju Terdepan, seluruh struktur organisasi

di dalam Perseroan memotivasi diri untuk mencapai

hasil terbaik, melampaui standar kinerja dengan

semangat tinggi.

d F adalah Fokus,seluruh fungsi Perseroan dengan

identifikasi, memahami dan memberikan prioritas

pekerjaan sehingga dapat mendukung kinerja

pemangku kepentingan

d F adalah Fokus, seluruh fungsi Perseroan melakukan

yang terbaik untuk memastikan tercapainya

kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. 

2 Penerapan nilai-nilai I-SMF pada Perseroan tentunya

akan memberikan pengaruh besar terhadap

kemajuan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan

pada Kebijakan ini.

2 Penerapan nilai-nilai I-SMF pada Perseroan tentunya

akan memberikan pengaruh besar terhadap

kemajuan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan

pada Kebijakan ini.

TIDAK BERUBAH

1 Tanggung Jawab Direksi 1 Tanggung Jawab Direksi

Membangun dan menjaga budaya kepatuhan

terhadap etika melalui:

Membangun dan menjaga budaya kepatuhan

terhadap etika melalui:

DASAR HUKUM DASAR HUKUM

PENERAPAN NILAI-

NILAI PERSEROAN

PENERAPAN NILAI-

NILAI PERSEROAN

TANGGUNG JAWAB & 

KEWENANGAN

TANGGUNG JAWAB 

& KEWENANGANa a

PENAMBAHAN

PERUBAHAN

TIDAK BERUBAH

PENYESUAIAN

PENYESUAIAN

Penambahan terkait Tujuan

dalam Kebijakan Umum yang

telah dimutakhirkan.

TIDAK BERUBAH

Penyesuaian terkait

ketentuan mengenai Nilai I-

SMF, dimana sebelumnya

Motivasi pada Kebijakan

Umum existing diubah

menjadi Maju Terdepan.

Penyessuaian terkait Dasar

Hukum dalam Kebijakan

Umum yang telah

dimutakhirkan, mengenai

ketentuan Pakta Direksi dan

Pakta Dewan Komisaris yang

telah dicabut dan digantikan

dengan Kebijakan Umum

(Board Manual) yang

memuat Tata Kelola Kerja

Dewan Komisaris, Dewan

Pengawas Syariah dan

Direksi di Perseroan.

Perubahan dengan

mencabut ketentuan terkait

fungsi dalam Kebijakan

Umum existing yang telah

dijadikan satu dalam Tujuan.



1) Secara pribadi mendorong kepatuhan terhadap

ketentuan yang berlaku.

2) Melakukan pengawasan secara teratur mengenai

program-program yang bertujuan untuk menciptakan

kepatuhan Personil Perseroan.

3) Memberikan contoh yang baik dalam cara bersikap

maupun dalam bertindak sehari-hari.

1) Secara pribadi mendorong kepatuhan terhadap

ketentuan yang berlaku.

2) Melakukan pengawasan secara teratur mengenai

program-program yang bertujuan untuk

menciptakan kepatuhan Personil Perseroan.

3) Memberikan contoh yang baik dalam cara

bersikap maupun dalam bertindak sehari-hari.

b Memastikan bahwa setiap Personil Perseroan

mengerti bahwa ketaatan atas Kebijakan ini yang

berlaku sama pentingnya dengan pencapaian kerja.

b Memastikan bahwa setiap Personil Perseroan

mengerti bahwa ketaatan atas Kebijakan ini yang

berlaku sama pentingnya dengan pencapaian kerja.

c Mendorong Personil Perseroan untuk bertanya

mengenai berbagai masalah integritas dan etika

bisnis.

c Mendorong Personil Perseroan untuk bertanya

mengenai berbagai masalah integritas dan etika

bisnis.

d Memberikan pernyataan mengenai integritas laporan

keuangan di dalam Laporan Keuangan Perseroan.

d Memberikan pernyataan mengenai integritas laporan

keuangan di dalam Laporan Keuangan Perseroan.

e Mempertimbangkan masalah kepatuhan dalam

mengevaluasi dan memberikan penghargaan pada

Personil Perseroan.

e Mempertimbangkan masalah kepatuhan dalam

mengevaluasi dan memberikan penghargaan pada

Personil Perseroan.



Mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran

terhadap Kebijakan ini melalui upaya :

Mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran

terhadap Kebijakan ini melalui upaya:

1) Memastikan bahwa risiko kemungkinan terjadinya

pelanggaran yang berhubungan dengan proses bisnis

dapat diidentifikasi secara dini dan sistematis.

2) Melakukan identifikasi dan melaporkan sesuai

prosedur yang ditetapkan terhadap kegiatan anak

perusahaan, afiliasi serta mitra kerja yang dapat

menimbulkan kemungkinan pelanggaran.

3) Memastikan dilaksanakannya pendidikan dan

pelatihan tentang etika dan perilaku usaha bagi

seluruh Personil Perseroan.

1) Memastikan bahwa risiko kemungkinan terjadinya

pelanggaran yang berhubungan dengan proses bisnis

dapat diidentifikasi secara dini dan sistematis.

2) Melakukan identifikasi dan melaporkan sesuai

prosedur yang ditetapkan terhadap kegiatan anak

perusahaan, afiliasi serta mitra kerja yang dapat

menimbulkan kemungkinan pelanggaran.

3) Memastikan dilaksanakannya pendidikan dan

pelatihan tentang etika dan perilaku usaha bagi

seluruh Personil Perseroan.

Melakukan deteksi atas kemungkinan pelanggaran

etika dengan:

Melakukan deteksi atas kemungkinan pelanggaran

etika dengan:

1) Menerapkan pengawasan ketat untuk

memperkecil risiko kemungkinan terjadinya

pelanggaran.

2) Menciptakan sistem pelaporan atas kemungkinan-

kemungkinan terjadinya pelanggaran dan untuk

melindungi kerahasiaan dari Personil Perseroan yang

melaporkan.

3) Memastikan dilaksanakannya evaluasi secara

berkala terhadap pelaksanaan nilai, etika dan

perilaku bisnis oleh Divisi Sumber Daya Manusia

“SDM” & Umum (Fungsi SDM) untuk menilai

efektivitas pelaksanaan dan cara memperbaiki

kelemahan-kelemahan yang ada.

1) Menerapkan pengawasan ketat untuk

memperkecil risiko kemungkinan terjadinya

pelanggaran.

2) Menciptakan sistem pelaporan atas kemungkinan-

kemungkinan terjadinya pelanggaran dan untuk

melindungi kerahasiaan dari Personil Perseroan yang

melaporkan.

3) Memastikan dilaksanakannya evaluasi secara

berkala terhadap pelaksanaan nilai, etika dan

perilaku bisnis oleh Divisi Sumber Daya Manusia

“SDM” & Umum (Bagian SDM) untuk menilai

efektivitas pelaksanaan dan cara memperbaiki

kelemahan-kelemahan yang ada.

Menindaklanjuti laporan kemungkinan terjadinya

pelanggaran antara lain dengan cara:

Menindaklanjuti laporan kemungkinan terjadinya

pelanggaran antara lain dengan cara:

1) Memperbaiki secara cepat kekurangan yang

ditemui dalam penilaian Kepatuhan atas pelaksanaan

Kebijakan ini.

2) Memberikan sanksi terhadap tindakan-tindakan

indisipliner yang sesuai.

3) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Divisi

Sekretariat Perusahaan (Fungsi Legal) yang ada di

Perseroan jika pelanggaran etika yang terjadi

memerlukan campur tangan penegak hukum atau

pihak yang berwajib.

4) Melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan

sesuai dengan ketentuan Perseroan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

1) Memberikan arahan kepada Komite Personalia

secara cepat kekurangan yang ditemui dalam

penilaian Kepatuhan atas pelaksanaan Kebijakan ini.

2) Memberikan sanksi terhadap tindakan-tindakan

indisipliner yang sesuai.

3) Melakukan koordinasi dengan Komite Personalia

terkait dengan pelanggaran etika

4) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan

Bagian Legal yang ada di Perseroan jika pelanggaran

etika yang terjadi memerlukan campur tangan

penegak hukum atau pihak yang berwajib.

5) Melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan

sesuai dengan ketentuan Perseroan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2 Tanggung Jawab Divisi 2 Tanggung Jawab Divisi

a Setiap Divisi harus memahami standar etika yang

dituangkan dalam Kebijakan ini dengan mempelajari

secara detil terkait dengan pekerjaannya.

a Setiap Divisi harus memahami standar etika yang

dituangkan dalam Kebijakan ini dengan mempelajari

secara detil terkait dengan pekerjaannya.

b Apabila ada Personil Perseroan yang mempunyai

pertanyaan mengenai pelaksanaan Kebijakan ini,

dapat berkonsultasi dengan Divisi SDM & Umum

(Fungsi SDM)

b Apabila ada Personil Perseroan yang mempunyai

pertanyaan mengenai pelaksanaan Kebijakan ini,

dapat berkonsultasi dengan Divisi SDM & Umum

(Bagian SDM) 

c Segera membicarakan kepada Divisi SDM & Umum

(Fungsi SDM) setiap dijumpai masalah mengenai

kemungkinan pelanggaran terhadap Nilai, Etika dan

Pedoman Perilaku.

c Segera membicarakan kepada Divisi SDM & Umum

(Bagian SDM) setiap dijumpai masalah mengenai

kemungkinan pelanggaran terhadap Nilai, Etika dan

Pedoman Perilaku.

d Setiap Divisi wajib memahami prosedur yang dipakai

untuk memberitahukan atau melaporkan

kemungkinan pelanggaran.

d Setiap Divisi wajib memahami prosedur yang dipakai

untuk memberitahukan atau melaporkan

kemungkinan pelanggaran melalui media pelaporan

di Perseroan atau langsung kepada Bagian SDM.

PENYESUAIAN

e Bersedia bekerjasama dalam proses investigasi

terhadap kemungkinan adanya pelanggaran.

e Bersedia bekerjasama dalam proses investigasi

terhadap kemungkinan adanya pelanggaran.
TIDAK BERUBAH

1 ETIKA USAHA 1 ETIKA USAHA

Terhadap Pelanggan / Stakeholders Terhadap Pelanggan / Stakeholders

1) Perseroan senantiasa bekerja keras untuk

memberikan kinerja yang terbaik.

2) Perseroan senantiasa mengedepankan standar

layanan yang profesional demi memuaskan

pelanggan serta tidak melakukan tindakan

diskriminatif kepada pelanggan.

3) Perseroan senantiasa memperhatikan kebutuhan

para pelanggan dan secara terus menerus

memantau, menyempurnakan produk-produk,

melalui peningkatan standar kerja yang tersistem

didukung teknologi informasi yang memadai dengan

berkoodirnasi dengan Divisi Teknologi Informasi.

4) Perseroan tidak mengabaikan hak-hak pelanggan

serta senantiasa menjaga sikap dan hubungan

kemitraan dengan pelanggan / stakeholders Hak dan

kewajiban stakeholders sebagaimana dimaksud

dalam Kebijakan ini akan diatur lebih detail pada

Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani antara

Perseroan dengan stakeholders.

1) Perseroan senantiasa bekerja keras untuk

memberikan kinerja yang terbaik.

2) Perseroan senantiasa mengedepankan standar

layanan yang profesional demi memuaskan

pelanggan serta tidak melakukan tindakan

diskriminatif kepada pelanggan.

3) Perseroan senantiasa memperhatikan kebutuhan

para pelanggan dan secara terus menerus

memantau, menyempurnakan produk-produk,

melalui peningkatan standar kerja yang tersistem

didukung teknologi informasi yang memadai dengan

berkoodirnasi dengan Divisi Teknologi Informasi.

4) Perseroan tidak mengabaikan hak-hak pelanggan

serta senantiasa menjaga sikap dan hubungan

kemitraan dengan pelanggan/ stakeholders Hak dan

kewajiban stakeholders sebagaimana dimaksud

dalam Kebijakan ini akan diatur lebih detail pada

Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani antara

Perseroan dengan stakeholders.

g g

h h

ETIKA USAHA 

PERSEROAN a a

ETIKA USAHA 

PERSEROAN

Penyesuaian dengan

penambahan terkait peran

Komite Personalia dalam

menindaklanjuti laporan

terjadinya pelanggaran.

ff

PENYESUAIAN

TIDAK BERUBAH

TIDAK BERUBAH



5) Demi mempertahankan kualitas produk, Perseroan

memperhatikan aspek inovasi pada setiap tahap

proses pengembangan produk dengan

memperhatikan kontrol terhadap proses dan

distribusi yang berpengaruh terhadap kualitas

layanan.

6) Saling menghormati kepentingan masing-masing

pihak melalui persyaratan kontrak yang jelas dan adil.

Penting memperhatikan proses dan legalitas

perjanjian.

7) Melakukan pencatatan dan/atau pembukuan data

perusahaan serta penyusunan laporan keuangan

dengan baik dan benar.

5) Demi mempertahankan kualitas produk,

Perseroan memperhatikan aspek inovasi pada setiap

tahap proses pengembangan produk dengan

memperhatikan kontrol terhadap proses dan

distribusi yang berpengaruh terhadap kualitas

layanan.

6) Saling menghormati kepentingan masing-masing

pihak melalui persyaratan kontrak yang jelas dan adil. 

Penting memperhatikan proses dan legalitas

perjanjian.

7) Melakukan pencatatan dan/atau pembukuan

data perusahaan serta penyusunan laporan

keuangan dengan baik dan benar.

TIDAK BERUBAH



8) Apabila terdapat laporan atas

keluhan/pelanggaran dari pelanggan / stakeholders

melalui media Whistleblower System “WBS” maka

Personil Perseroan melalui Tim WBS yang telah

dibentuk dengan Surat Keputusan Direksi harus

melakukan penyusunan rencana pelaporan,

pengelolaan, dan pengadministrasian

keluhan/pelanggaran yang disampaikan oleh

stakeholders yang bersangkutan.

9) Menyusun rencana penyelesaian atas keluhan

stakeholders serta menyediakan saluran survei atas

keluhan stakeholders tersebut, sebagai antisipasi

apabila dijumpai kejadian tersebut di masa yang akan

dating, hal-hal ini diprakarsai oleh Divisi Sekretariat

Perusahaan.

8) Apabila terdapat laporan atas

keluhan/pelanggaran dari pelanggan / stakeholders

melalui media Whistleblower System “WBS” maka

Personil Perseroan melalui Tim WBS yang telah

dibentuk dengan Surat Keputusan Direksi harus

melakukan penyusunan rencana pelaporan,

pengelolaan, dan pengadministrasian keluhan/

pelanggaran yang disampaikan oleh stakeholders

yang bersangkutan.

9) Menyusun rencana penyelesaian atas keluhan

stakeholders serta menyediakan saluran survei atas

keluhan stakeholders tersebut, sebagai antisipasi

apabila dijumpai kejadian tersebut di masa yang akan 

dating, hal-hal ini diprakarsai oleh Divisi Sekretariat

Perusahaan.

Terhadap Penyedia Barang dan Jasa Terhadap Penyedia Barang dan Jasa

1) Mengikuti seluruh peraturan pengadaan barang

dan jasa yang ditetapkan Perseroan, pada saat

melakukan pengadaan atas barang atau jasa yang

dibutuhkan.

2) Memberikan kesempatan bagi pemasok usaha

kecil, terutama pengusaha lokal, untuk mendapatkan

bagian dari volume pembelian Perseroan.

3) Perseroan hanya menggunakan pemasok-pemasok

yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan Perseroan 

dan secara konsisten mampu memenuhi standar

kualitas, biaya dan pengiriman yang diharapkan.

1) Mengikuti seluruh peraturan pengadaan barang

dan jasa yang ditetapkan Perseroan, pada saat

melakukan pengadaan atas barang atau jasa yang

dibutuhkan.

2) Memberikan kesempatan bagi pemasok usaha

kecil, terutama pengusaha lokal, untuk mendapatkan

bagian dari volume pembelian Perseroan.

3) Perseroan hanya menggunakan pemasok-

pemasok yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan

Perseroan dan secara konsisten mampu memenuhi

standar kualitas, biaya dan pengiriman yang

diharapkan

4) Melakukan hubungan kerja hanya dengan

pemasok yang mematuhi peraturan perundangan

yang berlaku dan persyaratan tambahan dari

Perseroan, terutama yang berkaitan dengan

perburuhan, lingkungan, kesehatan, dan keamanan,

hak kekayaan intelektual dan pembayaran yang tidak

wajar.

5) Tidak ada benturan kepentingan selama proses

pengadaan.

6) Tidak melakukan persekongkolan dengan penyedia

jasa barang dan jasa atau melakukan permufakatan

untuk memenangkan salah satu penyedia barang dan

jasa.

4) Melakukan hubungan kerja hanya dengan

pemasok yang mematuhi peraturan perundangan

yang berlaku dan persyaratan tambahan dari

Perseroan, terutama yang berkaitan dengan

perburuhan, lingkungan, kesehatan, dan keamanan,

hak kekayaan intelektual dan pembayaran yang tidak

wajar.

5) Tidak ada benturan kepentingan selama proses

pengadaan.

6) Tidak melakukan persekongkolan dengan

penyedia jasa barang dan jasa atau melakukan

permufakatan untuk memenangkan salah satu

penyedia barang dan jasa.

2 HUBUNGAN USAHA 2 Hubungan Usaha

Hubungan Dengan Pesaing Hubungan Dengan Pesaing

1) Menjaga hubungan yang baik dan menghormati

keberadaan pesaing.

2) Menunjukkan perilaku kompetitif yang sehat serta

beretika sesuai dengan ketentuan Perseroan dan

perundang-undangan yang berlaku.

3) Menghindari hubungan bisnis dan kerja sama yang

menjurus tidak wajar, memberikan keuntungan bagi

pihak-pihak tertentu serta mengorbankan

kepentingan konsumen.

4) Menjadikan perusahaan pesaing sebagai

pembanding (benchmark) guna meningkatkan kinerja

Perseroan.

5) Melakukan persaingan yang sehat dengan

mengedepankan keunggulan produk dan layanan

bermutu

1) Menjaga hubungan yang baik dan menghormati

keberadaan pesaing.

2) Menunjukkan perilaku kompetitif yang sehat

serta beretika sesuai dengan ketentuan Perseroan

dan perundang-undangan yang berlaku. 

3) Menghindari hubungan bisnis dan kerja sama

yang menjurus tidak wajar, memberikan keuntungan

bagi pihak-pihak tertentu serta mengorbankan

kepentingan konsumen.

4) Menjadikan perusahaan pesaing sebagai

pembanding (benchmark) guna meningkatkan kinerja

Perseroan.

5) Melakukan persaingan yang sehat dengan

mengedepankan keunggulan produk dan layanan

bermutu

Hubungan Dengan Regulator Hubungan Dengan Regulator

1) Tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku

khususnya mengenai hubungan dengan Pemerintah.

2) Membangun hubungan yang harmonis dengan

Pemerintah selaku pihak regulator dan Pemegang

Saham.

3) Mengharuskan semua mitra kerja Perseroan untuk

mematuhi standar etika hubungan dengan

Pemerintah yang diterapkan Perseroan.

4) Jujur dan transparan dalam berhubungan dengan

semua instansi dan pejabat Pemerintah.

5) Setiap pelaporan, pernyataan, sertifikasi dan

permohonan yang ditujukan kepada Pemerintah

harus transparan, jelas, akurat, lengkap serta tidak

mengandung hal- hal yang dapat disalah tafsirkan.

1) Tunduk pada peraturan perundangan yang

berlaku khususnya mengenai hubungan dengan

Pemerintah.

2) Membangun hubungan yang harmonis dengan

Pemerintah selaku pihak regulator dan Pemegang

Saham.

3) Mengharuskan semua mitra kerja Perseroan

untuk mematuhi standar etika hubungan dengan

Pemerintah yang diterapkan Perseroan. 

4) Jujur dan transparan dalam berhubungan dengan

semua instansi dan pejabat Pemerintah.

5) Setiap pelaporan, pernyataan, sertifikasi dan

permohonan yang ditujukan kepada Pemerintah

harus transparan, jelas, akurat, lengkap serta tidak

mengandung hal- hal yang dapat disalah tafsirkan.

Hubungan Dengan Personil Perseroan Hubungan Dengan Personil Perseroan

1) Menghormati dan menghargai hak dan kewajiban

Personil Perseroan berdasarkan Perjanjian Kerja dan

peraturan yang berlaku.

2) Memperlakukan Personil Perseroan sebagai aset

yang berharga sehingga Perseroan akan memberi

kesempatan yang sama kepada Personil Perseroan

untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya

tanpa adanya diskriminasi gender, suku, agama, ras,

dan antar golongan.

3) Memberlakukan sistem rekrutmen, promosi, dan

pengembangan karir secara wajar sesuai dengan

kompetensi masing-masing Personil Perseroan serta

kebutuhan Perseroan.

4) Memberikan kebebasan kepada Personil Perseroan 

untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi dengan

tata cara yang beretika dan tidak bertentangan

dengan peraturan.

1) Menghormati dan menghargai hak dan kewajiban

Personil Perseroan berdasarkan Perjanjian Kerja dan

peraturan yang berlaku.

2) Memperlakukan Personil Perseroan sebagai aset

yang berharga sehingga Perseroan akan memberi

kesempatan yang sama kepada Personil Perseroan

untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya

tanpa adanya diskriminasi gender, suku, agama, ras,

dan antar golongan.

3) Memberlakukan sistem rekrutmen, promosi, dan

pengembangan karir secara wajar sesuai dengan

kompetensi masing-masing Personil Perseroan serta

kebutuhan Perseroan.

4) Memberikan kebebasan kepada Personil

Perseroan untuk menyampaikan pendapat dan

aspirasi dengan tata cara yang beretika dan tidak

bertentangan dengan peraturan.

a

b

c

b b

TIDAK BERUBAH

TIDAK BERUBAH

TIDAK BERUBAH

TIDAK BERUBAH

a

b

c



5) Memberi penghargaan yang pantas kepada

Personil Perseroan yang berprestasi serta

memberikan punishment yang tegas terhadap segala

bentuk pelanggaran yang dilakukan Personil

Perseroan. Ketentuan internal terkait reward dan

punishment secara detail dituangkan dalam

ketentuan tersendiri.

6) Memperhatikan aspek kesehatan, dan

keselamatan kerja serta pelestarian sesuai dengan

ketentuan internal yang berlaku di Perseroan dalam

setiap kegiatan kerja untuk mempertahankan kinerja

yang maksimal.

5) Memberi penghargaan yang pantas kepada

Personil Perseroan yang berprestasi serta

memberikan punishment yang tegas terhadap segala

bentuk pelanggaran yang dilakukan Personil

Perseroan. Ketentuan internal terkait reward dan

punishment secara detail dituangkan dalam

ketentuan tersendiri.

6) Memperhatikan aspek kesehatan, dan

keselamatan kerja serta pelestarian sesuai dengan

ketentuan internal yang berlaku di Perseroan dalam

setiap kegiatan kerja untuk mempertahankan kinerja

yang maksimal.



Hubungan Dengan Pemegang Saham Hubungan Dengan Pemegang Saham

1) Setiap pelaporan, pernyataan dan pengungkapan

informasi kepada pemegang saham harus

transparan, jelas, akurat, lengkap serta tidak

mengandung hal-hal yang dapat disalahtafsirkan

kecuali untuk informasi dimana Direksi memiliki

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk

tidak memberikannya.

2) Pemegang Saham dan pihak yang bertindak untuk

dan atas nama Pemegang Saham tunduk kepada

Anggaran Dasar Perseroan dan semua keputusan

yang diambil secara sah dalam RUPS.

3) Memberikan perlakuan yang setara (adil) kepada

pemegang saham untuk dapat menggunakan hak-

haknya sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan

peraturan perundang undangan yang berlaku.

4) Untuk menjaga kejelasan akuntabilitas dan

independensi, maka Anggaran Dasar Perseroan serta

peraturan perundang-undangan yang berlaku

menempatkan tanggung jawab operasional

Perseroan pada Direksi berdasarkan rencana serta

target usaha yang telah ditetapkan RUPS.

1) Setiap pelaporan, pernyataan dan pengungkapan

informasi kepada pemegang saham harus

transparan, jelas, akurat, lengkap serta tidak

mengandung hal-hal yang dapat disalahtafsirkan

kecuali untuk informasi dimana Direksi memiliki

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk

tidak memberikannya.

2) Pemegang Saham dan pihak yang bertindak untuk

dan atas nama Pemegang Saham tunduk kepada

Anggaran Dasar Perseroan dan semua keputusan

yang diambil secara sah dalam RUPS.

3) Memberikan perlakuan yang setara (adil) kepada

pemegang saham untuk dapat menggunakan hak-

haknya sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan

peraturan perundang undangan yang berlaku.

4) Untuk menjaga kejelasan akuntabilitas dan

independensi, maka Anggaran Dasar Perseroan serta

peraturan perundang-undangan yang berlaku

menempatkan tanggung jawab operasional

Perseroan pada Direksi berdasarkan rencana serta

target usaha yang telah ditetapkan RUPS.

Hubungan Dengan Media Hubungan Dengan Media

1) Perseroan menjadikan media massa sebagai mitra

kerja dengan mengedepankan hubungan

berlandaskan keterbukaan dan saling menghormati

sehingga Perseroan akan selalu berusaha

menyampaikan informasi yang relevan dan akurat

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perseroan

dan tidak melanggar kode etik jurnalistik.

2) Perseroan menerima dan menindaklanjuti kritik-

kritik membangun yang disampaikan melalui media

dengan tetap mempertimbangkan aspek risiko dan

biaya.

3) Penyampaian seluruh materi informasi kepada

media haruslah informasi yang bersifat material dan

harus merupakan informasi yang dikategorikan

informasi publik (Public information) sesuai dengan

ketentuan yang berlaku di Perseroan.

4) Personil Perseroan yang dapat menyampaikan

informasi kepada media merupakan Personil

Perseroan yang telah mendapat persetujuan atau

ditunjuk oleh manajemen ataupun pihak lain yang

memiliki otorisasi, dengan berkoordinasi dengan

Divisi Sekretariat Perusahaan (Fungsi Komunikasi)

1) Perseroan menjadikan media massa sebagai mitra

kerja dengan mengedepankan hubungan

berlandaskan keterbukaan dan saling menghormati

sehingga Perseroan akan selalu berusaha

menyampaikan informasi yang relevan dan akurat

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perseroan

dan tidak melanggar kode etik jurnalistik.

2) Perseroan menerima dan menindaklanjuti kritik-

kritik membangun yang disampaikan melalui media

dengan tetap mempertimbangkan aspek risiko dan

biaya.

3) Penyampaian seluruh materi informasi kepada

media haruslah informasi yang bersifat material dan

harus merupakan informasi yang dikategorikan

informasi publik (Public information) sesuai dengan

ketentuan yang berlaku di Perseroan.

4) Personil Perseroan yang dapat menyampaikan

informasi kepada media merupakan Personil

Perseroan yang telah mendapat persetujuan atau

ditunjuk oleh manajemen ataupun pihak lain yang

memiliki otorisasi, dengan berkoordinasi dengan

Divisi Sekretariat Perusahaan (Bagian Komunikasi

Perusahaan dan Hubungan Pemangku Kepentingan)Hubungan Dengan Masyarakat Hubungan Dengan Masyarakat

1) Perseroan senantiasa menegakkan komitmen

hubungan baik serta pengembangan masyarakat

sekitar yang merupakan landasan pokok bagi

keberhasilan jangka Panjang Perseroan.

2) Perseroan senantiasa menghargai setiap aktivitas

kemitraan yang memberikan kontribusi kepada

masyarakat dan meningkatkan nilai sosial dan citra

Perseroan.

3) Perseroan menjalin kerjasama dengan organisasi,

dan lembaga masyarakat, pemerintah pusat dan

daerah setempat untuk mencapai komitmen bersama 

tentang program kemitraan berdasarkan saling

percaya dan sejalan dengan prinsip keterbukaan.

4) Mengembangkan dan mengedepankan mekanisme

dialog dengan lembaga-lembaga sekitar, dengan

harapan dapat diformulasikan suatu ketentuan yang

lebih rasional dan efektif.

1) Perseroan senantiasa menegakkan komitmen

hubungan baik serta pengembangan masyarakat

sekitar yang merupakan landasan pokok bagi

keberhasilan jangka Panjang Perseroan.

2) Perseroan senantiasa menghargai setiap aktivitas

kemitraan yang memberikan kontribusi kepada

masyarakat dan meningkatkan nilai sosial dan citra

Perseroan.

3) Perseroan menjalin kerjasama dengan organisasi,

dan lembaga masyarakat, pemerintah pusat dan

daerah setempat untuk mencapai komitmen

bersama tentang program kemitraan berdasarkan

saling percaya dan sejalan dengan prinsip

keterbukaan.

4) Mengembangkan dan mengedepankan

mekanisme dialog dengan lembaga-lembaga sekitar,

dengan harapan dapat diformulasikan suatu

ketentuan yang lebih rasional dan efektif.

1 Sebagai Personil Perseroan 1 Sebagai Personil Perseroan

a Menjaga nama baik Perseroan. a Menjaga nama baik Perseroan.

b Menjaga kerahasiaan Perseroan. b Menjaga kerahasiaan Perseroan.

c Menjaga dan menggunakan harta/kekayaan

Perseroan dengan baik dan benar.

c Menjaga dan menggunakan harta/kekayaan

Perseroan dengan baik dan benar.

d Melakukan pencatatan dan/atau pembukuan data

perusahaan serta penyusunan laporan keuangan

dengan baik dan benar.

d Melakukan pencatatan dan/atau pembukuan data

perusahaan serta penyusunan laporan keuangan

dengan baik dan benar. 

e Menghindarkan diri dari konflik kepentingan pribadi

dengan Perseroan.

e Menghindarkan diri dari konflik kepentingan pribadi

dengan Perseroan.

f Tidak menyalahgunakan posisi/kedudukan di

Perseroan untuk kepentingan pribadi atau kelompok

tertentu.

f Tidak menyalahgunakan posisi/kedudukan di

Perseroan untuk kepentingan pribadi atau kelompok

tertentu.

g Tidak (akan) meminta atau memberikan isyarat untuk

meminta dan/atau menerima suap, imbalan, dan

cindera mata.

g Tidak (akan) meminta atau memberikan isyarat

untuk meminta dan/atau menerima suap, imbalan,

dan cindera mata.  

h Tidak menggunakan dan atau membawa dan

menyimpan obat terlarang atau sesuatu yang

memabukkan ke dalam Perseroan.

h Tidak menggunakan dan atau membawa dan

menyimpan obat terlarang atau sesuatu yang

memabukkan ke dalam Perseroan. 

i Tidak melakukan tindakan yang melanggar norma

sosial termasuk kegiatan asusila dan pelecehan

seksual.

PENAMBAHAN

i Tidak melakukan tindakan-tindakan yang

mengakibatkan pencemaran nama baik Perseroan

dan atau merugikan keuangan Perseroan termasuk

melakukan tindakan diluar wewenang.

j Tidak melakukan tindakan-tindakan yang

mengakibatkan pencemaran nama baik Perseroan

dan atau merugikan keuangan Perseroan termasuk

melakukan tindakan diluar wewenang.

j Selama bekerja di dalam gedung Perseroan, adalah

sepenuhnya untuk keperluan Perseroan dalam

melakukan tugas/bekerja sesuai Anggaran Dasar,

RKAP dan peraturan yang berlaku.

k Selama bekerja di dalam gedung Perseroan, adalah

sepenuhnya untuk keperluan Perseroan dalam

melakukan tugas/bekerja sesuai Anggaran Dasar,

RKAP dan peraturan yang berlaku.

ETIKA DAN PERILAKU 

PERSONIL 

PERSEROAN

ETIKA DAN PERILAKU 

PERSONIL 

PERSEROAN

d

e

f

TIDAK BERUBAH

TIDAK BERUBAH

TIDAK BERUBAH

TIDAK BERUBAH

TIDAK BERUBAH

d

e

f



2 Hubungan Personil Perseroan 2 Hubungan Personil Perseroan

Sesama Personil Perseroan Sesama Personil Perseroan

1) Saling menghargai, terbuka menerima kritik dan

saran serta menyelesaikan masalah dengan

musyawarah mufakat.

2) Saling membantu, memotivasi dan bekerjasama

dalam menyelesaikan tugas.

3) Mengkomunikasikan setiap ide baru dan saling

mentransfer pengetahuan dan kemampuan.

4) Mengambil inisiatif dan mengembangkan

kompetensi dalam melaksanakan tugas.

5) Tidak melakukan penekanan atau intimidasi

terhadap sesama rekan kerja, atasan atau

bawahannya untuk kepentingan tertentu, baik

pribadi atau kepentingan pihak lain, internal maupun

eksternal.

1) Saling menghargai, terbuka menerima kritik dan

saran serta menyelesaikan masalah dengan

musyawarah mufakat.

2) Saling membantu, memotivasi dan bekerjasama

dalam menyelesaikan tugas.

3) Mengkomunikasikan setiap ide baru dan saling

mentransfer pengetahuan dan kemampuan.

4) Mengambil inisiatif dan mengembangkan

kompetensi dalam melaksanakan tugas.

5) Tidak melakukan penekanan atau intimidasi

terhadap sesama rekan kerja, atasan atau

bawahannya untuk kepentingan tertentu, baik

pribadi atau kepentingan pihak lain, internal maupun

eksternal.

6) Personil Perseroan tidak diijinkan untuk melakukan

tindakan ataupun ucapan yang didalamnya

mengandung unsur-unsur pelecehan terhadap suku,

agama, ras, adat istiadat dan hal-hal lain yang

bertentangan dengan norma-norma kesopanan dan

kesusilaan seperti penggunaan kata-kata kasar,

merendahkan, dan tidak senonoh terhadap sesama

Personil Perseroan.

7) Personil Perseroan dilarang melakukan tindakan

yang melibatkan ancaman fisik maupun non-fisik

terhadap Personil Perseroan lainnya.

8) Tidak melakukan tindakan permusuhan ataupun

segala bentuk provokasi terhadap rekan kerja, atasan

dan bawahan untuk kepentingan pribadi ataupun

golongan tertentu yang dianggap dapat memberikan

kerugian bagi Perseroan.

9) Menghindari segala bentuk persaingan tidak sehat

dan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan

tertentu.

6) Personil Perseroan tidak diijinkan untuk

melakukan tindakan ataupun ucapan yang

didalamnya mengandung unsur-unsur pelecehan

terhadap suku, agama, ras, adat istiadat dan hal-hal

lain yang bertentangan dengan norma-norma

kesopanan dan kesusilaan seperti penggunaan kata-

kata kasar, merendahkan, dan tidak senonoh

terhadap sesama Personil Perseroan.

7) Personil Perseroan dilarang melakukan tindakan

yang melibatkan ancaman fisik maupun non-fisik

terhadap Personil Perseroan lainnya.

8) Tidak melakukan tindakan permusuhan ataupun

segala bentuk provokasi terhadap rekan kerja, atasan

dan bawahan untuk kepentingan pribadi ataupun

golongan tertentu yang dianggap dapat memberikan

kerugian bagi Perseroan. 

9) Menghindari segala bentuk persaingan tidak

sehat dan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan

tertentu.

Dengan Atasan dan Bawahan Dengan Atasan dan Bawahan

1) Atasan dan bawahan selalu berusaha bersikap

terbuka dan menjalin hubungan yang harmonis.

2) Atasan perlu memberikan contoh bersikap dan

berperilaku yang baik sehingga menjadi suri tauladan

bagi bawahannya.

3) Atasan dan bawahan akan saling menghormati

terhadap ide-ide maupun perbedaan pendapat yang

disampaikan.

4) Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi yang

tinggi untuk kepentingan dan kemajuan Perseroan.

5) Menggunakan bahasa yang sopan dan tidak

mengandung unsur diskriminasi gender dan

pelecehan terhadap suku, ras, agama, dan

kepercayaan masing-masing.

1) Atasan dan bawahan selalu berusaha bersikap

terbuka dan menjalin hubungan yang harmonis.

2) Atasan perlu memberikan contoh bersikap dan

berperilaku yang baik sehingga menjadi suri tauladan

bagi bawahannya. 

3) Atasan dan bawahan akan saling menghormati

terhadap ide-ide maupun perbedaan pendapat yang

disampaikan.

4) Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi yang

tinggi untuk kepentingan dan kemajuan Perseroan.

5) Menggunakan bahasa yang sopan dan tidak

mengandung unsur diskriminasi gender dan

pelecehan terhadap suku, ras, agama, dan

kepercayaan masing-masing

1 Pengawasan 1 Pengawasan

a Personil Perseroan wajib melindungi properti dan

aset Perseroan dan mengoptimalkan penggunaannya

a Personil Perseroan wajib melindungi properti dan

aset Perseroan dan mengoptimalkan

penggunaannya.

b Menggunakan properti dan aset Perseroan untuk

keperluan bisnis yang sah dan menghindarkan

penggunannya di luar kepentingan Perseroan.

b Menggunakan properti dan aset Perseroan untuk

keperluan bisnis yang sah dan menghindarkan

penggunannya di luar kepentingan Perseroan

c Mengikuti standar akuntansi dan pelaporan yang

berlaku umum dalam mencatat dan melaporkan aset

Perseroan.

c Mengikuti standar akuntansi dan pelaporan yang

berlaku umum dalam mencatat dan melaporkan aset

Perseroan.

d Seluruh aset Perseroan harus digunakan secara

efektif dan efisien untuk mencapai tujuan Perseroan.

d Seluruh aset Perseroan harus digunakan secara

efektif dan efisien untuk mencapai tujuan Perseroan.

e Perseroan harus menerapkan proses pengendalian

yang efektif dan efisien atas penggunaan aset

Perseroan untuk menghindarkan diri dari kerugian-

kerugian yang mungkin terjadi

e Perseroan harus menerapkan proses pengendalian

yang efektif dan efisien atas penggunaan aset

Perseroan untuk menghindarkan diri dari kerugian-

kerugian yang mungkin terjadi 

f Personil Perseroan berkewajiban untuk melaporkan

indikasi maupun terjadinya kecurangan (fraud) di

lingkungan Perseroan secara dini, kepada atasan

langsung, dan atasan langsung melaporkan laporan

tersebut kepada Divisi Sumber Daya Manusia &

Umum (Fungsi SDM) untuk selanjutnya dilaporkan

kepada Direksi dan ditindaklanjuti.

f Personil Perseroan berkewajiban untuk melaporkan

indikasi maupun terjadinya kecurangan (fraud) di

lingkungan Perseroan secara dini, kepada atasan

langsung, dan atasan langsung melaporkan laporan

tersebut kepada Divisi Sumber Daya Manusia &

Umum (Bagian SDM) untuk selanjutnya dilaporkan

kepada Direksi dan ditindaklanjuti.

2 Pelanggaran 2 Pelanggaran

a Ketidakdisiplinan a Ketidakdisiplinan

b Penggelapan b Penggelapan

c Penyampaian informasi, data, dokumen baik kepada

stakeholders internal maupun eksternal yang

merupakan rahasia Perseroan;

c Penyampaian informasi, data, dokumen baik kepada

stakeholders internal maupun eksternal yang

merupakan rahasia Perseroan;

d Pemalsuan laporan keuangan untuk kepentingan

pribadi yang dapat merugikan Perseroan baik materiil

maupun non-materiil;

d Pemalsuan laporan keuangan untuk kepentingan

pribadi yang dapat merugikan Perseroan baik materiil 

maupun non-materiil;

e Penyalahgunaan aset Perseroan untuk kepentingan

pribadi, kerabat dan atau saudara; dan

e Penyalahgunaan aset Perseroan untuk kepentingan

pribadi, kerabat dan atau saudara; dan

f Penyalahgunaan psikotropika (narkotika) seperti

mabuk, minum-minuman keras yang memabukkan,

menjual, membeli, di lingkungan kerja, serta

mengedarkan, menjual, membeli, memakai, obat-

obatan terlarang atau obat-obatan lainnya yang

dilarang oleh peraturan perundangan di

lingkungan/fasilitas Perseroan.

f Penyalahgunaan psikotropika (narkotika) seperti

mabuk, minum-minuman keras yang memabukkan,

menjual, membeli, di lingkungan kerja, serta

mengedarkan, menjual, membeli, memakai, obat-

obatan terlarang atau obat-obatan lainnya yang

dilarang oleh peraturan perundangan di

lingkungan/fasilitas Perseroan.

PENGAWASAN DAN 

PELANGGARAN

PENGAWASAN DAN 

PELANGGARAN

a a

b b
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g Melakukan tindakan pelecehan seksual dan

melakukan perbuatan asusila di lingkungan

Perseroan

g Melakukan tindakan pelecehan seksual dan

melakukan perbuatan asusila di lingkungan

Perseroan



1 Kepatuhan 1 Kepatuhan

a Setiap Personil Perseroan harus melaksanakan

peraturan perundang-undangan dan peraturan

perusahaan.

a Setiap Personil Perseroan harus melaksanakan

peraturan perundang-undangan dan peraturan

perusahaan.

b Perseroan harus melakukan pencatatan atas harta,

utang, dan modal secara benar sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku umum.

b Perseroan harus melakukan pencatatan atas harta,

utang, dan modal secara benar sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku umum.

c Mengedepankan penyelesaian melalui jalur

musyawarah untuk mufakat dalam setiap

permasalahan dan apabila tidak mencapai

kesepakatan maka selanjutnya akan digunakan jalur

hukum dan setiap Personil Perseroan berkewajiban

untuk menghormati proses hukum yang sedang

berjalan maupun keputusan yang dihasilkan.

c Mengedepankan penyelesaian melalui jalur

musyawarah untuk mufakat dalam setiap

permasalahan dan apabila tidak mencapai

kesepakatan maka selanjutnya akan digunakan jalur

hukum dan setiap Personil Perseroan berkewajiban

untuk menghormati proses hukum yang sedang

berjalan maupun keputusan yang dihasilkan.

d Tidak melakukan kerjasama yang melawan hukum

dengan pihak lain yang merugikan Perseroan.

d Tidak melakukan kerjasama yang melawan hukum

dengan pihak lain yang merugikan Perseroan.

2 Benturan Kepentingan

Melalui ketentuan terkait personalia, Perseroan telah

mengatur batasan aktivitas sosial dan aktivitas non-

komersial yang dapat dilakukan oleh atau melibatkan

personil Perseroan. Kegiatan tersebut harus bebas

dari benturan kepentingan dengan tanggung jawab

mereka sebagai Personil Perseroan. Personil

Perseroan tidak boleh menyalahgunakan sumber

daya atau pengaruh Perseroan sehingga dapat

mendiskreditkan nama baik dan reputasi Perseroan.

Komitmen Karyawan dalam upaya menghindarkan

benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

2 Benturan Kepentingan

Melalui ketentuan terkait personalia, Perseroan telah

mengatur batasan aktivitas sosial dan aktivitas non-

komersial yang dapat dilakukan oleh atau melibatkan

personil Perseroan. Kegiatan tersebut harus bebas

dari benturan kepentingan dengan tanggung jawab

mereka sebagai Personil Perseroan. Personil

Perseroan tidak boleh menyalahgunakan sumber

daya atau pengaruh Perseroan sehingga dapat

mendiskreditkan nama baik dan reputasi Perseroan.

Komitmen Karyawan dalam upaya menghindarkan

benturan kepentingan adalah sebagai berikut: 

a Memberitahukan kegiatan Personil Perseroan diluar

Perseroan atau usaha lain atau segala hubungan

yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Personil Perseroan berkewajiban untuk memberikan

semua informasi mengenai hal tersebut dalam

penjelasan tertulis kepada atasan langsung dan

atasan langsung melaporkan kepada Divisi Sumber

Daya Manusia & Umum (Fungsi SDM).

a Memberitahukan kegiatan Personil Perseroan diluar

Perseroan atau usaha lain atau segala hubungan

yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Personil Perseroan berkewajiban untuk memberikan

semua informasi mengenai hal tersebut dalam

penjelasan tertulis kepada atasan langsung dan

atasan langsung melaporkan kepada Divisi Sumber

Daya Manusia & Umum (Bagian SDM).

b Menghindari tindakan atau hubungan yang dapat

memunculkan konflik dengan pekerjaan atau

kepentingan Perseroan.

b Menghindari tindakan atau hubungan yang dapat

memunculkan konflik dengan pekerjaan atau

kepentingan Perseroan.

c Menghindarkan diri dari tindakan penyalahgunaan

sumber daya Perseroan, hak milik intelektual, waktu

dan fasilitas Perseroan termasuk peralatan kantor

seperti telepon, faksimili, email, komputer dan lain-

lain.

c Menghindarkan diri dari tindakan penyalahgunaan

sumber daya Perseroan, hak milik intelektual, waktu

dan fasilitas Perseroan termasuk peralatan kantor

seperti telepon, faksimili, email, komputer dan lain-

lain.

d Mendapatkan persetujuan dari atasan langsung

sebelum menerima posisi sebagai pejabat pada suatu

lembaga swadaya masyarakat, dimana Perseroan

mungkin mempunyai hubungan usaha dengan badan

tersebut atau mempunyai pengharapan untuk

memperoleh bantuan keuangan atau bantuan lain

dari Perseroan.

d Mendapatkan persetujuan dari atasan langsung

sebelum menerima posisi sebagai pejabat pada suatu

lembaga swadaya masyarakat, dimana Perseroan

mungkin mempunyai hubungan usaha dengan badan

tersebut atau mempunyai pengharapan untuk

memperoleh bantuan keuangan atau bantuan lain

dari Perseroan.

e Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Personil

Perseroan harus senantiasa mendahulukan

kepentingan ekonomis Perseroan di atas kepentingan

ekonomis pribadi atau keluarga, maupun pihak

lainnya.

e Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya,

Personil Perseroan harus senantiasa mendahulukan

kepentingan ekonomis Perseroan di atas kepentingan

ekonomis pribadi atau keluarga, maupun pihak

lainnya.

f Personil Perseroan dilarang menyalahgunakan

jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi,

keluarga, dan pihak-pihak lain.

f Personil Perseroan dilarang menyalahgunakan

jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi,

keluarga, dan pihak-pihak lain.

g Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan

yang mengandung unsur benturan kepentingan,

pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut

serta.

g Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan

yang mengandung unsur benturan kepentingan,

pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut

serta.

h Personil Perseroan wajib menandatangani Pakta

Komitmen yang isinya minimum telah membaca

mengetahui dan memahami terkait benturan

kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah

dibuat olehnya dan telah melaksanakan Kebijakan

Umum Nilai, Etika, dan Pedoman Perilaku yang

ditetapkan oleh Perseroan.

h Personil Perseroan wajib menandatangani Pakta

Komitmen yang isinya minimum telah membaca

mengetahui dan memahami terkait benturan

kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah

dibuat olehnya dan telah melaksanakan Kebijakan

Umum Pedoman Etika dan Perilaku Perseroan yang

ditetapkan oleh Perseroan.

3 Gratifikasi

Perseroan menetapkan standar etika yang mengatur

secara khusus mengenai penerimaan dan pemberian

hadiah dari pihak ketiga di luar Perseroan, Komitmen

Karyawan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

3 Gratifikasi

Perseroan menetapkan standar etika yang mengatur

secara khusus mengenai penerimaan dan pemberian

hadiah dari pihak ketiga di luar Perseroan, Komitmen

Karyawan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

a Melarang keras untuk memberikan atau menjanjikan,

baik langsung maupun tidak langsung hadiah kepada

para pihak yang berhubungan dengan Perseroan,

dimana pemberian tersebut diketahui atau patut

diduga digunakan untuk mempengaruhi atau

menggerakkan para pihak tersebut melakukan atau

tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang

bertentangan dengan kewajibannya.

a Melarang keras untuk memberikan atau menjanjikan,

baik langsung maupun tidak langsung hadiah kepada

para pihak yang berhubungan dengan Perseroan,

dimana pemberian tersebut diketahui atau patut

diduga digunakan untuk mempengaruhi atau

menggerakkan para pihak tersebut melakukan atau

tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang

bertentangan dengan kewajibannya.

b Perseroan dapat memberikan donasi/sumbangan

terkait dengan tanggung jawab Perseroan terhadap

lingkungan sekitarnya dan donasi tersebut tidak

terkait dengan politik atau untuk mempengaruhi

kepentingan bisnis Perseroan yang berkaitan.

b Perseroan dapat memberikan donasi/sumbangan

terkait dengan tanggung jawab Perseroan terhadap

lingkungan sekitarnya dan donasi tersebut tidak

terkait dengan politik atau untuk mempengaruhi

kepentingan bisnis Perseroan yang berkaitan.
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c Semua pengeluaran yang berhubungan dengan

donasi dan sumbangan harus mendapatkan otorisasi

yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan

dengan jelas.

c Semua pengeluaran yang berhubungan dengan

donasi dan sumbangan harus mendapatkan otorisasi

yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan

dengan jelas.

d Dilarang keras menerima hadiah dari pihak manapun,

yang diketahui dan patut diduga bahwa hadiah

tersebut diberikan untuk menggerakkan agar

melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam

jabatannya, yang bertentangan dengan

kewajibannya.

d Dilarang keras menerima hadiah dari pihak

manapun, yang diketahui dan patut diduga bahwa

hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar

melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam

jabatannya, yang bertentangan dengan

kewajibannya.

e Dilarang keras memotong atau mengambil sebagian

jumlah pembayaran kepada pihak ketiga sebagai

imbalan atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

e Dilarang keras memotong atau mengambil sebagian

jumlah pembayaran kepada pihak ketiga sebagai

imbalan atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

f Setiap Personil Perseroan diharuskan setiap tahun

untuk menandatangani Komitmen Karyawan yang

menyatakan tidak akan melakukan gratifikasi

(memberikan sesuatu dan/atau menerima sesuatu)

yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

f Setiap Personil Perseroan diharuskan setiap tahun

untuk menandatangani Komitmen Karyawan yang

menyatakan tidak akan melakukan gratifikasi

(memberikan sesuatu dan/atau menerima sesuatu)

yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

4 Persamaan dan Penghormatan pada Hak Asasi

Manusia

Perseroan berkomitmen untuk memastikan bahwa

setiap kegiatan Perseroan tidak melanggar prinsip-

prinsip hak asasi manusia.

Dalam persamaan dan penghormatan pada hak asasi

manusia, Personil Perseroan memiliki komitmen

sebagai berikut:

4 Persamaan dan Penghormatan pada Hak Asasi

Manusia

Perseroan berkomitmen untuk memastikan bahwa

setiap kegiatan Perseroan tidak melanggar prinsip-

prinsip hak asasi manusia.

Dalam persamaan dan penghormatan pada hak asasi

manusia, Personil Perseroan memiliki komitmen

sebagai berikut:

a Memastikan bahwa seluruh Personil Perseroan

memahami peraturan perundangan mengenai hak

asasi manusia.

a Memastikan bahwa seluruh Personil Perseroan

memahami peraturan perundangan mengenai hak

asasi manusia.

b Memastikan bahwa masyarakat sekitar turut

merasakan kesejahteraan yang diciptakan Perseroan

serta menghormati hak-hak asasi yang dimilikinya.

b Memastikan bahwa masyarakat sekitar turut

merasakan kesejahteraan yang diciptakan Perseroan

serta menghormati hak-hak asasi yang dimilikinya.

c Mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia

dalam menangani konflik yang mungkin terjadi

dengan masyarakat, serikat pekerja atau Personil

Perseroan.

c Mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia

dalam menangani konflik yang mungkin terjadi

dengan masyarakat, serikat pekerja atau Personil

Perseroan.

d Mengembangkan sikap-sikap menghargai hak asasi

manusia pada pihak ketiga yang bekerja sama dengan 

atau yang mewakili Perseroan.

d Mengembangkan sikap-sikap menghargai hak asasi

manusia pada pihak ketiga yang bekerja sama

dengan atau yang mewakili Perseroan.

5 Kesempatan Kerja Yang Adil

Perseroan berkomitmen untuk menciptakan

kesempatan kerja yang adil, termasuk larangan

terhadap segala bentuk diskriminasi. Perseroan

memberikan kesempatan yang sama dan perlakuan

yang adil kepada seluruh Personil Perseroan.

Komitmen Karyawan dalam memberikan kesempatan

kerja yang adil adalah sebagai berikut:

5 Kesempatan Kerja Yang Adil

Perseroan berkomitmen untuk menciptakan

kesempatan kerja yang adil, termasuk larangan

terhadap segala bentuk diskriminasi. Perseroan

memberikan kesempatan yang sama dan perlakuan

yang adil kepada seluruh Personil Perseroan.

Komitmen Karyawan dalam memberikan kesempatan

kerja yang adil adalah sebagai berikut:

a Mentaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku,

termasuk di dalamnya peraturan yang mengatur

kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan

mengemukakan pendapat.

a Mentaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku,

termasuk di dalamnya peraturan yang mengatur

kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan

mengemukakan pendapat.

b Menggunakan kriteria kemampuan, kualifikasi

(seperti pendidikan, pengalaman, kompetensi dan

lain-lain) dan kriteria lainnya yang berhubungan

dengan pekerjaan sebagai satu-satunya dasar bagi

semua keputusan yang berkaitan dengan Personil

Perseroan dan pelamar kerja.

b Menggunakan kriteria kemampuan, kualifikasi

(seperti pendidikan, pengalaman, kompetensi dan

lain-lain) dan kriteria lainnya yang berhubungan

dengan pekerjaan sebagai satu-satunya dasar bagi

semua keputusan yang berkaitan dengan Personil

Perseroan dan pelamar kerja.

c Melakukan rekrutmen tenaga kerja, memberikan

pelatihan, promosi, pemberhentian, pemberian

kompensasi serta pemberian syarat lain secara adil

tanpa memandang latar belakang

agama/kepercayaaan, ras/suku bangsa, hubungan

pribadi (pertemanan dan kekerabatan), warna kulił,
kewarganegaraan, jenis kelamin (termasuk

kehamilan), preferensi seksual, umur, cacat, status

veteran atau karakteristik lain yang dilindungi oleh

hukum.

c Melakukan rekrutmen tenaga kerja, memberikan

pelatihan, promosi, pemberhentian, pemberian

kompensasi serta pemberian syarat lain secara adil

tanpa memandang latar belakang

agama/kepercayaaan, ras/suku bangsa, hubungan

pribadi (pertemanan dan kekerabatan), warna kulił,
kewarganegaraan, jenis kelamin (termasuk

kehamilan), preferensi seksual, umur, cacat, status

veteran atau karakteristik lain yang dilindungi oleh

hukum.

d Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari

pelecehan, seperti pelecehan terhadap seseorang

karena latar belakang agama/kepercayaan, ras/suku

bangsa, warna kulił, kewarganegaraan, jenis kelamin

(termasuk kehamilan), preferensi seksual, umur,

cacat, status veteran atau karakteristik lain yang

dilindungi oleh hukum.

d Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari

pelecehan, seperti pelecehan terhadap seseorang

karena latar belakang agama/kepercayaan, ras/suku

bangsa, warna kulił, kewarganegaraan, jenis kelamin

(termasuk kehamilan), preferensi seksual, umur,

cacat, status veteran atau karakteristik lain yang

dilindungi oleh hukum. 

e Menghormati hak pribadi Personil Perseroan dengan

menggunakan, menjaga dan menyimpan data pribadi

mereka sesuai dengan petunjuk dan prosedur yang

berlaku.

e Menghormati hak pribadi Personil Perseroan dengan

menggunakan, menjaga dan menyimpan data

pribadi mereka sesuai dengan petunjuk dan prosedur

yang berlaku.

f Untuk keperluannya, Perseroan berhak untuk

memonitor penggunaan aset-aset Perseroan seperti

komputer, email, telepon, informasi mengenai hak

kekayaan intelektual milik Perseroan dan sebagainya

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

f Untuk keperluannya, Perseroan berhak untuk

memonitor penggunaan aset-aset Perseroan seperti

komputer, email, telepon, informasi mengenai hak

kekayaan intelektual milik Perseroan dan sebagainya

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
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6 Pembayaran Tidak Wajar

Personil Perseroan dilarang untuk menawarkan

dan/atau memberikan sesuatu yang berharga untuk

memperoleh suatu keuntungan yang tidak wajar atau

perlakuan istimewa dalam melakukan penjualan atas

barang atau pemberian jasa atau melakukan

transaksi keuangan kepada pejabat pemerintah atau

pihak-pihak di luar Perseroan.

Pembayaran Tidak Wajar mengatur standar etika dan

praktek Perseroan mengenai pembayaran khusus,

hiburan dan sumbangan politis, baik kepada pejabat

Pemerintah maupun pihak-pihak diluar Perseroan.

Perseroan tidak mentolerir praktik-praktik yang tidak

memenuhi Kebijakan ini. Perseroan akan memproses

lebih lanjut pelanggaran atas Kebijakan ini sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Oleh karena iłu, setiap Personil Perseroan memiliki

komitmen sebagai berikut:

6 Pembayaran Tidak Wajar

Personil Perseroan dilarang untuk menawarkan

dan/atau memberikan sesuatu yang berharga untuk

memperoleh suatu keuntungan yang tidak wajar atau 

perlakuan istimewa dalam melakukan penjualan atas

barang atau pemberian jasa atau melakukan

transaksi keuangan kepada pejabat pemerintah atau

pihak-pihak di luar Perseroan.

Pembayaran Tidak Wajar mengatur standar etika dan

praktek Perseroan mengenai pembayaran khusus,

hiburan dan sumbangan politis, baik kepada pejabat

Pemerintah maupun pihak-pihak diluar Perseroan.

Perseroan tidak mentolerir praktik-praktik yang tidak

memenuhi Kebijakan ini. Perseroan akan memproses

lebih lanjut pelanggaran atas Kebijakan ini sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Oleh karena iłu, setiap Personil Perseroan memiliki

komitmen sebagai berikut:

a Dalam keadaan apapun, dilarang keras memberikan,

menawarkan atau memenangkan penawaran, baik

secara langsung maupun tidak langsung, sesuatu

yang berharga (uang, barang atau jasa) kepada

pejabat Pemerintah dan pihak-pihak diluar Perseroan

untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar

dan/atau perlakuan istimewa.

a Dalam keadaan apapun, dilarang keras memberikan,

menawarkan atau memenangkan penawaran, baik

secara langsung maupun tidak langsung, sesuatu

yang berharga (uang, barang atau jasa) kepada

pejabat Pemerintah dan pihak-pihak diluar Perseroan

untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar

dan/atau perlakuan istimewa. 

b Kebijakan ini tidak melarang pemberian penggantian

yang sah, misalnya untuk akomodasi dan biaya

perjalanan yang ditanggung oleh pihak-pihak diluar

Perseroan yang secara langsung berkaitan dengan

promosi produk dan jasa dari Perseroan,

proses/kegiatan pengembangan usaha atau terhadap

pelaksanaan suatu kontrak.

b Kebijakan ini tidak melarang pemberian penggantian

yang sah, misalnya untuk akomodasi dan biaya

perjalanan yang ditanggung oleh pihak-pihak diluar

Perseroan yang secara langsung berkaitan dengan

promosi produk dan jasa dari Perseroan,

proses/kegiatan pengembangan usaha atau terhadap 

pelaksanaan suatu kontrak.

c Dilarang keras untuk memberikan hadiah atau

pembayaran lain kepada pihak-pihak diluar

Perseroan dan pejabat Pemerintah untuk

mempercepat tindakan administrasi (facilitating

payment).

c Dilarang keras untuk memberikan hadiah atau

pembayaran lain kepada pihak-pihak diluar

Perseroan dan pejabat Pemerintah untuk

mempercepat tindakan administrasi (facilitating

payment).

d Dilarang keras untuk menyumbangkan dana

Perseroan atau aset Perseroan untuk tujuan politik

baik didalam maupun diluar negeri.

d Dilarang keras untuk menyumbangkan dana

Perseroan atau aset Perseroan untuk tujuan politik

baik didalam maupun diluar negeri. 

e Mensyaratkan kepada mitra kerja untuk mematuhi

ketentuan pembayaran tidak wajar ini dan seluruh

peraturan perundangan yang berhubungan dengan

hal tersebut.

e Mensyaratkan kepada mitra kerja untuk mematuhi

ketentuan pembayaran tidak wajar ini dan seluruh

peraturan perundangan yang berhubungan dengan

hal tersebut.

f Sebelum bekerja sama dengan pihak ketiga,

Perseroan harus melakukan pemeriksaan secara

seksama terhadap kepatuhan pihak ketiga tersebut

atas standar etika mengenai pembayaran tidak wajar.

f Sebelum bekerja sama dengan pihak ketiga,

Perseroan harus melakukan pemeriksaan secara

seksama terhadap kepatuhan pihak ketiga tersebut

atas standar etika mengenai pembayaran tidak

wajar.

7 Kerahasiaan Informasi

Kerahasiaan informasi Perseroan disusun untuk

menjamin keamanan informasi dan memastikan

bahwa informasi yang perlu diungkapkan oleh

Perseroan, telah secara adil dan merata disampaikan

kepada pihak-pihak yang berkepentingan tanpa

adanya perlakuan istimewa untuk pihak tertentu.

Komitmen Karyawan dalam kerahasiaan informasi

adalah sebagai berikut:

7 Kerahasiaan Informasi

Kerahasiaan informasi Perseroan disusun untuk

menjamin keamanan informasi dan memastikan

bahwa informasi yang perlu diungkapkan oleh

Perseroan, telah secara adil dan merata disampaikan

kepada pihak-pihak yang berkepentingan tanpa

adanya perlakuan istimewa untuk pihak tertentu.

Komitmen Karyawan dalam kerahasiaan informasi

adalah sebagai berikut:

a Setiap Personil Perseroan tidak diijinkan untuk

membicarakan dan atau mengungkapkan "informasi

material" mengenai Perseroan kepada siapapun di

luar Perseroan. Pelarangan ini meliputi suami atau

istri, rekan di rumah, sanak saudara, sanak saudara

dari rekan di rumah, pialang (broker) dan Personil

Perseroan lainnya (kecuali rekan kerja yang perlu

mengetahui tentang hal tersebut).

a Setiap Personil Perseroan tidak diijinkan untuk

membicarakan dan atau mengungkapkan "informasi

material" mengenai Perseroan kepada siapapun di

luar Perseroan. Pelarangan ini meliputi suami atau

istri, rekan di rumah, sanak saudara, sanak saudara

dari rekan di rumah, pialang (broker) dan Personil

Perseroan lainnya (kecuali rekan kerja yang perlu

mengetahui tentang hal tersebut).

b Informasi yang dianggap sebagai rahasia meliputi

rencana bisnis dan strategi Perseroan, hasil-hasil

penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam

proses produksi, ketentuan operasi Perseroan,

dokumen-dokumen internal yang ditandatangani

oleh Pejabat Perseroan, hak kekayaan intelektual

ataupun informasi yang dapat mempengaruhi kinerja

Perseroan apabila tersebar keluar Perseroan, kecuali

apabila informasi tersebut telah dipublikasikan.

b Informasi yang dianggap sebagai rahasia meliputi

rencana bisnis dan strategi Perseroan, hasil-hasil

penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam

proses produksi, ketentuan operasi Perseroan,

dokumen-dokumen internal yang ditandatangani

oleh Pejabat Perseroan, hak kekayaan intelektual

ataupun informasi yang dapat mempengaruhi kinerja

Perseroan apabila tersebar keluar Perseroan, kecuali

apabila informasi tersebut telah dipublikasikan.

c Seluruh Personil Perseroan dilarang keras

memberikan informasi rahasia kepada pihak

eksternal tanpa persetujuan ataupun sepengetahuan

Direksi dan Sekretaris Perusahaan.

c Seluruh Personil Perseroan dilarang keras

memberikan informasi rahasia kepada pihak

eksternal tanpa persetujuan ataupun sepengetahuan

Direksi dan Sekretaris Perusahaan.

d Bagi Personil Perseroan yang tidak bekerja Iagi di

Perseroan, dilarang keras mengambil informasi-

informasi rahasia sebelum meninggalkan Perseroan.

Semua dokumen yang telah dibuat oleh Personil

Perseroan yang bersangkutan, menjadi hak milik

Perseroan sepenuhnya. Dan pada saat meninggalkan

Perseroan tidak diperkenankan untuk membawa

dokumen apapun.

d Bagi Personil Perseroan yang tidak bekerja Iagi di

Perseroan, dilarang keras mengambil informasi-

informasi rahasia sebelum meninggalkan Perseroan.

Semua dokumen yang telah dibuat oleh Personil

Perseroan yang bersangkutan, menjadi hak milik

Perseroan sepenuhnya. Dan pada saat meninggalkan

Perseroan tidak diperkenankan untuk membawa

dokumen apapun.

TIDAK BERUBAH
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e Apabila terdapat alasan bisnis ataupun alasan hukum

yang jelas bahwa pihak eksternal perlu mengetahui

informasi yang dikategorikan rahasia, maka pihak

tersebut harus mengikatkan diri dengan Perseroan

dalam perjanjian kerahasiaan (confidentiality

agreement).

e Apabila terdapat alasan bisnis ataupun alasan hukum

yang jelas bahwa pihak eksternal perlu mengetahui

informasi yang dikategorikan rahasia, maka pihak

tersebut harus mengikatkan diri dengan Perseroan

dalam perjanjian kerahasiaan (confidentiality

agreement).

f Personil Perseroan wajib melindungi kerahasiaan

informasi Perseroan setiap waktu, termasuk di luar

tempat kerja dan jam kerja, dan bahkan setelah masa

kerjanya berakhir.

f Personil Perseroan wajib melindungi kerahasiaan

informasi Perseroan setiap waktu, termasuk di luar

tempat kerja dan jam kerja, dan bahkan setelah masa 

kerjanya berakhir.

g Tindakan insider trading, yaitu memperdagangkan

surat berharga berdasarkan informasi rahasia

Perseroan yang bersifat material, atau memberikan

informasi yang bersifat material kepada orang lain

sehingga mereka dapat memperdagangkannya dan

mendapatkan keuntungan atas informasi tersebut,

hal ini merupakan tindakan ilegal yang dapat

menimbulkan tuntutan hukum.

g Tindakan insider trading, yaitu memperdagangkan

surat berharga berdasarkan informasi rahasia

Perseroan yang bersifat material, atau memberikan

informasi yang bersifat material kepada orang lain

sehingga mereka dapat memperdagangkannya dan

mendapatkan keuntungan atas informasi tersebut,

hal ini merupakan tindakan ilegal yang dapat

menimbulkan tuntutan hukum.

8 Pelaporan Atas Pelanggaran dan Perlindungan Bagi

Pelapor

8 Pelaporan Atas Pelanggaran dan Perlindungan Bagi

Pelapor

a Dewan Komisaris berkewajiban untuk menerima dan

memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran

terhadap Kebijakan ini, peraturan perusahaan dan

peraturan perundang-undangan, diproses secara

wajar dan tepat waktu.

a Dewan Komisaris berkewajiban untuk menerima dan

memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran

terhadap Kebijakan ini, peraturan perusahaan dan

peraturan perundang-undangan, diproses secara

wajar dan tepat waktu.

b Dewan Komisaris perlu menyusun rencana kerja

dalam melakukan penelaahan atas pelaporan yang

berkaitan dengan Perseroan yang diterima oleh

Dewan Komisaris.

b Dewan Komisaris perlu menyusun rencana kerja

dalam melakukan penelaahan atas pelaporan yang

berkaitan dengan Perseroan yang diterima oleh

Dewan Komisaris.

c Perseroan harus menyusun peraturan yang

menjamin perlindungan terhadap individu yang

melaporkan terjadinya pelanggaran terhadap

Kebijakan ini, peraturan perusahaan dan peraturan

perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya,

Dewan Komisaris dapat memberikan tugas kepada

komite yang membidangi pengawasan implementasi

GCG.

c Perseroan menjamin perlindungan terhadap individu

yang melaporkan terjadinya pelanggaran terhadap

Kebijakan ini, peraturan perusahaan dan peraturan

perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya,

Dewan Komisaris dapat memberikan tugas kepada

komite yang membidangi pengawasan implementasi

GCG.

TIDAK BERUBAH



9 Kode Etik On the Spot

Jika terdapat pengaduan atau temuan, baik yang

didapatkan dari masyarakat, Unit Kerja/Karyawan

atau SDM, maka atasan langsung akan melakukan

verifikasi kepada yang bersangkutan untuk

selanjutnya penindakan didasarkan kepada:

a Merupakan Pelanggaran yang Pertama kali dilakukan

dan tidak berdampak kepada citra Unit Kerja atau

organisasi, maka dilakukan Coaching oleh atasan

langsung dan akan didokumentasikan dalam

dokumen yang berisi komitmen/action plan dari

karyawan kedepannya.

b Merupakan Pelanggaran merupakan pengulangan

dan disengaja serta berdampak kepada citra Unit

Kerja atau organisasi, maka akan dilakukan

pemeriksaan oleh Komite Personalia.

Komite Personalia secara random sampling setiap

setahun sekali akan melakukan pengawasan kode

etik on the spot dengan cara hadir pada kegiatan

yang dilakukan kepada fungsi yang berhubungan

banyak dengan pihak eksternal. Pelaksanaan dan

petunjuk pelaksanaannya akan diatur pada Surat

Keputusan Direksi.

9 Pengawasan dan Penggunaan Aset

Standar etika pengawasan dan penggunaan aset

ditujukan untuk memastikan seluruh aset fisik,

keuangan, hak milik intelektual dan aset yang lain

digunakan dan dilindungi secara optimal. Komitmen

Karyawan dalam pengawasan dan penggunaan aset

adalah sebagai berikut:

10 Pengawasan dan Penggunaan Aset

Standar etika pengawasan dan penggunaan aset

ditujukan untuk memastikan seluruh aset fisik,

keuangan, hak milik intelektual dan aset yang lain

digunakan dan dilindungi secara optimal. Komitmen

Karyawan dalam pengawasan dan penggunaan aset

adalah sebagai berikut:

a Personil Perseroan wajib melindungi properti dan

aset Perseroan dan mengoptimalkan

penggunaannya.

a Personil Perseroan wajib melindungi properti dan

aset Perseroan dan mengoptimalkan

penggunaannya.

b Menggunakan properti dan aset Perseroan untuk

keperluan bisnis yang sah dan menghindarkan

penggunannya di luar kepentingan Perseroan.

b Menggunakan properti dan aset Perseroan untuk

keperluan bisnis yang sah dan menghindarkan

penggunannya di luar kepentingan Perseroan.

c Mengikuti standar akuntansi dan pelaporan yang

berlaku umum dalam mencatat dan melaporkan aset

Perseroan.

c Mengikuti standar akuntansi dan pelaporan yang

berlaku umum dalam mencatat dan melaporkan aset

Perseroan.

d Seluruh aset Perseroan harus digunakan secara

efektif dan efisien untuk mencapai tujuan Perseroan.

d Seluruh aset Perseroan harus digunakan secara

efektif dan efisien untuk mencapai tujuan Perseroan.

e Perseroan harus menerapkan proses pengendalian

yang efektif dan efisien atas penggunaan aset

Perseroan untuk menghindarkan diri dari kerugian-

kerugian yang mungkin terjadi.

e Perseroan harus menerapkan proses pengendalian

yang efektif dan efisien atas penggunaan aset

Perseroan untuk menghindarkan diri dari kerugian-

kerugian yang mungkin terjadi

10 Kontribusi dan Aktivitas Politik

Perseroan menerapkan aturan untuk tidak

memberikan sumbangan dalam bentuk apapun

kepada kandidat untuk jabatan politik, pejabat dari

sebuah partai politik, atau komite atau organisasi

yang ikut serta dalam pemilihan umum sebagai

seorang kandidat tertentu untuk suatu jabatan politik

di Indonesia maupun di negara-negara lain.

Komitmen Karyawan terkait kontribusi dan aktivitas

politik adalah sebagai berikut:

11 Kontribusi dan Aktivitas Politik

Perseroan menerapkan aturan untuk tidak

memberikan sumbangan dalam bentuk apapun

kepada kandidat untuk jabatan politik, pejabat dari

sebuah partai politik, atau komite atau organisasi

yang ikut serta dalam pemilihan umum sebagai

seorang kandidat tertentu untuk suatu jabatan

politik di Indonesia maupun di negara-negara lain.

Komitmen Karyawan terkait kontribusi dan aktivitas

politik adalah sebagai berikut:

a Personil Perseroan yang menjadi pengurus partai

politik dan/atau menjadi anggota legislatif, harus

mengundurkan diri dari Perseroan sebagaimana

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a Personil Perseroan yang menjadi pengurus partai

politik dan/atau menjadi anggota legislatif, harus

mengundurkan diri dari Perseroan sebagaimana

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b Tidak menggunakan fasilitas dan/atau sumber daya

Perseroan untuk kepentingan golongan/partai politik

tertentu.

b Tidak menggunakan fasilitas dan/atau sumber daya

Perseroan untuk kepentingan golongan/partai politik

tertentu.

c Tidak menggunakan jam kerja dan wewenang jabatan 

untuk mendukung aspirasi partai politik tertentu.

c Tidak menggunakan jam kerja dan wewenang

jabatan untuk mendukung aspirasi partai politik

tertentu. 

d Tidak bertindak diskriminatif terhadap Personil

Perseroan yang memiliki pandangan politik yang

berbeda.

d Tidak bertindak diskriminatif terhadap Personil

Perseroan yang memiliki pandangan politik yang

berbeda.

e Tidak membawa, memperhatikan, memasang, serta

mengedarkan simbol, gambar dan ornamen partai

politik di lingkungan Perseroan,

e Tidak membawa, memperhatikan, memasang, serta

mengedarkan simbol, gambar dan ornamen partai

politik di lingkungan Perseroan.

Kebijakan ini didesain untuk memastikan bahwa

Personil Perseroan selalu berperilaku sama di dalam

Perseroan dan saat berurusan di luar Perseroan.

Untuk itu perlu dipastikan penegakan kepatuhan atas

Kebijakan ini dan apabila terdapat pelanggaran maka

hal ini harus dilaporkan dengan memperhatikan hal-

hal sebagai berikut:

Kebijakan ini didesain untuk memastikan bahwa

Personil Perseroan selalu berperilaku sama di dalam

Perseroan dan saat berurusan di luar Perseroan.

Untuk itu perlu dipastikan penegakan kepatuhan atas

Kebijakan ini dan apabila terdapat pelanggaran maka

hal ini harus dilaporkan dengan memperhatikan hal-

hal sebagai berikut:

1 Pelanggaran

Pelanggaran merupakan sikap, tindakan atau

perbuatan yang menyimpang dari Kebijakan ini.

Pelanggaran meliputi namun tidak terbatas pada:

1 Pelanggaran 

Pelanggaran merupakan sikap, tindakan atau

perbuatan yang menyimpang dari Kebijakan ini.

Pelanggaran meliputi namun tidak terbatas pada:

a Ketidakdisiplinan a Ketidakdisiplinan

b Penggelapan b Penggelapan

c Penyampaian informasi, data, dokumen baik kepada

stakeholders internal maupun eksternal yang

merupakan rahasia Perseroan

c Penyampaian informasi, data, dokumen baik kepada

stakeholders internal maupun eksternal yang

merupakan rahasia Perseroan 

d Pemalsuan laporan keuangan untuk kepentingan

pribadi yang dapat merugikan Perseroan baik materiil

maupun non-materiil;

d Pemalsuan laporan keuangan untuk kepentingan

pribadi yang dapat merugikan Perseroan baik materiil 

maupun non-materiil;

e Penyalahgunaan aset Perseroan untuk kepentingan

pribadi, kerabat dan atau saudara;

e Penyalahgunaan aset Perseroan untuk kepentingan

pribadi, kerabat dan atau saudara;

PENEGAKAN 

KEPATUHAN

PENEGAKAN 

KEPATUHAN

TIDAK BERUBAH

PENAMBAHAN

Penambahan terkait Poin

mengenai Kode Etik On The

Spot, dimana jika terdapat

pengaduan yang didapatkan

dari masyarakat, unit

kerja/karyawan atau SDM

maka secara langsung

atasan dapat melakukan

verifikasi kepada yang

bersangkutan dengan

dilakukan penindakan.

TIDAK BERUBAH
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f Penyalahgunaan psikotropika (narkotika) seperti

mabuk, minum-minuman keras yang memabukkan,

menjual, membeli di lingkungan kerja, serta

mengedarkan, menjual, membeli, memakai, obat-

obatan terlarang atau obat-obatan lainnya yang

dilarang oleh peraturan perundangan di

lingkungan/fasilitas Perseroan.

f Penyalahgunaan psikotropika (narkotika) seperti

mabuk, minum-minuman keras yang memabukkan,

menjual, membeli di lingkungan kerja, serta

mengedarkan, menjual, membeli, memakai, obat-

obatan terlarang atau obat-obatan lainnya yang

dilarang oleh peraturan perundangan di

lingkungan/fasilitas Perseroan.

g Melakukan tindakan pelecehan seksual dan

melakukan perbuatan asusila di lingkungan

Perseroan

g Melakukan tindakan pelecehan seksual dan

melakukan perbuatan asusila di lingkungan

Perseroan

2 Tanggung Jawab

Komite Personalia bertanggung jawab untuk

memastikan penegakan dan penerapan Kebijakan ini.

Komite Personalia terdiri dari Kepala Divisi unit kerja:

Sumber Daya Manusia dan Umum (SDMU), Satuan

kerja Pengawasan Internal (SPI), Manajemen Risiko

dan Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan. Tugas dan

tanggung jawab Komite Personalia akan diatur

terpisah dalam Surat Keputusan Direksi.

2 Tanggung Jawab

Komite Personalia bertanggung jawab untuk

memastikan penegakan dan penerapan Kebijakan ini.

Komite Personalia terdiri dari Pimpinan Unit Kerja:

Sumber Daya Manusia dan Umum (SDMU), Satuan

kerja Pengawasan Internal (SPI), Manajemen Risiko

dan Kepatuhan. Tugas dan tanggung jawab Komite

Personalia akan diatur terpisah dalam Surat

Keputusan Direksi.

TIDAK BERUBAH

3 Identifikasi Masalah Etika

Terkadang sangat sulit untuk melakukan identifikasi

ketika terjadi masalah-masalah yang berhubungan

dengan Kebijakan ini.

Di tempat kerja di mana terjadi interaksi antar

Personil Perseroan, terdapat perspektif yang berbeda-

beda dan adanya tekanan-tekanan usaha, hal ini

dapat mengurangi kesadaran dan sensitivitas Personil

Perseroan atas risiko terjadinya pelanggaran etika.

Setiap Personil Perseroan bertanggung jawab untuk

berperilaku sesuai dengan Kebijakan ini. Jika Personil

Perseroan merasa ragu-ragu dalam menilai apakah

tindakan atau keputusan yang akan diambil sesuai

dengan Kebijakan ini, maka Personil Perseroan dapat

menanyakan kepada diri sendiri pertanyaan -

pertanyaan berikut:

3 Identifikasi Masalah Etika

Terkadang sangat sulit untuk melakukan identifikasi

ketika terjadi masalah-masalah yang berhubungan

dengan Kebijakan ini. 

Di tempat kerja di mana terjadi interaksi antar

Personil Perseroan, terdapat perspektif yang berbeda-

beda dan adanya tekanan-tekanan usaha, hal ini

dapat mengurangi kesadaran dan sensitivitas

Personil Perseroan atas risiko terjadinya pelanggaran

etika. 

Setiap Personil Perseroan bertanggung jawab untuk

berperilaku sesuai dengan Kebijakan ini. Jika Personil

Perseroan merasa ragu-ragu dalam menilai apakah

tindakan atau keputusan yang akan diambil sesuai

dengan Kebijakan ini, maka Personil Perseroan dapat

menanyakan kepada diri sendiri pertanyaan -

pertanyaan berikut:

a Apakah tindakan atau keputusan yang akan diambil

sesuai dengan Nilai-nilai Perseroan serta standar

etika yang ditetapkan ?

a Apakah tindakan atau keputusan yang akan diambil

sesuai dengan Nilai-nilai Perseroan serta standar

etika yang ditetapkan ?

b Apakah tindakan yang akan diambil dapat secara

langsung maupun tidak langsung mencelakai atau

membahayakan kesehatan atau keselamatan orang

lain?

b Apakah tindakan yang akan diambil dapat secara

langsung maupun tidak langsung mencelakai atau

membahayakan kesehatan atau keselamatan orang

lain?

c Apakah tindakan atau keputusan yang akan diambil

tidak melanggar peraturan perundangan yang terkait

?

c Apakah tindakan atau keputusan yang akan diambil

tidak melanggar peraturan perundangan yang terkait

?

d Apakah tindakan atau keputusan yang akan diambil

telah sesuai dengan Kebijakan yang telah ditetapkan

oleh Perseroan?

d Apakah tindakan atau keputusan yang akan diambil

telah sesuai dengan Kebijakan yang telah ditetapkan

oleh Perseroan?

e Apakah tindakan atau keputusan yang akan diambil

akan membuat Anda merasa tidak nyaman, tidak

tenang atau was-was?

e Apakah tindakan atau keputusan yang akan diambil

akan membuat Anda merasa tidak nyaman, tidak

tenang atau was-was? 

f Apakah Anda akan dengan nyaman dapat

memberitahukan tindakan atau keputusan tersebut

kepada rekan sejawat, atasan, keluarga atau teman?

f Apakah Anda akan dengan nyaman dapat

memberitahukan tindakan atau keputusan tersebut

kepada rekan sejawat, atasan, keluarga atau teman?

g Bagaimanakah pandangan orang lain terhadap

tindakan atau keputusan yang akan diambil apabila

hal ini di muat dalam surat kabar atau dibacakan

dalam berita televisi?

g Bagaimanakah pandangan orang lain terhadap

tindakan atau keputusan yang akan diambil apabila

hal ini di muat dalam surat kabar atau dibacakan

dalam berita televisi?

Konsultasi dan Pelaporan Masalah-Masalah Etika

Apabila Personil Perseroan menemukan bahwa

sebuah keputusan atau tindakan tidak konsisten

dengan ketentuan yang berlaku atau tidak mematuhi

(in-comply), bersikap tidak menerima dengan yang

tercantum dalam ketentuan yang berlaku atau

Personil Perseroan merasa ragu-ragu atas tindakan

atau keputusan yang akan diambil, atau Personil

Perseroan merasa tidak tahu apa yang harus

dilakukan dalam situasi-situasi tertentu, maka

Personil Perseroan harus segera memberitahukan

atau mengkonsultasikan hal tersebut kepada atasan

langsung Personil Perseroan yang bersangkutan, dan

setiap atasan wajib memberikan perhatian penuh

atas laporan Personil Perseroan yang menjadi

bawahannya dan berusaha menyelesaikannya secara

tuntas sesuai dengan ketentuan pada Perseroan.

Konsultasi dan Pelaporan Masalah-Masalah Etika

Apabila Personil Perseroan menemukan bahwa

sebuah keputusan atau tindakan tidak konsisten

dengan ketentuan yang berlaku atau tidak mematuhi

(in-comply), bersikap tidak menerima dengan yang

tercantum dalam ketentuan yang berlaku atau

Personil Perseroan merasa ragu-ragu atas tindakan

atau keputusan yang akan diambil, atau Personil

Perseroan merasa tidak tahu apa yang harus

dilakukan dalam situasi-situasi tertentu, maka

Personil Perseroan harus segera memberitahukan

atau mengkonsultasikan hal tersebut kepada atasan

langsung Personil Perseroan yang bersangkutan, dan

setiap atasan wajib memberikan perhatian penuh

atas laporan Personil Perseroan yang menjadi

bawahannya dan berusaha menyelesaikannya secara

tuntas sesuai dengan ketentuan pada Perseroan.

Jika Personil Perseroan tidak bisa melakukan hal di

atas atau dalam hal ini yang dilaporkan bisa

menimbulkan benturan kepentingan dengan atasan

langsung maka Personil Perseroan dapat

mendiskusikan hal tersebut kepada pejabat setingkat

lebih tinggi, dalam hal pejabat setingkat lebih tinggi

dari atasan langsung adalah Direktur, maka

penyampaian pelaporan ditujukan kepada Divisi SDM

& Umum (Fungsi SDM).

Jika Personil Perseroan tidak bisa melakukan hal di

atas atau dalam hal ini yang dilaporkan bisa

menimbulkan benturan kepentingan dengan atasan

langsung maka Personil Perseroan dapat

mendiskusikan hal tersebut kepada pejabat setingkat

lebih tinggi, dalam hal pejabat setingkat lebih tinggi

dari atasan langsung adalah Direktur, maka

penyampaian pelaporan ditujukan kepada Divisi SDM

& Umum (Bagian SDM).

5 Prosedur Penanganan Atas Pelaporan Pelanggaran 5 Prosedur Penanganan Atas Pelaporan Pelanggaran

a Apabila terjadi pelanggaran, setiap Personil

Perseroan berhak mengajukan laporan secara lisan

atau tertulis kepada atasan langsung Personil

Perseroan yang bersangkutan untuk diselesaikan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a Apabila terjadi pelanggaran, setiap Personil

Perseroan berhak mengajukan laporan secara lisan

atau tertulis kepada atasan langsung Personil

Perseroan yang bersangkutan untuk diselesaikan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

TIDAK BERUBAH

TIDAK BERUBAH
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b Apabila upaya sebagaimana dimaksud pada butir 1 di

atas belum mencapai penyelesaian, Personil

Perseroan yang bersangkutan dapat meneruskan

keluhannya secara tertulis kepada pejabat setingkat

lebih tinggi dalam hal ini atasan dari atasan langsung

Personil Perseroan yang bersangkutan untuk

diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(dalam hal pejabat setingkat lebih tinggi dari atasan

langsung adalah Direktur, maka penyampaian

pelaporan ditujukan kepada Divisi SDM & Umum

(Fungsi SDM)

b Apabila upaya sebagaimana dimaksud pada butir 1 di

atas belum mencapai penyelesaian, Personil

Perseroan yang bersangkutan dapat meneruskan

keluhannya secara tertulis kepada pejabat setingkat

lebih tinggi dalam hal ini atasan dari atasan langsung

Personil Perseroan yang bersangkutan untuk

diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(dalam hal pejabat setingkat lebih tinggi dari atasan

langsung adalah Direktur, maka penyampaian

pelaporan disampaikan kepada Divisi SDM & Umum

(Bagian SDM)

c Apabila upaya sebagaimana dimaksud pada butir 2

diatas belum mencapai penyelesaian (atasan dari

atasan langsung bukan Direktur), Personil Perseroan

yang bersangkutan dapat meneruskan keluhannya

atau keberatan Personil Perseroan tersebut secara

tertulis kepada Kepala Divisi Sumber Daya Manusia &

Umum untuk diselesaikan.

c Apabila upaya sebagaimana dimaksud pada butir 2

diatas belum mencapai penyelesaian (atasan dari

atasan langsung bukan Direktur), Personil Perseroan

yang bersangkutan dapat meneruskan keluhannya

atau keberatan Personil Perseroan tersebut secara

tertulis kepada Kepala Divisi Sumber Daya Manusia &

Umum untuk diselesaikan.

Berkaitan dengan penyelesaian permasalahan etika,

Komite Personalia bertugas dalam hal terdapat

penyelesaian pelaporan pelanggaran yang

dikategorikan merupakan pelanggaran berat (selain

tindakan indispliner ataupun sesuai dengan

ketentuan tanggung jawab Komite Personalia pada

SKD) oleh Kepala Divisi SDM & Umum untuk:

Berkaitan dengan penyelesaian permasalahan etika

(yang termasuk ke dalam ketentuan tanggung jawab

Komite Personalia sesuai dengan SKD ataupun

indikasi pelanggaran berat) Komite Personalia

berkewajiban untuk melakukan langkah-langkah

sebagai berikut : 

1) melakukan proses investigasi dengan

mengedepankan asas keadilan, praduga tidak

bersalah serta kerahasiaan;

2) menjaga kerahasiaan jati diri Pelapor selama

proses investigasi berlangsung;

3) menentukan tindakan disipliner yang akan

diberikan apabila terbukti secara benar dan sah

bahwa telah terjadi pelanggaran atas Kebijakan ini;

4) melakukan analisis terhadap permasalahan yang

terjadi untuk mengidentifikasi kelemahan sistem

pengendalian yang sudah diterapkan dan potensi-

potensi perbaikan yang dapat dilakukan;

5) memberikan saran dan rekomendasi kepada pihak-

pihak terkait untuk segera melaksanakan tindakan-

tindakan perbaikan yang diperlukan.

1) melakukan proses investigasi dengan

mengedepankan asas keadilan, praduga tidak

bersalah serta kerahasiaan;

2) menjaga kerahasiaan jati diri Pelapor selama

proses investigasi berlangsung;

3) menentukan tindakan disipliner yang akan

diberikan apabila terbukti secara benar dan sah

bahwa telah terjadi pelanggaran atas Kebijakan ini; 

4) melakukan analisis terhadap permasalahan yang

terjadi untuk mengidentifikasi kelemahan sistem

pengendalian yang sudah diterapkan dan potensi-

potensi perbaikan yang dapat dilakukan;

5) Memberikan saran kepada Direksi terkait

tindakan yang perlu diambil berdasarkan langkah-

langkah tindakan penyelesaian permasalahan yang

telah dilakukan oleh Divisi SDMU atau Komite

Personalia.

6) memberikan saran dan rekomendasi kepada

pihak-pihak terkait untuk segera melaksanakan

tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan. 

6 Keputusan

Kepala Divisi SDM & Umum atau Komite Personalia

memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk

keputusan yang perlu diambil tentang pelanggaran

Etika dan Sanksi sesuai dengan Kebijakan ini. Pihak-

pihak yang dinyatakan melanggar diperkenankan

untuk mengajukan pertimbangan kembali atas

keputusan tentang pelanggaran dan sanksi.

(Memberikan usulan dan penjelasan tertulis ke

Direksi)

6 Keputusan

Kepala Divisi SDM & Umum atau Komite Personalia

memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk

keputusan yang perlu diambil tentang pelanggaran

Etika dan Sanksi sesuai dengan Kebijakan ini. Pihak-

pihak yang dinyatakan melanggar diperkenankan

untuk mengajukan pertimbangan kembali atas

keputusan tentang pelanggaran dan sanksi.

(Memberikan usulan dan penjelasan tertulis ke

Direksi)
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7 Sanksi Atas Pelanggaran Etika

Personil Perseroan yang melakukan pelanggaran

dikenakan sanksi sesuai dengan sifat, dan seringnya

pelanggaran dilakukan. Ketentuan pemberian sanksi

mengacu pada Kebijakan ini, Anggaran Dasar,

Peraturan Perseroan dan ketentuan lainnya yang

relevan.

7 Sanksi Atas Pelanggaran Etika

Personil Perseroan yang melakukan pelanggaran

dikenakan sanksi sesuai dengan sifat, dan seringnya

pelanggaran dilakukan. Ketentuan pemberian sanksi

mengacu pada Kebijakan ini, Anggaran Dasar,

Peraturan Perseroan dan ketentuan lainnya yang

relevan.

TIDAK BERUBAH

Seluruh Personil Perseroan wajib menandatangani

Pernyataan Komitmen yang memuat, antara lain :

Seluruh Personil Perseroan wajib menandatangani

Pernyataan Komitmen yang memuat, antara lain:

Pernyataan Pernyataan

1 Bertindak untuk kepentingan terbaik Perseroan; 1 Bertindak untuk kepentingan terbaik Perseroan;

2 Bertindak dengan jujur dan dengan integritas pribadi

berstandar tinggi;

2 Bertindak dengan jujur dan dengan integritas pribadi

berstandar tinggi;

3 Mematuhi peraturan perundang-undangan yang

berlaku bagi Perseroan dan operasinya;

3 Mematuhi peraturan perundang-undangan yang

berlaku bagi Perseroan dan operasinya;

4 Tidak berpartisipasi dalam tindakan melanggar

hukum atau kegiatan yang tidak etis;

4 Tidak berpartisipasi dalam tindakan melanggar

hukum atau kegiatan yang tidak etis;

5 Tidak memasuki suatu pengaturan atau berpartisipasi 

dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan

benturan kepentingan Perseroan atau akan

berdampak negatif terhadap nama baik Perseroan;

5 Tidak memasuki suatu pengaturan atau

berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan

menimbulkan benturan kepentingan Perseroan atau

akan berdampak negatif terhadap nama baik

Perseroan;

6 Tidak mengambil manfaat atas properti atau

informasi Perseroan atau pelanggannya untuk

kepentingan pribadi atau yang menyebabkan

kerugian bagi Perseroan dan pelanggannya; dan

6 Tidak mengambil manfaat atas properti atau

informasi Perseroan atau pelanggannya untuk

kepentingan pribadi atau yang menyebabkan

kerugian bagi Perseroan dan pelanggannya; dan

7 Tidak memanfaatkan kedudukannya atau peluang

yang dihasilkan oleh kedudukannya untuk

kepentingan pribadinya.

7 Tidak memanfaatkan kedudukannya atau peluang

yang dihasilkan oleh kedudukannya untuk

kepentingan pribadinya.

Komitmen Komitmen

1 Pelaksanaan Kebijakan ini membutuhkan tidak hanya

komitmen yang tinggi, namun juga diperlukan

konsistensi dari Personil Perseroan.

1 Pelaksanaan Kebijakan ini membutuhkan tidak hanya

komitmen yang tinggi, namun juga diperlukan

konsistensi dari Personil Perseroan.

PERNYATAAN 

KOMITMEN 

(PEMAHAMAN DAN 

PELAKSANAAN 

KEBIJAKAN TATA 

KELOLA 

PERUSAHAAN SERTA 

PEDOMAN ETIKA 

DAN PERILAKU 

PERSEROAN)

PERNYATAAN 

KOMITMEN 

(PEMAHAMAN DAN 

PELAKSANAAN 

KEBIJAKAN TATA 

KELOLA PERUSAHAAN 

SERTA ETIKA DAN 

PEDOMAN PERILAKU)

PENYESUAIAN

TIDAK BERUBAH
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2 Dalam rangka membangun komitmen dimaksud,

setiap Personil Perseroan agar diberikan Kebijakan ini

1 (satu) kali pada saat pertama kali menandatangani

ikatan kerja dengan Perseroan atau ketika buku ini

diterbitkan belum memilikinya.

2 Dalam rangka membangun komitmen dimaksud,

setiap Personil Perseroan agar diberikan Kebijakan ini

1 (satu) kali pada saat pertama kali menandatangani

ikatan kerja dengan Perseroan atau ketika buku ini

diterbitkan belum memilikinya.

3 Personil Perseroan wajib mempelajari dan

memahami dengan sungguh-sungguh filosofi

Kebijakan ini sebelum membubuhkan tanda tangan

persetujuan di atas materai pada lembar “Pernyataan 
Komitmen terhadap Kebijakan Umum Tata Kelola dan

Kebijakan Umum Penerapan Nilai, Etika dan

Pedoman Perilaku ”dan selanjutnya dapat

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai bukti

komitmen melaksanakan Kebijakan ini dengan

keteguhan hati. Pernyataan Komitmen ini berlaku

sampai dengan Personil Perseroan yang

bersangkutan tidak lagi menjadi Personil di

Perseroan.

3 Personil Perseroan wajib mempelajari dan

memahami dengan sungguh-sungguh filosofi

Kebijakan ini sebelum membubuhkan tanda tangan

persetujuan di atas materai pada lembar

“Pernyataan Komitmen terhadap Kebijakan Umum

Tata Kelola dan Kebijakan Umum Pedoman Etika dan

Perilaku Perseroan” dan selanjutnya dapat

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai bukti

komitmen melaksanakan Kebijakan ini dengan

keteguhan hati. Pernyataan Komitmen ini berlaku

sampai dengan Personil Perseroan yang

bersangkutan tidak lagi menjadi Personil di

Perseroan.

4 Pada setiap awal tahun, Komite Personalia wajib

mendiskusikan mengenai Kebijakan ini kepada

seluruh Karyawan Perseroan kemudian bersama-

sama kembali membubuhkan tanda tangan pada

lembar persetujuan bersama.

4 Pada setiap awal tahun, Komite Personalia wajib

mendiskusikan mengenai Kebijakan ini kepada

seluruh Karyawan Perseroan kemudian bersama-

sama kembali membubuhkan tanda tangan pada

lembar persetujuan bersama.

1 Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan dalam hal terjadi kekeliruan dalam

Kebijakan ini, maka akan dilakukan penyesuaian

dan/atau perubahan pada bagian kekeliruan tersebut

sebagaimana mestinya.

1 Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan dalam hal terjadi kekeliruan dalam

Kebijakan ini, maka akan dilakukan penyesuaian

dan/atau perubahan pada bagian kekeliruan tersebut 

sebagaimana mestinya.

2 Kebijakan ini mencabut dan menyatakan tidak

berlakunya lagi Pedoman Etika & Perilaku No

037/KEB/PED/SMF/XII/2020 Tanggal 29 Desember

2020.

2 Kebijakan ini mencabut dan menyatakan tidak

berlakunya lagi Kebijakan Umum Perseroan Nomor

026/KEB/KU/SMF/VIII/2021 Tentang Penerapan Nilai,

Etika dan Pedoman Perilaku.

PENUTUP PENUTUP

TIDAK BERUBAH

PENYESUAIAN

Penyesuaian terkait

mencabut dan menyatakan

tidak berlakunya lagi

Kebijakan Umum Perseroan

Nomor 

026/KEB/KU/SMF/VIII/2021 

Tentang Penerapan Nilai,

Etika dan Pedoman Perilaku.
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