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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”).
B. Pembahasan
Sebagai perwujudan dari penerapan Kebijakan Umum penerapan Nilai, Etika, dan
Pedoman Perilaku, seluruh Personil Perseroan turut melaksankaan nilai-nilai I-SMF yakni:
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.
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.
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
d. F adalah Fokus,seluruh fungsi Perseroan dengan identifikasi, memahami dan
memberikan prioritas pekerjaan sehingga dapat mendukung kinerja pemangku
kepentingan
Penerapan nilai-nilai I-SMF pada Perseroan tentunya akan memberikan pengaruh besar
terhadap kemajuan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan pada Kebijakan ini yakni :
a. 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.
b. 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.
c. Sebagai sarana untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang positif
yang mendukung perilaku perilaku etis dari seluruh Personil Perseroan.
d. Sebagai sarana untuk meningkatkan kepekaan Perseroan dan Personil Perseroan
terhadap nilai-nilai etika bisnis dengan mengembangkan diskusi-diskusi atau
pengembangan wacana mengenai etika.
C. Usulan
Berdasarkan latar belakang dan pembahasan diatas, mohon tanda tangan Direksi sebagai
pengesahan atas Kebijakan Umum Penerapan Nilai, Etika dan Pedoman Perilaku di
Perseroan sebagai pengganti dari Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan Nomor
037/KEB/PED/SMF/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
PT Sarana Multigriya Finansial ( Persero )
R Wisnu Prihartono
Kepala 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.

b.

c.

d.

( 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.
( 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.
( 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.
( F ) adalah Fokus,seluruh fungsi Perseroan dengan identifikasi, memahami dan
memberikan prioritas pekerjaan sehingga dapat mendukung kinerja 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 No. 026/KEB/KU/SMF/VIII/2021 sebagai bentuk
implementasi Good Corporate Governance di Perseroan.

Ditetapkan di Jakarta, 02 Agustus 2021
DEWAN KOMISARIS
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)

Nufransa Wira Sakti
Komisaris Utama

Rina Widyani Wahyuningdyah
Komisaris

Dedy Supriadi Priatna
Komisaris Independen

DIREKSI
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)

Ananta Wiyogo
Direktur Utama

Trisnadi Yulrisman
Direktur

Heliantopo
Direktur

SUMMARY PERBANDINGAN
PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU PERUSAHAAN DENGAN KEBIJAKAN UMUM PENERAPAN NILAI, ETIKA DAN PEDOMAN PERILAKU
No.

Sub Bab

Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan Kebijakan
Nomor 037/KEB/PED/SMF/XII/2020

1

Latar Belakang

Umum

Penerapan

Nilai,

Etika

dan

Pedoman Perilaku Nomor 026/VIII/2021

Mengacu dalam bentuk Pedoman yang diterapkan Dalam Kebijakan Umum ini mengacu pada semua
pada Direksi dan seluruh Personil Perseroan.

eleman yang ada di PT SMF yang turut serta Dewan
Komisaris mengimplementasikannya.

2

Ketentuan Umum

•

•

Hanya di dasarkan pada Etika Perseroan

•

Penambahan

mengenai

ketentuan

Nilai

dan Personil Perseroan dan Komitmen

Perseroan dan Pedoman Perilaku. Serta adanya

setingkat pada Personil Perseroan.

Pernyataan Komitmen Karyawan yang sudah

Memuat mengenai Komite Personalia.

disesuaikan dengan materi dalam muatan
CGRCP.
•

Komite Personalia pada Pedoman sebelumnya
tidak dijelaskan, pada Kebijakan Umum ini
dijelaskan bahwa di dalam Komite tersebut
terdiri dari SDM, SPI, MRK serta Sekretaris
Perusahaan.

3

Ruang Lingkup

Mengatur mengenai etika bisnis Perseroan serta Tidak ada perubahan, hanya menjelaskan latar belakang
etika kerja Personil Perseroan

4

Tujuan

Belum

memuat

Pedoman

Fungsi

dari

pada Kebijakan.
Tujuan

dalam Pada Kebijakan Umum ini ditambahkan mengenai
Fungsi untuk menjelaskan Tujuan dari dibuatnya
Kebijakan ini. Terdapat 2 Fungsi yaitu :
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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 hibah dan donasi,
kepatuhan terhadap peraturan, kerahasian
informasi dan pelaporan terhadap perilaku
yang etis.
5

Dasar Hukum

Belum terdapat masukan dari BPKP mengenai Dasar
penambahan dasar hukum KMK 505

Hukum

dalam

Kebijakan

Umum

terdapat

penambahan sesuai masukan BPKP saat asesmen
GCG :
1. KMK 505/2020 tentang Pedoman Penilaian
Penerapan Tata Kelola Yang Baik.
2. Pakta Direksi
3. Pakta Dewan Komisaris

6

Penerapan Nilai I-SMF

7

Tanggung
Kewenangan

Jawab

Masih sesuai dengan materai muatan yang sama
dan

1. Tanggung Jawab Direksi :

Tidak ada yang perubahan dalam Kebijakan Umum ini.
1. Tanggung Jawab Direksi

Dalam salah satu poinnya melakukan

Dalam kebijakan umum ini diubah dan dilakukan

deteksi atas kemungkinan pelanggaran

oleh Divisi SDM & Umum (Fungsi SDM).

dengan
evaluasi

memastikan
secara

dilaksanakannya

berkala

terhadap

pelaksanaan etika dan perilaku bisnis oleh
Satuan Pengawasan Intern.
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2. Tanggung Jawab Divisi :

2. Tanggung Jawab Divisi :

Dalam hal mengenai Personil Perseroan

Dalam hal mengenai Personil Perseroan yang

yang

pada

mempunyai pertanyaan pada Kebijakan, akan

Kebijakan ini, maka dapat menghubungi

dilaksanakan oleh Divisi SDM & Umum

Kepala Divisi terkait yang diteruskan

(Fungsi SDM).

mempunyai

pertanyaan

kepada Divisi-Divisi yang ditetapkan
oleh Direksi.
3. Komite Personalia dengan anggotanya

3. Komite Personalia akan ditetapkan setelah
Kebijakan Umum ini disahkan oleh Direksi dan
Dewan Komisaris

Divisi SDM, SPI, MRK (Fungsi Kepatuhan)
dan Sekretaris Perusahaan (Fungsi Unit
Legal), namun belum ditetapkan dalam
SKD.
7

Etika Usaha Perseroan

Hubungan Usaha Terhadap Pelanggan
1. Dalam 7 poin yang ada belum memuat
mengenai hak dan kewajiban stakeholders

Hubungan Usaha Terhadap Pelanggan
1. Memuat

mengenai

hak

dan

kewajiban

stakeholders yang dirincikan secara jelas dalam
perjanjian kerjasama.
Terdapat penambahan 2 poin dari 7 poin yang
telah ada, sebagai beirkut :
•

Tim WBS jika mendapatkan laporan atas
keluhan
melakukan
pelaporan,

pelanggan,

maka

penyusunan
pengelolaan

dapat
rencana
dan

pengadministrasian yang disampaikan
kepada stakeholders.
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•

Menyusun rencana penyelesaian atas
keluhan stakeholders serta menyediakan
saluran survei atas keluhan stakeholders
tersebut dan diprakarsai oleh Sekretaris
Perusahaan.

Hubungan Dengan Pemegang Saham

Hubungan Dengan Pemegang Saham

1. Terdapat 5 Poin dalam hubungan dengan

1. Poin yang memuat mengenai Proses komunikasi

pemegang saham

dengan pemegang saham hanya dilakukan
melalui satu pintu lewat Sekretaris Perusahaan
dicabut dalam Kebijakan Umum ini.

Hubungan Dengan Media
Poin

mengenai

menyampaikan
merupakan

Hubungan Dengan Media
Personil

informasi

Personil

Perseroan Pada

kepada

Perseroan

yang

Kebijakan

ini,

dijelaskan

bahwa

Personil

media Perseroan yang ditunjuk dapat berkordinasi dengan
telah Sekretaris Perusahaan (Fungsi Komunikasi).

mendapat persetujuan yang ditunjuk manajemen
atau pihak lain yang memiliki otorisasi.
8

Pengawasan dan Penegakan Dalam hal Pengawasan, Personil Perseroan Pada Kebijakan Umum ini terdapat perubahan dalam hal
Etika

berkewajiban melaporkan indikasi terjadinya fraud Pengawasan. Personil Perseroan hanya melaporakn
kepada atasan langsung, Divisi SDM, SPI serta kepada atasan langsung dan atas melaporkan kepada
pihak-pihak yang ditunjuk oleh Direksi. Tidak Divisi SDM untuk dilaporkan kepada Direksi dan
dirincikan secara jelas setelah melaporkan hal ditindaklanjuti.
tersebut

Personil

Perseroan

melaporkan

kepada siapa.
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Pada Sub bab poin mengenai Pelanggaran Pada Kebijakan Umum ini, poin mengenai Pelanggaran
memuat mengenai 6 poin saja pada Pedoman ini

ditambahakan yang semula 6 poin menjadi 7 poin. Poin
yang ditambahkan mengenai tindakan pelecahan
seksual

dan melakukan

perbuatan

asusila

di

lingkungan Perseroan.
9

Perilaku Usaha Perseroan

Pada Sub bab poin benturan kepentingan terdapat Pada Kebijakan Umum ini, terdapat penambahan 3 poin
5 poin yang dijadikan dasar mengenai benturan yang sebelumnya hanya 5 poin yaitu :
kepentingan.

1. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya,
Personil

Perseroan

mendahulukan

harus

senantiasa

kepentingan

ekonomis

Perseroan diatas kepentingan lainnya.
2. Personil

Perseroan

menyalahgunakan

dilarang

jabatannya

untuk

kepentingan pribadi.
3. Personil Perseroan wajib menandatangani
Pakta Komitmen yang isinya minimum telah
membaca, mengetahui dan memahami terkait
benturan kepentingan serta melaksanakan
muatan materi dalam Kebijakan Umum ini.
Pada Sub bab poin Gratifikasi terdapat 5 poin Terdapat penambahan 1 poin yang semula 5 poin yaitu
dasar mengenai Gratifikasi pada Pedoman ini

Setiap

Personil

tahunnya

untuk

Perseroan

diharuskan

menandatangani

setiap

Komitmen

Karyawan terkait tidak akan melakukan Gratifikasi.
‘
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Dalam Sub bab Poin Pengawsan dan Penggunaan Mengenai salah satu poin pada Pedoman yang
Aset terdapat 6 poin yang ada pada Pedoman ini

menyebutkan Personil Perseroan berkewajiban untuk
melaporkan indikasi kecurangan fraud melalui WBS
dihapus dalam Kebijakan Umum ini.
Pada Sub Bab mengenai Perilaku Usaha Perseroan,
terdapat penambahan sub bab poin mengenai
Pelaporan atas Pelanggaran dan Perlindungan Bagi
Pelapor.
Pada sub bab poin ini terdapat 3 poin dasar yakni :
1. Dekom berkewajiban untuk menerima dan
memastikan

bahwa

pengaduan

tentang

pelanggaran, diproses secara wajar dan tepat
waktu.
2. Dekom

menyusun

rencan

kerja

dalam

melakukan penelahaan atas pelaporan yang
berkaitan dengan Perseroan yang diterima oleh
Dekom.
3. Perseroan menysuun peraturan yang menjamin
perlindungan

terhadap

individu

yang

melaporakan terjadinya pelanggaran. Dalam
pelaksanaannya, Dekom memberikan tugas
kepada Komite yang membidangi pengawasan
implementasi GCG.

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)

6

10

PENEGAKAN

ETIKA

DAN

Pada Kebijakan Umum ini PENEGAKAN ETIKA DAN

PERILAKU PERUSAHAAN

PERILAKU

PERUSAHAAN

di

ubah

menjadi

PENEGAKAN KEPATUHAN
Pada sub bab poin pelanggaran terdapat 5 poin Pada sub bab pelanggaran terdapat penambahan poin
dalam Pedoman ini.

mengenai

tindakan

melakukan

pelecahan

perbuatan

asusila

seksual
di

dan

lingkungan

Perseroan.
Pada sub bab poin tanggung jawab, tidak Dijelaskan bahwa Kepala Divisi dalam Komite Perseroan
dijelaskan kepala divisi yang ditunjuk dalam komite adalah Kadiv SDM, SPI, MRK serta Sekretaris
personalia. Namun dijelaskan bawha pelaksana Perusahaan, Tugas dan Tanggung Jawab Komite
harian adalah pejabat etika yang berada di Personalia
Sekretaris Perusahaan.

diatur

terpisah

dalam

SKD.

Dalam

Kebijakan Umum ini hanya mengatur mengenai
Komite Personlia saja dan tidak mengatur mengenai
Pejabat Etika.

Pada sub bab poin Konsultasi dan Pelaporan Dalam

Kebijakan

Umum

ini

diubah

dapat

Masalah-Masalah Etika, Personil Perseroan dapat mendiskusikan dengan pihak-pihak :
mendiskusikan dengan pihak-pihak :
a. Atasan dari atasan Langsung Personil
Perseroan

a. Pejabat setingkat lebih tinggi (Direktur atasan
langsung Personil Perseroan)
b. Penyampaian laporan kepada Divisi SDM

b. Divisi SDM
c. Satuan Pengawasan Intern
d. Pimpinan dari divisi dimana masalah
tersebut timbul
e. Sekretaris Perusahaan
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Pada sub bab poin Prosedur Penanganan Atas Dalam Kebijakan Umum ini diubah menjadi demikian :
•

Pelaporan Pelanggaran dalam Pedoman ini.
•

Hal terkait belum tercapainya penyelesaian

langsung

dapat diteruskan kepada pejabat setingkat

laporan ditujukan kepada Divisi SDM.

lebih tinggi atau atasan langsung Personil

•

Perseroan.
•

Pejabat setingkat lebih tinggi dari atasan

berkaitan

permasalahan

etika

penyelesaian
oleh

Direktur,

penyampaian

Selain permasalahan etika, Komite Personalia
juga

Penyelesaian

yakni

bertugas

menyelesaikan

pelaporan

pelanggaran dengan kategori pelanggaran

Komite

berat (selain tindakan indispliner sesuai dengan

personalia.

ketentuan tanggung jawab Komite Personalia
pada SKD setelah ditetapkannya Kebijakan
Umum ini ditetapkan) oleh Kepala Divisi SDM.

Dalam sub bab poin Keputusan, yang membuat Dalam Kebijakan Umum ini, Komite Personalia/Kepala
semua keputusan tentang pelanggaran etika dan Divisi SDM tidak langsung membuat keputusan namun
sanksi oleh Komite Personalia.
Pihak-pihak

yang

dinyatakan

hanya memberikan rekomendasi kepada Direksi.
melanggar, Pihak-pihak

diperkenakan mengajukan pertimbangan berupa mengajukan
usulan ke Direksi.

yang

dinyatakan

pertimbangan

melanggar

berupa

usulan

dapat
dan

penjelasan tertulis ke Dieksi.

Pada sub bab poin Sanksi atas Pelanggaran Etika, Pada

Kebijakan

umum

ini,

mengenai

ketentuan

sanksi dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni pemberian sanksi diubah menjadi mengacu pada
Pelanggaran

dengan

indikasi

Pelanggaran tanpa indikasi Fraud.
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dan kebijakan ini, anggaran dasar, peraturan perseroan
dan ketentuan lainnya yang relevan.

8

11

PERNYATAAN KOMITMEN

Tidak terdapat pada Pedoman.

Pada Kebijakan Umum ini, ditambahkan sub bab baru
mengenai Pernyataan Komitmen dimana setiap
Personil

Perseroan

wajib

menandatangani

Pernyataan Komitmen yang isinya tertuang dalam
Kebijakan Umum ini.
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