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BAB I 

STANDAR ETIKA DAN PERILAKU 

 

A. Pengantar 

Kode Etik merupakan salah satu komitmen PT Itama Ranoraya Tbk (“Perseroan”) 

dalam mencapai hasil terbaik dalam berbisnis secara beretika. Kode Etik ini menjadi 

acuan Perseroan dalam menjalankan bisnis. Dewan Komisaris, Direksi dan semua 

Karyawan Perseroan wajib bertindak secara etis dan menjaga integritas dan standar 

etika tertinggi dengan memperlakukan semua pemangku kepentingan Perseroan 

dengan hormat dan mematuhi Kode Etik, kebijakan dan prosedur, dan semua undang-

undang dan peraturan yang berlaku. 

 

B. Landasan Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap; 

5. Anggaran Dasar PT Itama Ranoraya Tbk; 

6. Peraturan Perusahaan PT Itama Ranoraya Tbk. 

 

C. Definisi 

Kode etik merupakan seperangkat nilai atau norma yang berlaku dan mengikat Insan 

Perseroan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

yang memuat etika usaha, etika bisnis, etika kerja, serta norma-norma kepatutan dan 

kepatuhan. Sebagai perusahaan terbuka, kode etik Perseroan dibentuk berlandaskan 

pada peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan di 

bidang pasar modal, serta mengangkat prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

(GCG).  
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D. Tujuan 

Kode etik ini dibuat dengan tujuan antara lain: 

1. Sebagai komitmen Perseroan mewujudkan visi, misi, dan tujuan Perseroan secara 

profesional dan beretika; 

2. Sebagai panduan perilaku bagi Insan Perseroan dalam menjalankan segala 

aktivitas Perseroan; 

3. Meminimalisir peluang risiko penyimpangan dan mewujudkan lingkungan kerja 

yang sehat dan nyaman; 

4. Meningkatkan nilai dan reputasi Perseroan; 

5. Meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan stakeholders terhadap 

Perseroan. 

 

E. Reputasi PT Itama Ranoraya Tbk  

Reputasi Perseroan yang baik merupakan sesuatu yang telah dibangun dan dijaga 

selama bertahun-tahun hingga saat ini. Oleh karena itu, Insan Perseroan 

berkewajiban terus membangun reputasi baik dan menjaganya dengan cara: 

1. Berupaya untuk menumbuhkan reputasi baik bagi Perseroan; 

2. Berupaya mempertahankan reputasi baik yang telah terbentuk agar nama baik 

Perseroan selalu terjaga; 

3. Menyadari bahwa reputasi perorangan/pribadi setiap Insan Perseroan secara 

keseluruhan akan membentuk persepsi pihak eksternal ataupun stakeholders 

Perseroan mengenai citra Perseroan; 

4. Menyadari bahwa kewajiban bagi seluruh Insan Perseroan adalah untuk selalu 

bersikap terpuji sebagai Individu ataupun sebagai anggota masyarakat. 

 

Beberapa sikap yang harus diterapkan untuk menjaga reputasi baik Perseroan 

adalah: 

1. Berperilaku dan berpenampilan sesuai dengan norma kesopanan yang berlaku; 

2. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma 

agama dan kesusilaan; 

3. Selalu berkata dan bertindak jujur;  

4. Bersikap terbuka dalam menerima gagasan-gagasan baru ataupun kritikan yang 

membangun; 
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5. Bersikap profesional dengan memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan tugas 

sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan standar kerja yang diterapkan serta 

mengembangkan kompetensi tersebut secara terus menerus. 

F. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja adalah lingkungan kerja 

yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Untuk itu, Dewan Komisaris, Direksi, dan 

Karyawan Perseroan (“Insan Perseroan atau Insan”) berkewajiban untuk: 

1. Berpartisipasi dalam keamanan lingkungan kerja; 

2. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum; 

3. Tidak merokok di lingkungan/tempat kerja kecuali di tempat yang khusus 

disediakan untuk merokok; 

4. Berpartisipasi dalam proses pengembangan standar keselamatan dan kesehatan 

kerja. 

 

G. Penghormatan Hak Asasi Manusia 

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, 

hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat 

dan martabat manusia. Oleh karena itu, setiap Insan Perseroan wajib menjunjung 

tinggi Hak Asasi Manusia tersebut. Perseroan akan memastikan perlindungan Hak 

Asasi Manusia dalam beroperasional. Pemerintah menjamin perlindungan hak asasi 

manusia bagi setiap individu melalui aturan hukum yang berlaku. Perseroan 

bertanggung jawab untuk mematuhi semua hukum yang berlaku, termasuk hukum 

perburuhan. Perseroan melindungi hak asasi manusia, tetapi tidak terbatas pada hal 

seperti tidak mempekerjakan anak di bawah umur, memperlakukan adil setiap 

kandidat dalam perekrutan dan bentuk pencegahan lainnya.  

 

H. Etika Kerja 

Etika Kerja berlaku bagi Insan Perseroan. Diantaranya adalah: 

1. Sikap Insan Perseroan dalam Perseroan:  

a. mematuhi dan menaati kebijakan internal, ketentuan Perseroan, peraturan 

perusahaan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; 

b. menggunakan dan mengembangkan potensi pribadi dengan sebaik mungkin; 
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c. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.  

2. Sikap Insan Perseroan dalam menggunakan wewenang dan jabatannya di 

Perseroan:  

a. menggunakan dengan penuh tanggung jawab sesuai hak dan tanggung jawab 

yang diberikan; 

b. menjaga dan menggunakan seluruh data, informasi, harta, dan fasilitas 

perusahaan hanya untuk kepentingan Perseroan; 

c. menjaga nama baik Perseroan dengan bersikap dan berperilaku sesuai norma 

yang belaku, baik di luar maupun di dalam Perseroan.  

3. Sikap Insan berkaitan dengan informasi rahasia Perseroan. Informasi Rahasia 

Perseroan adalah dokumen dan/atau informasi milik Perseroan yang tidak boleh 

diungkapkan dan diberikan kepada pihak mana pun, dengan pertimbangan:  

a. melindungi kepentingan perseroan; dan/atau  

b. mematuhi ketentuan perjanjian-perjanjian atau peraturan perundangan-

undangan.   

Informasi yang masuk dalam kategori Informasi Rahasia Perseroan diantaranya 

dan tidak terbatas pada:  

a. laporan keuangan dan/atau transaksi material yang belum diungkapkan ke 

pihak eksternal; 

b. rencana Perseroan yang bersifat strategis; 

c. informasi yang terikat dengan perjanjian kerahasiaan (confidentiality 

agreement); 

d. produk-produk yang akan diperdagangkan oleh Perseroan yang belum mulai 

dipasarkan; 

e. informasi penting lainnya yang dapat memengaruhi kepentingan Perseroan.  

Insan Perseroan tidak diperbolehkan memberikan informasi rahasia di atas kepada 

siapa pun termasuk Insan lain yang tidak memiliki kepentingan terkait Informasi 

Rahasia. Seluruh Insan bertanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan Informasi 

Rahasia Perseroan. Informasi Rahasia Perseroan yang diperoleh Insan Perseroan 

harus tetap dirahasiakan setelah masa kerjanya di Perseroan berakhir.  

4. Hubungan antar Insan, atasan ke bawahan dan sebaliknya di Perseroan:  

a. atasan bertindak sebagai pemimpin, panutan, pengarah dan pembimbing bagi 

bawahannya; 

b. atasan bertindak untuk menciptakan hubungan yang harmonis diantara para 

bawahannya; 
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c. bawahan bertindak mengikuti arahan dan bimbingan atasannya dengan 

memerhatikan peraturan yang berlaku dan aktif dalam mengembangkan diri; 

d. saling menghargai dan membina kerja sama dalam suasana keterbukaan 

didasari ketulusan dan itikad baik.  

5. Hubungan antar Insan Perseroan:  

a. saling menghargai, saling memberi semangat dan membina kerja sama tim 

yang baik; 

b. meningkatkan integritas dan membangun keterbukaan; 

c. Insan Perseroan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1) intimidasi; 

2) provokasi; 

3) penghinaan; 

4) pelecehan; 

5) kekerasan fisik. 

 

I. Menghindar dari Benturan Kepentingan 

Benturan kepentingan adalah suatu keadaan dimana Insan Perseroan yang 

mempunyai kekuasaan dan wewenang berdasarkan jabatannya diduga mempunyai 

kepentingan pribadi dalam setiap penggunaan wewenangnya sehingga dapat 

mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. 

1. Suap 

Suap adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan 

maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat 

sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau 

kewajibannya yang menyangkut kepentingan Perseroan. Bentuk pemberian 

dapat berupa uang, barang, fasilitas, pemberian jabatan baik langsung kepada 

Insan maupun tidak langsung melalui Afiliasi, ataupun bentuk lainnya yang 

dimaksudkan sebagai imbalan. Oleh sebab itu, Insan berkewajiban: 

a. melakukan tindak pencegahan suap ataupun potensi penyuapan dalam cara 

dan bentuk apa pun; 

b. tidak akan menerima dan/atau menawarkan suap dalam segala bentuk; 

c. mengungkapkan atau melaporkan setiap ditemukannya dugaan penyuapan 

yang melibatkan Insan melalui Whistleblowing System yang telah dibentuk 

Perseroan. 

2. Pembayaran tidak wajar 
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Pembayaran tidak wajar adalah praktik-praktik pembayaran khusus, hiburan, 

donasi, dan sokongan kepada pihak di luar Perseroan guna kepentingan tertentu 

yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan 

pembayaran tidak wajar tersebut, Insan berkewajiban untuk: 

a. tidak memberikan atau menawarkan secara langsung atau tidak langsung 

tindakan untuk memperoleh keuntungan atau perlakuan istimewa; 

b. tidak memberikan hadiah atau pembayaran lainnya kepada pihak lain untuk 

mempercepat tindakan administratif. 

 

J. Kerahasiaan Informasi Perseroan 

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan kerahasiaan informasi Perseroan yang 

telah disusun guna menjamin keamanan informasi rahasia Perseroan, maka Insan 

berkewajiban untuk: 

1. Selalu menjaga kerahasiaan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan 

Perseroan baik selama masih bekerja maupun setelah tidak lagi bekerja di 

Perseroan; 

2. Tidak memberikan informasi rahasia apa pun mengenai Perseroan kepada Pihak 

lain tanpa seizin dan/atau sepengetahuan Direktur Utama; 

3. Hanya akan memberikan informasi dan/atau data yang relevan dengan 

penugasan pihak-pihak yang berkepentingan; 

4. Sebelum berakhirnya masa kerja wajib menyerahkan semua catatan yang 

berhubungan dengan informasi rahasia mengenai Perseroan yang diperoleh 

selama masa kerja kepada Perseroan. 

 

K. Penggunaan dan Pemeliharaan Aset 

Seluruh aset fisik, keuangan, dan aset lainnya (“Aset”) milik Perseroan haruslah 

didayagunakan secara maksimal untuk kepentingan Perseroan kemudian dirawat 

secara berkala. Untuk itu, Insan berkewajiban: 

1. Menggunakan dan merawat aset-aset Perseroan sesuai dengan ketentuan 

penggunaan dan perawatan yang berlaku;   

2. Memanfaatkan aset Perseroan secara efisien, efektif, dan sesuai aturan 

penggunaan; 

3. Tidak menggunakan dan memanfaatkan aset Perseroan untuk kepentingan 

pribadi;  
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4. Tidak menggunakan aset Perseroan untuk kepentingan dan/atau aktivitas politik 

serta pihak lainnya; 

5. Tidak melakukan kegiatan yang berakibat penghilangan serta perusakan aset. 

 

L. Integritas Laporan Keuangan 

Perseroan memastikan keakuratan dan integritas semua catatan transaksi.  Setiap 

Insan Perseroan terkait bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data, fakta, dan 

informasi untuk setiap transaksi harus dicatat, disusun, dievaluasi, dan dipelihara. 

Data dapat berasal dari kegiatan operasional seperti data penjualan dan pengiriman. 

Untuk itu, Insan Perseroan berkewajiban untuk: 

1. Berkomitmen untuk membuat laporan keuangan yang dapat diandalkan sesuai 

dengan standar akuntansi yang berlaku; 

2. Bekerja sama dengan baik dan bertindak jujur dengan internal auditor maupun 

eksternal auditor. 

 

M. Kompetensi  

Terdapat beberapa hal yang memengaruhi kompetensi diantaranya adalah 

pendidikan, pengalaman, ketekunan dan keterampilan yang dimiliki serta wewenang 

dan tanggung jawab yang melekat dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan 

keputusan. Untuk mendukung hal tersebut, Insan Perseroan berkewajiban untuk: 

1. Mengikuti program pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan 

Perseroan; 

2. Meningkatkan kompetensi sesama Insan Perseroan, atasan maupun bawahan 

dengan saling berbagi ilmu pengetahuan; 

3. Berupaya meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan/atau pelatihan secara 

mandiri. 

 

N.  Aktivitas Politik 

Dalam bidang politik Insan Perseroan mempunyai komitmen: 

1. Tidak mencalonkan untuk mendapatkan jabatan politik atau pemerintahan. Jika 

melakukan hal tersebut maka wajib untuk mengundurkan diri dari Perseroan;  

2. Jika mengikuti kegiatan politik maka ikut sebagai pribadi; 

3. Tidak menggunakan segala aset dan fasilitas Perseroan untuk kepentingan 

aktivitas politik tertentu. 
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BAB II 

ETIKA BISNIS 

 

A. Etika Perseroan terhadap Pemegang Saham 

Pemegang saham adalah orang perseorangan atau badan hukum yang tercatat 

dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Perseroan wajib menjaga dan 

mewujudkan kepentingan Pemegang Saham, oleh sebab itu Perseroan wajib  

1. Memperlakukan pemegang saham secara adil; 

2. Perseroan berupaya memberikan kinerja yang maksimal dan menjaga citra yang 

baik untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham;  

3. Melakukan pencatatan transaksi-transaksi bisnis secara akurat dalam bentuk 

laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku; 

4. Memberikan laporan yang lengkap, akurat dan tepat waktu sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

B. Etika Perseroan terhadap Konsumen 

Konsumen adalah badan hukum atau badan usaha atau badan/institusi/lembaga  

yang merupakan pembeli produk yang dipasarkan oleh Perseroan. Dalam rangka 

menjaga reputasi, integritas, dan kredibilitas Perseroan serta meningkatkan 

kepuasan Pelanggan, Perseroan secara berkesinambungan wajib: 

1. Memenuhi hak-hak Pelanggan sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku dan kewajiban Perseroan terhadap Pelanggan; 

2. Memberikan informasi yang diperlukan oleh pelanggan secara akurat, lengkap 

dan mutakhir; 

3. Perseroan berkomitmen terhadap harga, kualitas, waktu pengiriman, dan jaminan 

produk sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan/atau Perjanjian 

dengan Pelanggan; 

4. Perseroan tidak diperbolehkan memberi kepada atau menerima dari pelanggan 

imbalan atau hadiah (yang substansial) yang dapat mempengaruhi pengambilan 

keputusan;  

5. Perseroan wajib menjaga informasi rahasia pelanggan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku; 

6. Perseroan bersikap terbuka dan responsif terhadap keluhan Pelanggan. 
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C. Etika Perseroan terhadap Karyawan Perseroan 

Karyawan adalah orang perseorangan yang bekerja pada Perseroan yang menerima 

upah berdasarkan hubungan kerja. Dalam rangka mewujudkan hubungan yang 

berkualitas, adil, serta dapat meningkatkan produktivitas Karyawan, Perseroan akan 

memperlakukan Karyawan sebagai aset Perseroan, maka Perseroan wajib:  

1. Menghormati hak asasi manusia secara universal, serta hak dan kewajiban Insan 

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku; 

2. Memberi kesempatan yang sama tanpa membedakan usia, gender, suku, 

agama, ras dan antar golongan dengan memperhatikan kompetensi dan 

kinerjanya;  

3. Menghargai dan meningkatkan kompetensi dan karakter Karyawan dengan 

berbagai pelatihan; 

4. Membangun suasana keterbukaan dan komunikasi dua arah dengan Karyawan; 

5. Memberi penghargaan kepada Karyawan yang berprestasi dalam pekerjaan; 

6. Memberi sanksi kepada Karyawan yang melanggar kode etik; 

7. Menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan sehat serta aman bagi Karyawan;  

8. Memberikan kesempatan kerja dan pengembangan karier kepada seluruh 

Karyawan sesuai dengan prestasi yang ditunjukkan, kualifikasi serta standar 

yang telah ditetapkan serta mendorong Karyawan untuk mengerahkan potensi 

dan kapabilitas terbaiknya untuk kemajuan Perseroan. 

 

D. Etika terhadap Mitra Usaha 

Mitra Usaha adalah yang memiliki hubungan usaha dengan Perseroan, seperti 

principal, penyalur, pemasok, dan lain sebagainya. Prinsip dalam menjalin kerja 

sama dengan mitra usaha:  

1. Berdasarkan pada persamaan, kesetaraan dan saling percaya yang 

berlandaskan pada keadilan dan tanggung jawab sosial;  

2. Mengatur Perjanjian dengan jelas dan saling menguntungkan; 

3. Patuh pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan perjanjian yang 

disepakati dengan Mitra Usaha; 

4. Insan Perseroan harus menghindari benturan kepentingan pribadi dengan 

tanggung jawabnya di Perseroan dalam menjalin kerja sama dengan Mitra 

Usaha; 

5. Semua kesepakatan dituangkan dalam dokumen tertulis atau perjanjian yang 

disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan; 
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6. Tidak memberi kepada atau menerima dari mitra usaha imbalan atau hadiah yang 

dapat mempengaruhi pengambilan keputusan;  

7. Memberikan kesempatan usaha yang sama kepada seluruh calon mitra usaha 

dengan melakukan pemilihan secara obyektif dan adil berdasarkan kriteria dan 

ketentuan yang berlaku. 

 

E. Etika Perseroan terhadap Perseroan yang Memiliki Hubungan Afiliasi 

Hubungan Afiliasi adalah hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 

(satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; hubungan antara 

perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau 

dikendalikan oleh perusahaan tersebut; hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang 

dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau 

hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. Prinsip dalam menjalin 

kerja sama dengan Perseroan yang memiliki hubungan Afiliasi (“Perusahaan 

Afiliasi”):  

1. Perseroan senantiasa menjalin hubungan baik dengan Perusahaan Afiliasi untuk 

membangun sinergi untuk kepentingan Perseroan; 

2. Setiap hubungan dengan Perusahaan Afiliasi dilaksanakan dalam kerangka  

bisnis yang saling menguntungkan.   

 

F. Etika Perseroan terhadap Masyarakat dan Lingkungan 

Masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal bersama di suatu wilayah dan 

mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Perseroan. 

Perseroan memiliki beberapa komitmen diantaranya dan tidak terbatas sebagai 

berikut: 

1. Perseroan turut serta memelihara lingkungan yang bersih dan sehat di sekitar 

wilayah operasional Perseroan; 

2. Perseroan berusaha membangun dan membina hubungan yang baik dengan 

masyarakat; 

3. Perseroan menghormati aspek sosial, budaya, adat istiadat, sopan santun, 

keyakinan dan agama yang berlaku di masyarakat; 

4. Perseroan turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup, 

kesehatan dan lingkungan bagi masyarakat sekitar. 
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G. Etika Perseroan terhadap Pemerintah  

Pemerintah/Penyelenggara Negara adalah Institusi pelaksana kenegaraan yang 

meliputi legislatif, eksekutif, yudikatif dan lembaga lainnya, baik di tingkat pusat 

maupun daerah. Prinsip dalam menjalin hubungan dengan Pemerintah:  

1. Perseroan aktif membina hubungan yang harmonis dengan jajaran Pemerintah 

selaku pemangku kepentingan Perseroan atau stakeholders; 

2. Perseroan bersikap transparan dan profesional dalam menjalin hubungan dengan 

instansi Pemerintah dan para Pejabatnya; 

3. Perseroan beroperasional dengan mematuhi aturan perundang-undangan, dan 

kebijakan pemerintah yang terkait dengan aktivitas usaha Perusahaan; 

4. Perseroan melakukan sosialisasi atas setiap kebijakan baru Pemerintah yang 

berhubungan dengan aktivitas Perseroan kepada Insan dan/atau pihak terkait. 
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BAB III  

PELAKSANAAN KODE ETIK 

 

A. Konsultasi dan Pelaporan Pelanggaran Kode Etik 

Dalam pelaksanaan Kode Etik dimungkinkan Insan menghadapi kebingungan. Jika 

Insan memiliki pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pelaksanaan Kode Etik. 

Insan dapat berkomunikasi dengan pihak-pihak berikut ini: 

1. Atasan langsung; 

2. Atasan dari atasan langsung untuk masalah perilaku pada Manajemen dan Insan; 

atau 

3. Corporate Secretary. 

 

Komite Kode Etik menjadi pengawas dan pelaksana Kode Etik di Perseroan. Komite 

Kode Etik terdiri dari: 

1. Corporate Secretary; dan 

2. Human Capital Manager. 

 

Penanganan atas potensi pelanggaran Kode Etik: 

1. Penanganan potensi pelanggaran pada Dewan Komisaris dan/atau Direksi 

menjadi wewenang pemegang saham sesuai ketentuan Perundang-undangan 

yang berlaku; 

2. Penanganan potensi pelanggaran pada Insan menjadi wewenang Direksi; 

3. Penerapan dan Penegakan Kode Etik menjadi tanggung jawab bersama. Setiap 

Insan diberi akses untuk bertanya sampai melaporkan segala hal yang berkaitan 

dengan pelaksanaan Kode Etik; 

4. Media penyampaian ke Komite Kode Etik berupa; lisan, surat, telepon maupun 

surat elektronik; 

5. Komite Kode Etik berkewajiban untuk merespons setiap pertanyaan, 

pemberitahuan, dan laporan yang diterimanya. 

 

B. Mekanisme Penanganan atas Pelaporan Pelanggaran Kode Etik  

Setiap laporan atas potensi dan/atau indikasi pelanggaran Kode Etik akan ditangani 

oleh Komite Kode Etik dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Melakukan investigasi untuk mengumpulkan data; 

2. Melakukan analisis atas data yang dikumpulkan; 
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3. Menentukan solusi atas permasalahan untuk masalah yang bukan merupakan 

pelanggaran; 

4. Menentukan tindakan yang akan diambil terhadap pelanggaran terhadap Kode 

Etik; 

5. Komite Kode Etik akan berkoordinasi dengan Direksi sebelum mengambil 

keputusan. 

 

C. Konsekuensi atas Pelanggaran Kode Etik 

Setiap Insan Perseroan menyadari bahwa setiap pelanggaran Kode Etik yang 

terbukti akan memiliki konsekuensi, antara Iain: 

1. Sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukannya; 

2. Sanksi dapat berupa peringatan, mutasi, hingga pemutusan hubungan kerja; 

3. Apabila tindakan yang dilakukan terkait dengan pelanggaran hukum maka 

permasalahan tersebut dapat diteruskan kepada kepolisian Republik Indonesia. 

 

D. Surat Pernyataan Komitmen untuk Mematuhi Kode Etik 

Sebagai wujud komitmen untuk mematuhi Kode Etik, maka Insan wajib 

menandatangani Surat Pernyataan sebagai salah satu wujud komitmen dalam 

menerapkan Kode Etik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. 

 

E. Sosialisasi dan Internalisasi Kode Etik 

Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi dan internalisasi Kode Etik 

kepada Insan. Sosialisasi dilaksanakan pada saat Insan baru memulai masa kerja di 

Perseroan dan internalisasi dilakukan secara berkala. 

 

F. Penghargaan 

Perseroan akan memberikan penghargaan kepada Insan yang dianggap 

memberikan teladan dalam penerapan Kode Etik. 
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LAMPIRAN I 

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN KEPATUHAN 
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