
PEDOMAN

(CODE OF

Tahun
PERILAKU

CONDUCT)
2019









PT SEMEN BATURAJA

(PERSERO) TBK DAFTAR ISI
Tanggal Terbit

Halaman

: 01-02-2019

: iii dari iv

Pedoman Perilaku/Code Of Conduct (COC)

Surat Keputusan Direksi

Sambutan Direktur Utama

Halaman

Daftar Isi iii

BAB I Pendahuluan

1. Umum

2. Tujuan dan Manfaat

1

1

1

BAB II Visi, Misi dan Nilai Perusahaan

1. Visi

2. Misi

3. Nilai Perusahaan

3

3

3

3

BAB III Etika Usaha 4

1. Karyawan 4

2. Serikat Karyawan 5

3. Pemegang Saham 5

4. Pelanggan 6

5. Rekanan/Penyedia Barang dan Jasa 6

6. Pemerintah sebagai Regulator 7

7. Masyarakat 8

8. Pesaing 8

9. Asosiasi Semen Indonesia 9

10.

11.

Kreditur

Investor

9

10

BAB IV Etika Kerja 11

1 Perilaku Atasan 11

2 Perilaku Bawahan 12

3 Perilaku Sesama Karyawan Perusahaan 13



PT SEMEN BATURAJA

(PERSERO) TBK DAFTAR ISI
Tanggal Terbit

Halaman

: 01-02-2019

: iv dari iv

Pedoman Perilaku/Code Of Conduct (COC)

BAB V Etika Terhadap Hal-Hal Khusus

Halaman

15

1 Benturan Kepentingan 15

2 Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Suap 16

3 Gratifikasi (Imbalan, Cinderamata, Hadiah) 17

4 Jamuan Bisnis 19

5 Pencatatan 19

6 Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi 20

7 Aktivitas Politik 21

8 Minuman keras, Narkotik, dan Obat Terlarang 21

9 Perjudian 22

10 Penggunaan Aset Perusahaan 22

11 Perilaku Rapat 23

12 Tanggung jawab terhadap lingkungan 24

BAB VI Pelaksanaan Dan Penegakan Pedoman Perilaku

1. Sosialisasi dan Penandatangan Pedoman Perilaku

2. Mekanisme Penegakan

3. Pemantauan

4. Pelaporan Atas Pelanggaran

5. Penanganan Atas Pelanggaran

6. Sanksi Atas Pelanggaran Pedoman Perilaku

26

26

26

26

27

27

27

BAB VII Penutup 28

Lampiran :

1. Pernyataan Kepatuhan Pedoman Perilaku Dewan Komisaris

2. Pernyataan Kepatuhan Pedoman Perilaku Direksi

3. Pernyataan Kepatuhan Pedoman Perilaku Karyawan

4. Pernyataan Kepatuhan Pedoman Mitra Kerja



PT SEMEN BATURAJA

(PERSERO) TBK

BAB I

PENDAHULUAN
Tanggal Terbit

Halaman

: 01-02-2019

: 1 dari 28

Pedoman Perilaku/Code Of Conduct (COC)

1. Umum

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk yang selanjutnya disebut Perusahaan merupakan

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang

Industri Semen, selalu berusaha menjunjung tinggi profesionalisme dalam setiap

langkah yang dilakukan. Profesionalisme tersebut dikedepankan dengan

berlandaskan nilai-nilai yang telah disepakati bersama dan dianut oleh setiap

pimpinan dan karyawan Perusahaan yang merupakan Budaya Perusahaan.

Bagi Perusahaan, Budaya Perusahaan yang diterjemahkan dalam nilai-nilai tersebut

merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan Perusahaan.

Budaya Perusahaan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk komitmen dan

kebersamaan bagi pengurus dan karyawan Perusahaan dalam rangka mencapai

tujuan Perusahaan dengan berpegang pada apa yang harus dilakukan dan tidak

boleh dilakukan oleh setiap pengurus dan karyawan Perusahaan. Budaya ini dapat

mencerminkan identitas Perusahaan.

2. Tujuan dan Manfaat

Pedoman Perilaku/Code of Conduct (COC) Perusahaan disusun berlandaskan nilai-

nilai yang dianut oleh setiap pimpinan dan karyawan dan dalam implementasinya

dijabarkan ke dalam standar sikap dan perilaku bagi setiap Pengurus dan Karyawan

Perusahaan di dalam dan di luar Perusahaan.

Pedoman Perilaku merupakan sarana penting bagi Perusahaan untuk menentukan

sikap dan perilaku secara profesional dari pengurus dan karyawan secara individu.

Setiap pengurus dan karyawan merupakan cermin citra Perusahaan bagi pihak

eksternal. Dengan demikian Perusahaan berkepentingan agar perilaku pengurus dan

karyawan akan secara seimbang mengarah pada pembentukan reputasi dan citra

Perusahaan.

Dengan demikian, Pedoman Perilaku ini bertujuan:

2.1. Memberikan pedoman atau kepastian perilaku yang harus ditaati oleh

pengurus dan karyawan pada saat berhadapan dengan situasi yang dilematis.

Pedoman ini ada yang bersifat memerintah atau melarang dan karenanya

menuntut sebuah standar nilai sebagai acuan bagi tindakan yang akan

dilakukan atau yang akan dihindari. Perilaku yang kemudian terbentuk dan

dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen pada akhirnya akan

menciptakan keteraturan dalam pengelolaan Perusahaan.

2.2. Menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan internal

Perusahaan yang diperoleh karena adanya kejelasan sikap Perusahaan yang

akan melindungi pengurus dan karyawan dari tekanan atau perilaku

manipulatif yang mungkin terjadi di Perusahaan.
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2.3. Mengurangi risiko kerugian Perusahaan karena tuntutan pihak ketiga akibat

kelalaian yang dilakukan oleh pengurus dan karyawan. Pemahaman dan

implementasi nilai-nilai etis yang terkandung dalam Pedoman Perilaku akan

senantiasa mendorong individu dalam Perusahaan untuk bertindak profesional

dan beretika serta menghindari tindakan yang melanggar hukum (Unlawfull).

Karenanya prinsip kehati-hatian yang diterapkan akan semaksimal mungkin

menghindarkan individu dan/atau Perusahaan dari kerugian material maupun

kerugian reputasi.

2.4. Mendorong perbaikan mutu produk dan layanan Perusahaan bila diterapkan

secara konsisten dalam jangka panjang. Pengelolaan Perusahaan,

pengembangan nilai Perusahaan dan pada akhirnya menuju pada peningkatan

reputasi dan citra Perusahaan.

2.5. Apabila pedoman ini dilaksanakan dengan konsisten diharapkan akan

memberikan manfaat kepada :

a. Internal Perusahaan.

1) Meningkatkan kredibilitas Perusahaan karena perilaku etis yang telah

dijadikan sebagai budaya Perusahaan.

2) Menghilangkan keragu-raguan untuk berperilaku secara etis.

3) Sebagai mekanisme pencegahan penyalahgunaan wewenang dan

kecurangan.

4) Mencegah timbulnya benturan kepentingan, sehingga pada akhirnya

meningkatkan integritas, kejujuran dan profesionalisme pengurus dan

karyawan.

5) Memelihara keharmonisan di antara pengurus dan karyawan.

6) Meningkatkan etos kerja bagi pengurus dan karyawan.

b. Eksternal Perusahaan.

1) Mendorong peningkatan reputasi (Good Image) Perusahaan di mata

pihak-pihak eksternal Perusahaan.

2) Ikut mendorong peningkatan citra Pemerintah selaku Pemegang Saham

Perusahaan.
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1. Visi Perusahaan

Menjadi Green Cement Based Building Material Company terdepan di Indonesia.

2. Misi Perusahaan

a. Kami adalah penyedia bahan bangunan berbasis semen kebanggaan nasional.

b. Kami menyediakan produk yang berkualitas, ramah lingkungan dan pasokan

yang berkesinambungan.

c. Kami menjamin kepuasan pelanggan dengan mengutamakan pelayanan prima.

d. Kami berkomitmen membangun negeri untuk Indonesia yang lebih baik.

3. Nilai-Nilai Perusahaan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, Perusahaan memiliki nilai-nilai utama,

yaitu :

a. Integrity, mendapatkan kepercayaan orang lain dengan bertindak dengan

integritas & komitmen tanpa melihat posisi sendiri; memperlakukan orang lain

dan ide-ide mereka dengan baik dan mendukung mereka dalam menghadapi

tantangan, serta mampu membuat standar kinerja yang tinggi untuk diri sendiri

dan orang lain.

b. Teamwork, bekerjasama dengan orang lain untuk membantu tim atau kelompok

kerja mencapai tujuannya.

c. Innovative, menciptakan inovasi baru dengan nilai yang terukur untuk pelanggan

lama dan potensial; bereksperimen dengan cara-cara baru untuk memecahkan

masalah pekerjaan dan meraih peluang yang menghasilkan solusi yang unik dan

berbeda; mengidentifikasi peluang, menghasilkan ide, dan

mengimplementasikan solusi.

d. Agility, menjaga efektivitas ketika mengalami perubahan besar dalam tanggung

jawab atau lingkungan kerja, menyesuaikan secara efektif terhadap perubahan

dengan mengekplorasi manfaat, mencoba pendekatan baru, dan berkolaborasi

dengan orang lain untuk membuat perubahan itu berhasil.

e. Safety, mengidentifikasi dan mengembangkan kesadaran atau kondisi yang

mempengaruhi keselamatan diri sendiri dan orang lain, sesuai dengan standar

keselamatan.
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Etika Usaha adalah pedoman perilaku yang mendasari hubungan Perusahaan dengan

Stakeholders Perusahaan dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Perusahaan.

Etika usaha mengatur perilaku Perusahaan dalam berhubungan dengan :

1. Karyawan

1.1 Hubungan Perusahaan dengan karyawan dilandasi oleh keinginan untuk

berbuat yang terbaik, dengan menjunjung tinggi sikap saling menghormati,

bekerjasama serta menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan.

1.2 Pernyataan komitmen :

a. Karyawan merupakan aset dan mitra utama bagi Perusahaan.

b. Hak, kewajiban dan kompetensi karyawan dikelola dengan sebaik-baiknya.

c. Memberikan kesempatan yang sama untuk menduduki suatu jabatan dan

dalam pengembangan karir berupa rotasi jabatan (promosi dan mutasi).

d. Memberikan tingkat kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi

karyawan beserta keluarganya melalui program kenaikan gaji berkala dan

program kesejahteraan lainnya sesuai dengan kemampuan perusahaan.

e. Memberikan kebebasan berkreasi dan mengemukakan pendapat.

f. Memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.

g. Memberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan keluhan.

h. Menjaga keamanan lingkungan kerja.

i. Menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan nyaman.

1.3 Perilaku Perusahaan yang dikembangkan dalam berinteraksi dengan

karyawan adalah:

a. Menghormati hak dan kewajiban karyawan seperti yang tertuang dalam

aturan Perusahaan yang berlaku.

b. Menjunjung tinggi kerjasama yang baik berdasarkan kepercayaan dan

saling menghargai satu sama lain.

c. Mengembangkan kebijakan yang terkait dengan hak dan kewajiban

karyawan.

d. Menciptakan suatu lingkungan kerja yang aman dan kondusif yang

memungkinkan karyawan berkreasi dan berinovasi.

e. Mempekerjakan karyawan atas dasar kebutuhan Perusahaan dengan

memperhatikan kualifikasi, kompetensi dan spesifikasi jabatan.

f. Mendukung pengembangan karir karyawan di dalam Perusahaan.
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g. Menetapkan suatu sistem Reward dan Punishment yang mendorong

semangat bekerja karyawan.

h. Menciptakan suasana kebersamaan dalam mencapai tujuan Perusahaan.

i. Menghargai kehidupan pribadi karyawan sepanjang selaras dengan

kebijakan Perusahaan.

j. Membangun suasana keterbukaan dan komunikasi dua arah.

2. Serikat Karyawan

2.1 Direksi mengakui bahwa Serikat Karyawan adalah organisasi yang sah

mewakili, bertindak untuk dan atas nama anggota/karyawan yang mempunyai

hubungan kerja dengan pihak Perusahaan dalam masalah ketenagakerjaan.

2.2 Serikat Karyawan mengakui bahwa Direksi mempunyai wewenang dalam

mengelola Perusahaan beserta kelengkapannya secara jujur dan profesional.

2.3 Direksi menjamin Serikat Karyawan untuk menyelesaikan keluhan-keluhan

baik yang disampaikan secara langsung oleh anggota/karyawan tanpa

mengatasnamakan Serikat kepada Perusahaan maupun melalui Serikat

Karyawan.

2.4 Serikat Karyawan menjamin tidak mencampuri Direksi dalam mengelola

Perusahaan, kecuali yang menyangkut ketenagakerjaan atau yang berdampak

pada ketenagakerjaan.

3. Pemegang Saham

3.1 Hubungan Perusahaan dengan Pemegang Saham dilandasi oleh keinginan

untuk berbuat yang terbaik dengan memperhatikan prinsip keterbukaan dan

keadilan.

3.2 Pernyataan komitmen :

a. Pemegang Saham Perusahaan mempunyai hak yang sama terhadap

Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Memaksimalkan nilai Perusahaan bagi Pemegang Saham dengan tetap

memperhatikan kepentingan Stakeholders lainnya.

3.3 Perilaku Perusahaan yang dikembangkan dalam berinteraksi dengan

Pemegang Saham, adalah :

a. Menyelenggarakan komunikasi dengan Pemegang Saham sesuai dengan

praktik bisnis yang lazim.

b. Menjaga Reputasi Perusahaan
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c. Menjaga dan memenuhi hak-hak Pemegang Saham dengan

memperhatikan prinsip kesetaraan sesuai dengan ketentuan Anggaran

Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan dalam RUPS.

4. Pelanggan

4.1 Hubungan Perusahaan dengan pelanggan dilandasi oleh keinginan untuk

memberikan pelayanan yang terbaik, dengan menjunjung tinggi sikap

kejujuran dan saling menghormati, kerjasama dan keadilan serta melakukan

pembinaan dan pemberian sanksi/penghargaan terhadap unjuk kerja para

Distributor dan Ekspeditur.

4.2 Pernyataan komitmen :

a. Pelanggan merupakan pihak yang harus mendapatkan pelayanan yang

terbaik.

b. Mengedepankan profesionalisme dalam proses pelayanan kepada

pelanggan.

4.3 Perilaku Perusahaan yang dikembangkan dalam berinteraksi dengan

pelanggan adalah :

a. Menghormati hak pelanggan sesuai peraturan yang berlaku.

b. Mengutamakan kualitas layanan Perusahaan kepada pelanggan.

c. Memperhatikan dan menanggapi masukan dan keluhan dari pelanggan.

d. Menjaga kerahasiaan informasi mengenai pelanggan, sesuai dengan

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

e. Melakukan promosi dengan mengacu pada etika periklanan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

f. Menyediakan media komunikasi bagi pelanggan.

5. Rekanan/Penyedia Barang dan Jasa

5.1 Hubungan Perusahaan dengan rekanan/penyedia barang dan jasa dilandasi

prinsip saling percaya untuk berbuat yang terbaik dengan memperhatikan

prinsip keterbukaan dan keadilan.

5.2 Pernyataan komitmen :

a. Rekanan merupakan mitra Perusahaan yang mempunyai peran penting

dalam kegiatan Perusahaan.

b. Penetapan rekanan bagi Perusahaan dilakukan melalui proses seleksi yang

transparan dan adil.
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c. Hubungan kerja Perusahaan dan rekanan dilakukan secara

berkesinambungan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

5.3 Perilaku Perusahaan yang dikembangkan dalam berinteraksi dengan rekanan,

adalah :

a. Memberikan informasi barang dan jasa yang dibutuhkan berikut tata cara

dan prosedur pengadaannya secara transparan dan objektif sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

b. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara transparan dengan

memilih rekanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

c. Membuat kesepakatan kerja dengan rekanan yang dituangkan dalam suatu

dokumen tertulis berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan.

d. Menjaga keamanan dan kerahasiaan serta membatasi akses dari pihak-

pihak yang tidak berhak atas data dan informasi rekanan yang bersifat

rahasia.

6. Pemerintah sebagai Regulator

6.1 Hubungan Perusahaan dengan Pemerintah sebagai regulator dilandasi oleh

keinginan untuk berbuat yang sebaik-baiknya dalam mentaati peraturan yang

berlaku.

6.2 Pernyataan komitmen :

a. Pemerintah merupakan pihak yang akan mempengaruhi usaha Perusahaan

melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkannya.

b. Menjalin hubungan yang harmonis dan konstruktif dengan Pemerintah atas

dasar kejujuran, transparansi, profesional dan saling menghormati.

6.3 Perilaku Perusahaan yang dikembangkan dalam berinteraksi dengan

pemerintah adalah :

a. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perusahaan

Indonesia yang terkait dengan bisnis Perusahaan.

b. Mendukung program yang dicanangkan Pemerintah sesuai dengan

kebijakan Perusahaan.

c. Membangun kerjasama dengan pihak lain yang sejalan dengan ketentuan

dan kepentingan negara.
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7. Masyarakat

7.1 Hubungan Perusahaan dengan masyarakat dilandasi dengan prinsip kejujuran

dan saling menghormati, kerjasama dan keadilan.

7.2 Pernyataan komitmen :

Perusahaan berupaya secara maksimal untuk memberikan manfaat bagi

masyarakat di sekitar Perusahaan.

7.3 Perilaku Perusahaan yang dikembangkan dalam berinteraksi dengan

masyarakat, adalah :

a. Membangun dan membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat

sekitar.

b. Menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai positif dan budaya yang

dianut masyarakat sekitar.

c. Turut serta memelihara lingkungan hidup yang bersih dan sehat di sekitar

Perusahaan.

d. Mendukung aktivitas sosial masyarakat setempat yang mempunyai

manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi Perusahaan.

e. Menjalankan program-program sosial yang melibatkan masyarakat sekitar.

f. Menyediakan mekanisme dan media komunikasi dengan masyarakat.

8. Pesaing

8.1 Hubungan Perusahaan dengan pesaing dilandasi oleh keinginan untuk

berbuat yang terbaik dengan tetap bersikap saling menghormati.

8.2 Pernyataan komitmen :

a. Pesaing merupakan pihak yang dapat memotivasi Perusahaan untuk selalu

meningkatkan kualitas layanan Perusahaan dan produktivitas kerja.

b. Menjaga terciptanya persaingan yang adil, sehat dan transparan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.3 Perilaku Perusahaan yang dikembangkan dalam berinteraksi dengan pesaing,

adalah :

a. Tidak melakukan praktik-praktik bisnis yang melanggar undang-undang

persaingan usaha.

b. Tidak melakukan kerja sama dengan pesaing yang dapat merugikan

nasabah.

c. Tidak mendiskreditkan pesaing dalam kegiatan pemasaran, promosi dan

periklanan.
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d. Memperoleh informasi mengenai pesaing dengan tidak melanggar

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Asosiasi Semen Indonesia

9.1 Hubungan Perusahaan dengan Asosiasi Semen Indonesia (ASI) dilandasi oleh

keinginan untuk berbuat yang terbaik dengan menjalin kerjasama dan

bersikap saling menghormati.

9.2 Pernyataan komitmen:

a. Asosiasi Perusahaan merupakan organisasi yang bersinergi dalam upaya

memberikan perlindungan dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan.

b. Berperan aktif, baik dalam memberikan masukan maupun dalam

melaksanakan kebijakan yang ditetapkan asosiasi.

9.3 Perilaku Perusahaan yang dikembangkan dalam berinteraksi dengan Asosiasi

Perusahaan, adalah :

a. Mematuhi kode etik yang dikeluarkan oleh Asosiasi.

b. Menjalin kerja sama antar anggota Asosiasi yang saling menguntungkan

dengan tetap mengutamakan kepentingan pelanggan.

10. Kreditur

10.1 Hubungan Perusahaan dengan kreditur dilandasi oleh prinsip transparansi dan

akuntabilitas serta bersikap saling menghormati agar terjalin kerja sama yang

baik.

10.2 Pernyataan komitmen :

a. Kreditur merupakan mitra Perusahaan yang memiliki peranan strategis bagi

Perusahaan.

b. Menjaga hubungan baik dengan kreditur untuk pengembangan usaha dan

peningkatan nilai tambah Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

10.3 Perilaku Perusahaan yang dikembangkan dalam interaksi dengan kreditur,

adalah :

a. Menyediakan informasi yang aktual dan prospektif bagi calon kreditur.

b. Memilih kreditur yang memiliki kredibilitas dan bonafiditas yang dapat

dipertanggungjawabkan serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, selektif, kompetitif dan adil.
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c. Menerima pinjaman modal yang diikat melalui perjanjian yang sah,

berimbang dan saling menguntungkan dan tetap mengutamakan prinsip

kewajaran (Fairness).

d. Memberikan informasi secara terbuka tentang penggunaan dana untuk

meningkatkan kepercayaan kreditur.

e. Menjajaki peluang usaha dengan kreditur untuk meningkatkan

pertumbuhan Perusahaan.

11. Investor

11.1 Hubungan Perusahaan dengan Investor dilandasi oleh azas kepatutan,

kewajaran, keterbukaan, kepercayaan serta senantiasa saling

menguntungkan.

11.2 Pernyataan komitmen :

a. Investor merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dalam proses

bisnis Perusahaan.

b. Menjalin hubungan kerja sama yang baik dan harmonis dengan investor

agar proses bisnis dan pengembangan serta pertumbuhan Perusahaan

dapat terus berjalan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

11.3 Perilaku Perusahaan yang dikembangkan dalam interaksi dengan investor,

adalah :

a. Menjalin hubungan dengan investor didasarkan pada persamaan,

kesetaraan dan saling percaya.

b. Menyediakan informasi yang aktual dan prospektif bagi calon investor.

c. Mengusahakan jaminan keamanan investasi kepada investor.

d. Menciptakan suasana kondusif yang membuat investor memiliki

kepercayaan tinggi terhadap Perusahaan.

e. Mengupayakan pemenuhan tingkat pengembalian investasi secara optimal.
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Perusahaan memperlakukan karyawan sebagai aset dan mitra Perusahaan, sehingga

kesuksesan pencapaian tujuan Perusahaan sangat tergantung pada peran serta

karyawan untuk mewujudkannya. Untuk itu perusahaan berkomitmen menumbuhkan

lingkungan kerja yang nyaman dan harmonis melalui penetapan Etika Kerja Perusahaan,

yaitu pedoman perilaku untuk bekerja di dalam Perusahaan, yang dikembangkan dari

nilai-nilai luhur yang telah dan diharapkan akan terus tumbuh dan berakar di seluruh

jajaran Perusahaan dan menjiwai pola interaksi di antara karyawan Perusahaan.

Pada dasarnya, setiap pimpinan dan karyawan Perusahaan dilarang melakukan tindakan

atau menggunakan ucapan yang mengandung unsur pelecehan, terhadap hal-hal yang

berhubungan dengan gender, latar belakang, suku, agama, ras, adat istiadat (SARA)

dan hal lain yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kesopanan.

Lebih rinci etika kerja adalah sebagai berikut :

1. Perilaku Atasan

1.1. Seorang atasan adalah pimpinan dan/atau karyawan Perusahaan yang diberi

otorisasi untuk memimpin karyawan lainnya dalam Perusahaan.

1.2. Pernyataan Komitmen :

Setiap pimpinan dan/atau karyawan Perusahaan yang bertindak sebagai

atasan harus menjadi panutan, memberi pengarahan, bimbingan dan

pembinaan kepada bawahannya dengan bersikap jujur, profesional dan adil.

1.3. Perilaku yang dilarang :

a. Memperlakukan bawahan secara tidak adil.

b. Menggunakan kata-kata kasar dan tidak senonoh atau yang dapat diartikan

sebagai penghinaan.

c. Menekan dan memprovokasi bawahannya untuk kepentingan yang

bertentangan dengan tujuan Perusahaan.

d. Memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

e. Mendendam, bersikap arogan, subjektif, sombong, angkuh, egois dan

otoriter.

f. Melempar kesalahan pada orang lain dan/atau bawahan.

1.4. Perilaku yang dibenarkan :

a. Menegur dan memperingatkan bawahan yang melakukan kekeliruan secara

wajar sesuai peraturan yang berlaku.

b. Menindaklanjuti setiap pelanggaran kepatuhan etika.

c. Mendengarkan keluhan bawahan dan mengupayakan solusi atas setiap

permasalahan pekerjaan.
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d. Memiliki jiwa kepemimpinan dan wawasan yang luas.

e. Memastikan bawahannya telah menjalankan tugas sebagaimana mestinya

dan mentaati ketentuan yang berlaku.

f. Membangun kepercayaan di lingkungan kerja untuk menciptakan

kerjasama yang baik.

g. Membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif dengan bawahan.

h. Mendorong bawahan untuk kreatif dan inovatif dalam bekerja.

i. Memberi kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan diri.

j. Menghargai pendapat bawahan.

k. Melindungi dan memperhatikan bawahan serta tanggap terhadap masalah

bawahannya.

2. Perilaku Bawahan

2.1. Seorang bawahan adalah orang yang bekerja di bawah pengawasan orang

lain dan bertanggung jawab untuk melaksanakan perintah atasan sesuai

dengan tujuan Perusahaan.

2.2. Pernyataan Komitmen :

Setiap Karyawan Perusahaan yang bertindak sebagai bawahan bekerja secara

profesional dan bertanggung jawab serta jujur dalam menjalankan setiap

tugas yang diembannya.

2.3. Perilaku yang dilarang:

a. Melakukan kegiatan atau mengambil keputusan yang bukan

wewenangnya.

b. Menggunakan kata-kata kasar dan tidak senonoh.

c. Tidak memiliki inisiatif, tidak kreatif dan selalu minta petunjuk.

d. Tidak bertanggungjawab dan tidak disiplin.

e. Tidak mau bekerjasama untuk kepentingan Perusahaan.

f. Tidak memiliki etos kerja yang tinggi.

2.4. Perilaku yang dibenarkan :

a. Mengemukakan pendapat dan menyampaikan kritik membangun kepada

atasan dengan cara dan kata-kata yang sopan.

b. Melaporkan pelanggaran kepatuhan etika atau penyimpangan yang terjadi.

c. Bekerja dengan baik, kreatif dan inovatif.
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d. Mengembangkan diri dan potensi untuk menjaga profesionalisme dalam

bekerja.

e. Disiplin, menghargai waktu, bersikap terbuka, jujur, kooperatif dan berpikir

positif dalam melaksanakan tugas.

f. Menghargai atasan dan mengingatkan atasan jika berbuat salah.

g. Memberi masukan yang objektif kepada atasan.

3. Perilaku Sesama Karyawan Perusahaan

3.1. Setiap karyawan Perusahaan merupakan individu yang saling berkaitan dan

berkontribusi dalam usaha pencapaian tujuan Perusahaan sesuai dengan

peran dan tanggung jawab yang ditetapkan.

3.2. Pernyataan Komitmen :

Sesama karyawan Perusahaan membangun semangat kebersamaan dan

kekeluargaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

3.3. Perilaku yang dilarang :

a. Melakukan tindakan atau menggunakan kata-kata yang mengandung

penghinaan, kasar dan tidak senonoh.

b. Memprovokasi, menghasut, mengadu domba, mengancam, melakukan

tindakan permusuhan dan perilaku tidak menyenangkan lainnya yang

mengakibatkan ketidaknyamanan dalam hubungan kerja.

c. Melakukan penekanan dan intimidasi untuk kepentingan yang

bertentangan dengan tujuan Perusahaan.

d. Membiarkan teman dalam kesalahan/kesulitan.

e. Menunda pekerjaan.

f. Mengutamakan kepentingan pribadi.

g. Tidak menghargai pendapat orang lain.

h. Tidak mau bekerja sama dan saling tidak percaya.

3.4. Perilaku yang dibenarkan :

a. Saling memberi masukan dan berbagi pengetahuan dan pengalaman yang

positif.

b. Bekerja sama secara positif dalam rangka mengembangkan kreativitas dan

produktivitas.

c. Bekerjasama sebagai suatu tim dengan mengutamakan harmonis dan

fokus pada pencapaian tujuan.
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d. Memelihara hubungan baik antar pegawai dengan bersikap sopan, jujur,

wajar, saling terbuka dan saling menghormati.

e. Mengembangkan sikap menghargai perbedaan pendapat.

f. Memupuk sikap peduli dan empati.

g. Membangun komunikasi yang baik.

h. Berpenampilan pantas sesuai dengan lingkungan kerja.

3.5. Penyelesaian konflik.

a. Dalam hal terjadi konflik maka Karyawan SMBR menyelesaikan masalah

tersebut dengan cara musyawarah atau berkonsultasi pada atasan.

b. Serikat Kerja dan Direksi menjamin akan menyelesaikan masalah

ketenagakerjaan antara perusahaan dan Serikat Karyawan melalui

mekanisme bipartit, tripartit atau mekanisme lainnya yang tidak

bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
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Aktivitas Perusahaan tidak terlepas dari kondisi dan situasi lingkungan dimana

perusahaan berada. Dalam menjalankan aktivitasnya, seringkali Perusahaan dihadapkan

pada situasi yang memerlukan penanganan dan perlakuan khusus, seperti adanya

benturan kepentingan, pengaruh situasi politik dalam lingkungan internal Perusahaan,

penerimaan/pemberian hadiah dari/kepada pihak lain dan lain sebagainya yang

mengganggu dalam pengambilan keputusan.

Etika Perusahaan terhadap hal-hal khusus tersebut adalah sebagai berikut :

1. Benturan Kepentingan

1.1. Benturan kepentingan adalah kondisi dimana seseorang karena kedudukan

atau wewenang yang dimiliki di Perusahaan, mempunyai kepentingan pribadi,

golongan atau keluarga yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan

pengambilan keputusan yang obyektif.

1.2. Benturan kepentingan dapat berupa :

a. Penggunaan informasi, akses atas harta dan sumber daya Perusahaan

untuk kepentingan sendiri.

b. Melakukan transaksi atas nama SMBR untuk kepentingan sendiri.

c. Bertindak sebagai pialang, pencari atau perantara lain untuk keuntungan

pribadi atau golongan dalam transaksi yang melibatkan Perusahaan.

d. Melakukan pekerjaan di luar Perusahaan atau terlibat dalam pengelolaan

Perusahaan yang menjalin usaha atau berupaya menjalin usaha dengan

SMBR.

e. Memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, teman atau

kelompoknya dan/atau pihak lain manapun.

1.3. Pengurus dan Karyawan Perusahaan bersikap profesional dalam menyikapi

benturan kepentingan, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan

kejujuran.

1.4. Pernyataan komitmen :

a. Perusahaan memandang benturan kepentingan sebagai kondisi yang tidak

sehat dan dapat mengganggu aktivitas Perusahaan.

b. Pengurus dan Karyawan Perusahaan menghindarkan diri dari segala

bentuk aktivitas yang menimbulkan atau patut diduga menimbulkan

benturan kepentingan.

1.5. Sikap Pengurus dan Karyawan Perusahaan terhadap hal-hal yang

mengandung benturan kepentingan adalah :

a. Melaporkan kepada pejabat yang berwenang/ditunjuk.
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b. Tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang akan menimbulkan

terjadinya benturan kepentingan.

c. Tidak menanamkan investasi pada pihak lain yang berpotensi menimbulkan

benturan kepentingan.

d. Tidak memiliki jabatan rangkap yang berpotensi menimbulkan benturan

kepentingan.

e. Tidak memiliki pekerjaan di luar Perusahaan yang dilakukan dalam jam

kantor.

f. Tidak memberikan perlakuan/fasilitas khusus kepada keluarga, kerabat,

teman atau pihak lainnya dalam bertransaksi dengan Perusahaan.

g. Tidak terlibat dalam proses kepegawaian seperti rekruitmen, penilaian

kinerja, promosi, mutasi, pemutusan hubungan kerja (PHK) apabila berada

dalam posisi/kedudukan yang menyebabkan benturan kepentingan.

h. Tidak terlibat sebagai rekanan bagi Perusahaan, baik secara langsung

maupun tidak langsung.

1.6. Perusahaan telah mengatur tentang Pedoman Benturan Kepentingan yang

disahkan melalui Surat Keputusan Direksi. yang dapat dilihat di intranet dan

Website.

2. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Suap

2.1 Korupsi didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum untuk memperkaya

diri sendiri atau orang lain sehingga menyebabkan kerugian bagi Perusahaan

atau Negara.

2.2 Kolusi didefinisikan sebagai permufakatan atau kerjasama melawan hukum

antar individu atau antara individu dan pihak lain yang merugikan orang lain,

masyarakat, Perusahaan dan/atau Negara.

2.3 Nepotisme didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang melawan hukum,

yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau teman dekatnya di

atas kepentingan Perusahaan dan atau Negara.

2.4 Suap adalah perbuatan memberi ataupun menjanjikan sesuatu kepada

pejabat/seseorang dengan maksud untuk mempengaruhi pengambilan

keputusan pejabat/orang yang bersangkutan yang bertentangan dengan

peraturan/ketentuan yang berlaku. Termasuk dalam definisi suap adalah

menerima atau dijanjikan akan menerima sesuatu dari seseorang, yang akan

mempengaruhi pengambilan keputusan yang bertentangan dengan

peraturan/ketentuan yang berlaku.
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a. Pengurus dan Karyawan Perusahaan dengan niat baik dan kejujuran

mencegah suap dan KKN.

b. Pernyataan komitmen:

Perusahaan mendukung segala aktivitas yang bertujuan untuk mencegah

terjadinya praktek KKN dan Suap.

c. Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh Pengurus dan Karyawan

Perusahaan :

1) Menerima dan/atau memberi sesuatu dari atau kepada pihak manapun

yang terkait dengan jabatannya yang berlawanan dengan kebijakan

Perusahaan.

2) Melakukan Mark Up dan menerima imbalan yang ilegal dari pihak

manapun.

3) Menyalahgunakan wewenang, kesempatan, posisi dan fasilitas

Perusahaan yang akan menyebabkan kerugian bagi Perusahaan.

4) Membuat kesepakatan dengan pihak manapun yang melawan hukum

dan yang dapat merugikan Perusahaan.

3. Gratifikasi

Ketentuan Gratifikasi dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Republik

Indonesia tercantum dalam pasal 12B ayat 1 UU No 20 tahun 2001 tentang

Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang

menyatakan bahwa “Setiap Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara

Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang

berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya".

Gratifikasi adalah Pemberian dalam arti luas yang meliputi antara lain pemberian uang,

barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,

perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik

yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan

menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

3.1. Dengan berlandaskan niat baik dan kejujuran Pengurus dan Karyawan

Perusahaan akan mencegah praktik gratifikasi yang dapat menimbulkan

benturan kepentingan.

3.2. Pernyataan komitmen :

a. Perusahaan memandang gratifikasi sebagai hal yang dapat menimbulkan

benturan kepentingan.

b. Pengurus dan karyawan Perusahaan mematuhi ketentuan perundang-

undangan yang terkait dengan gratifikasi.
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3.3. Sikap pengurus dan karyawan Perusahaan terhadap gratifikasi adalah:

a. Pengurus dan Karyawan Perusahaan dan keluarganya dilarang menerima

gratifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, dari mitra usaha dan

pihak lainnya yang akan mempengaruhi independensi dan obyektifitas

pelaksanaan tugasnya di Perusahaan.

b. Pengurus dan Karyawan Perusahaan dilarang menerima hadiah, imbalan,

cindera mata, fasilitas ataupun kemudahan lainnya dari mitra usaha yang

nilainya di luar batas kewajaran.

c. Pengurus dan karyawan Perusahaan harus menolak pemberian yang

diduga akan terkait dengan fungsi, tanggung jawab dan wewenangnya

dengan tetap memperhatikan norma-norma kesopanan.

d. Apabila karena sesuatu hal karyawan Perusahaan tidak memungkinkan

untuk menolak hadiah tersebut, maka yang bersangkutan wajib segera

melaporkannya kepada pejabat yang berwenang/ditunjuk dan

menyerahkan hadiah tersebut ke Perusahaan.

e. Pengurus dan karyawan Perusahaan diperbolehkan menerima hadiah dan

cindera mata dalam batas kewajaran dalam rangka :

1) Perkawinan, khitanan, musibah, perayaan tertentu sesuai dengan adat

istiadat daerah setempat.

2) Penghargaan atas pencapaian prestasi tertentu di bidang olah raga,

seni, dan sejenisnya yang tidak berkaitan dengan bisnis Perusahaan.

3) Promosi dari suatu Perusahaan tertentu, seperti pulpen, pensil, buku

agenda, gantungan kunci, kalender dan lain-lain sejenisnya.

f. Pengurus dan Karyawan Perusahaan dilarang memberikan hadiah dengan

menggunakan fasilitas Perusahaan kepada pihak ketiga yang dilakukan

untuk kepentingan pribadi.

g. Pengurus dan Karyawan Perusahaan dilarang memberikan hadiah,

imbalan, cindera mata, fasilitas, ataupun kemudahan lainnya kepada pihak

lain yang nilainya di luar batas kewajaran dan/atau yang dapat

mempengaruhi pertimbangan dalam menjalankan bisnis Perusahaan

h. Pengurus dan Karyawan Perusahaan diperbolehkan memberikan hadiah,

imbalan dan cinderamata dalam batas kewajaran dan telah mendapat

otorisasi pejabat Perusahaan yang berwenang.

i. Perusahaan menetapkan nilai hadiah yang dianggap wajar yang akan

ditetapkan dalam suatu aturan Perusahaan.
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3.4. Perusahaan telah mengatur tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang

disahkan melalui Surat Keputusan Direksi, yang dapat dilihat di intranet dan

Website.

4. Jamuan Bisnis

Dalam usaha menjalin hubungan bisnis dengan pihak lain, seringkali Perusahaan

dihadapkan pada waktu dan situasi yang mengharuskan diadakan jamuan bisnis.

4.1. Pengurus dan karyawan Perusahaan menyikapi jamuan bisnis secara

profesional untuk kepentingan Perusahaan.

4.2. Pernyataan komitmen :

a. Perusahaan menetapkan batasan dan wewenang untuk jamuan bisnis bagi

Pengurus dan Karyawan Perusahaan.

b. Pengurus dan karyawan Perusahaan mematuhi aturan yang ditetapkan

Perusahaan menyangkut jamuan bisnis.

4.3. Etika Perusahaan terhadap jamuan bisnis adalah :

a. Pengurus dan Karyawan Perusahaan dilarang memberikan jamuan bisnis

yang nilainya di luar batas kewajaran dan/atau yang secara materiil dapat

mempengaruhi kondisi keuangan Perusahaan.

b. Pengurus karyawan Perusahaan hanya memberikan jamuan bisnis

sepanjang hal tersebut bermanfaat dalam peningkatan kerja sama bisnis

Perusahaan dan dengan otorisasi dari pejabat Perusahaan yang

berwenang.

c. Pengurus dan Karyawan Perusahaan dilarang menerima jamuan bisnis

yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi

pengambilan keputusan.

d. Pengurus dan Karyawan Perusahaan hanya mengadakan atau menerima

jamuan bisnis di tempat terhormat yang tidak menimbulkan citra negatif.

5. Pencatatan

5.1. Perusahaan menyelenggarakan pencatatan dan pendokumentasian serta

pelaporan atas kegiatan operasional Perusahaan secara profesional.

5.2. Pernyataan komitmen :

a. Laporan Keuangan disajikan sesuai standar dan prinsip akuntansi yang

berlaku dan diterima umum.

b. Pengurus dan karyawan Perusahaan menjaga integritas laporan keuangan.
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5.3. Perilaku Pengurus dan Karyawan Perusahaan untuk mendukung integritas

laporan adalah :

a. Mencatat data dengan akurat, valid dan tepat waktu berdasarkan sumber

yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Menyusun laporan yang terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya

secara benar, akurat dan tepat waktu, untuk digunakan sebagai bahan

pengambilan keputusan.

6. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

6.1. Perusahaan mengelola informasi secara profesional dan transparan dengan

berlandaskan pada prinsip kejujuran dan kesetaraan.

6.2. Pernyataan komitmen :

a. Perusahaan memandang transparansi informasi sebagai suatu kebutuhan

dalam membina hubungan dengan Stakeholders.

b. Pengurus dan karyawan Perusahaan menerapkan prinsip transparansi

informasi sesuai kebijakan Perusahaan dan peraturan perundang-

undangan.

6.3. Etika Perusahaan menyangkut keterbukaan informasi adalah :

a. Perusahaan mengungkapkan informasi yang relevan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku kepada Stakeholders dengan tetap

mempertimbangkan kepentingan Perusahaan.

b. Setiap pengurus dan karyawan Perusahaan mematuhi kebijakan mengenai

informasi-informasi yang menyangkut rahasia Perusahaan.

c. Pengurus dan Karyawan Perusahaan wajib melindungi dan tidak

mengungkapkan atau membocorkan data dan informasi yang tergolong

rahasia Perusahaan kepada pihak yang tidak berwenang.

d. Pengurus dan Karyawan Perusahaan dilarang berdiskusi tentang hal-hal

yang berhubungan dengan segala informasi yang bersifat rahasia dengan

mitra usaha, pesaing, dan pihak-pihak yang tidak berhak.

e. Pengurus dan karyawan Perusahaan harus mengembalikan semua

dokumen milik Perusahaan yang diperoleh selama yang bersangkutan

bekerja di Perusahaan, pada saat memasuki masa pensiun atau

dimutasikan atau pindah ke Perusahaan lain.

6.4. Perusahaan telah mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Informasi yang

disahkan melalui Surat Keputusan Direksi, yang dapat dilihat di intranet dan

Website.
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7. Aktivitas Politik

Aktivitas politik yang berlangsung di lingkungan Perusahaan dapat mempengaruhi

aktivitas Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung.

7.1. Perusahaan menyikapi aktivitas politik di lingkungan Perusahaan secara

proporsional dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7.2. Pernyataan komitmen :

a. Perusahaan memandang aktivitas politik sebagai hak individu yang

berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

b. Tidak berpihak pada partai politik tertentu.

7.3. Perilaku yang dibenarkan adalah :

a. Pengurus dan karyawan Perusahaan sebagai pribadi dapat menyampaikan

aspirasi politiknya secara bebas tanpa tekanan dari manapun.

b. Pengurus dan Karyawan Perusahaan yang aktif dalam partai politik dan

atau menjadi calon legislatif atau eksekutif dalam Pemilu harus

mengundurkan diri dari Perusahaan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

7.4. Perilaku yang harus dihindari :

a. Menjadi pengurus partai politik dan/atau calon legislatif maupun eksekutif.

b. Melakukan aktivitas politik dan mengenakan atribut partai dalam jam kerja

dan di lingkungan Perusahaan.

c. Menggunakan dana atau aset Perusahaan baik secara langsung maupun

tidak langsung untuk kontribusi kepada partai politik atau calon anggota

legislatif dan atau calon eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah.

d. Melakukan tindakan pemaksaan antar sesama pengurus dan Karyawan

Perusahaan sehingga membatasi hak pribadi Pengurus dan Karyawan

Perusahaan untuk menyalurkan aspirasi politiknya.

8. Minuman Keras, Narkotik dan Obat Terlarang

8.1. Pengurus dan karyawan Perusahaan berupaya untuk melakukan yang terbaik

bagi diri sendiri dan lingkungannya.

8.2. Pernyataan komitmen :

a. Pengurus dan Karyawan Perusahaan menjaga kesehatan, keselamatan dan

kenyamanan lingkungan kerja.

b. Pengurus dan karyawan Perusahaan menghindari aktivitas yang merusak

dan tidak bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya.
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8.3. Etika Perusahaan terhadap aktivitas minum minuman keras, penggunaan

narkotik dan obat terlarang adalah :

a. Pengurus dan Karyawan Perusahaan dilarang mabuk (akibat minum

minuman keras), madat, memakai obat terlarang, menyalahgunakan obat

bius, narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya di dalam maupun di luar

tempat kerja.

b. Pengurus dan karyawan Perusahaan dilarang memiliki, menggunakan,

menyuruh menggunakan dan memperdagangkan atau menjadi

penjual/perantara penjualan obat-obatan terlarang dan/atau minuman

keras baik di dalam maupun di luar tempat kerja.

9. Perjudian

9.1. Pengurus dan karyawan Perusahaan berupaya untuk melakukan yang terbaik

bagi diri sendiri dan lingkungannya.

9.2. Pernyataan Komitmen :

Pengurus dan karyawan Perusahaan menghindari aktivitas yang merusak dan

tidak bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya.

9.3. Etika kerja Perusahaan terhadap aktivitas perjudian adalah :

a. Melarang adanya kegiatan perjudian dan atau bentuk-bentuk menyerupai

perjudian baik di dalam dan di luar lingkungan Perusahaan;

b. Melaporkan setiap tindakan perjudian di lingkungan kantor kepada Direksi

atau atasan langsung; dan

c. Segera memproses dan menindak para pihak yang melakukan bentuk

perjudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Penggunaan Aset Perusahaan

10.1. Aset Perusahaan digunakan secara maksimal untuk mendapatkan hasil

yang terbaik bagi Perusahaan dengan dilandasi sikap jujur, kerjasama dan

keadilan.

10.2. Pernyataan komitmen :

Pemeliharaan dan penggunaan aset Perusahaan merupakan tanggung

jawab bersama seluruh Pengurus dan karyawan Perusahaan.
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10.3. Etika Perusahaan yang terkait dengan penggunaan aset Perusahaan

adalah:

a. Pengurus dan Karyawan Perusahaan melindungi aset Perusahaan dari

pengambil alihan, perusakan dan ancaman fisik lain seperti kerusakan,

kebakaran, pencurian dan perampokan.

b. Pengurus dan Karyawan Perusahaan menjaga aset Perusahaan yang

berhubungan dengan hak cipta, desain produk, peralatan atau informasi

lain yang menjadikan Perusahaan lebih unggul dari pesaing.

c. Pengurus dan Karyawan Perusahaan yang menggunakan dan

memanfaatkan aset Perusahaan harus sesuai kebijakan dan prosedur

yang berlaku dan segera melaporkan pada atasannya apabila ada

kehilangan maupun terjadi kerusakan, baik perangkat keras maupun

perangkat lunak.

d. Pengurus dan Karyawan Perusahaan tidak menggunakan dan

memanfaatkan aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi.

e. Pengurus dan Karyawan dapat menggunakan aset/fasilitas Perusahaan

untuk keperluan pribadi dan anggota keluarganya dapat dibenarkan

dengan persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang.

f. Pengurus dan Karyawan Perusahaan memelihara dan menjaga

kebersihan peralatan, tempat kerja dan lingkungan.

g. Penggunaan media komunikasi/komputer hanya ditujukan untuk

kepentingan Perusahaan dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan-

kegiatan yang tidak wajar atau untuk kepentingan pribadi, misalnya

bermain game, akses ke situs porno, chatting dan sejenisnya.

h. Pengurus dan karyawan Perusahaan yang sudah berakhir masa jabatan

atau pensiun atau tidak bekerja lagi di Perusahaan harus

mengembalikan semua asset Perusahaan yang digunakan.

11. Perilaku Rapat

11.1. Pelaksanaan rapat di lingkungan Perusahaan dilaksanakan untuk

mendapatkan hasil terbaik dengan dilandasi sikap kerjasama dan

keadilan/kesetaraan.

11.2. Pernyataan komitmen :

a. Perusahaan memandang aktivitas rapat sebagai tempat bertukar pikiran

dan pendapat untuk kemajuan serta pengembangan Perusahaan.

b. Aktivitas rapat dan pengambilan keputusan dalam rapat dilaksanakan

dengan tertib, untuk kepentingan Perusahaan.
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11.3. Untuk kelancaran pelaksanaan rapat, pengurus dan Karyawan Perusahaan

berperilaku sebagai berikut :

a. Hadir tepat waktu dan apabila berhalangan memberitahukan/meminta

ijin kepada penyelenggara rapat.

b. Dilarang mengungkapkan pendapat/saran secara emosional dan

memaksakan kehendaknya pada peserta lain.

c. Menjunjung tinggi adanya perbedaan pendapat dengan sesama peserta

rapat.

d. Pengurus dan Karyawan selama mengikuti rapat diharapkan untuk

menonaktifkan/mode silent/mode getar Telepon Selular.

e. Pengurus dan karyawan Perusahaan (termasuk undangan yang tidak

hadir dalam rapat), menerima/menghargai keputusan rapat yang telah

diambil baik melalui musyarawah untuk mufakat maupun dengan suara

terbanyak walaupun keputusan yang diambil berbeda dengan

pendapatnya.

12. Tanggung Jawab terhadap Lingkungan (Corporate Social Responsibility)

12.1. Tanggung jawab Perusahaan terhadap lingkungan merupakan wujud dari

keinginan untuk berbuat yang terbaik dan berwawasan ke depan melalui

kerjasama yang baik yang dapat berupa :

a. KEMITRAAN, yaitu memberikan pinjaman kepada unit ekonomi

masyarakat sekitar lingkungan kedudukan Perusahaan

b. BINA LINGKUNGAN, yaitu memacu dan mendorong peningkatan status

sosial masyarakat disekitar lingkungan Perusahaan sehingga timbul rasa

memiliki terhadap Perusahaan.

12.2. Pernyataan komitmen :

Perusahaan memandang diri sebagai bagian integral dari lingkungan

sekitar Perusahaan.

a. Seluruh jajaran SMBR berkomitmen untuk :

1) Menjaga keharmonisan hubungan dengan masyarakat lingkungan.

2) Ikut berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat

lingkungan.

3) Mendidik dan meningkatkan kemampuan wirausaha masyarakat
lingkungan, sesuai program Bina Lingkungan.

4) Melayani kemitraan dengan berpedoman pada peraturan yang

berlaku dan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
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5) Memegang teguh misi Perusahaan dengan pengembangan Corporate

Social Responsibility (CSR) secara menyeluruh dan komprehensif

dengan berbasis Regional and Community Based Development.

6) Memberikan produk yang berkualitas dan harga yang wajar.

b. Tanggung Jawab kepada Lingkungan.

SMBR berkomitmen memelihara lingkungan dengan cara memberikan

kontribusi dan sumbangan ada kegiatan yang berkaitan dengan

lingkungan.

12.3. Etika kerja Perusahaan yang terkait dengan tanggung jawab terhadap

lingkungan adalah :

a. Perusahaan mematuhi semua peraturan dan standar lingkungan yang

berlaku.

b. Perusahaan melakukan kegiatan operasional yang tidak memberikan

dampak negatif bagi lingkungan.
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Pelaksanaan dan penegakan Pedoman Perilaku ini, dilakukan oleh pejabat yang

berwenang/ditunjuk, yang akan diatur dalam Surat Keputusan Direksi.

1. Sosialiasi dan Penandatanganan Pedoman Perilaku

Pedoman Perilaku disosialisasikan kepada seluruh pengurus dan karyawan

Perusahaan dan Stakeholders lainnya sehingga dipahami dengan tepat, baik dan

benar. Mekanisme sosialisasi buku Pedoman Perilaku disampaikan kepada seluruh

pengurus dan karyawan dapat berupa buku hard copy/email dan dapat juga

didownload diintranet dan website.

Untuk selanjutnya, seluruh pengurus dan karyawan Perusahaan apapun

tingkatannya, diwajibkan menandatangani surat pernyataan kepatuhan terhadap

Pedoman Perilaku untuk diterapkan dengan penuh tanggung jawab dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari. Pernyataan kepatuhan tersebut secara berkala akan

diperbaharui.

2. Mekanisme Penegakan

2.1. Sebagai komitmen bersama, Pengurus dan Karyawan SMBR wajib

menandatangani Surat Pernyataan Kepatuhan Pedoman Perilaku.

2.2. Karyawan SMBR wajib meminta pendapat kepada atasannya atau Division

Human Resource apabila terdapat ketidakjelasan berperilaku yang berkaitan

dengan tugas dan tanggungjawabnya.

2.3. Karyawan yang mengetahui atau mencurigai adanya pelanggaran terhadap

Pedoman Perilaku, Kebijakan, Prosedur atau aturan lainnya wajib melaporkan

kepada atasannya atau ke Division Corporate Secretary, Division Internal

Audit dan Division Human Resource, disertai bukti-bukti yang akurat dengan

azas praduga tak bersalah.

2.4. Setiap laporan akan ditindaklanjuti apabila memenuhi persyaratan.

2.5. Karyawan SMBR atau siapa saja yang melaporkan pelanggaran akan

dilindungi oleh Perusahaan.

3. Pemantauan

Pejabat yang berwenang/ditunjuk bertanggung jawab mengevaluasi materi dan

penerapan pedoman perilaku ini untuk mendorong dan mengembangkan sikap dan

perilaku pengurus dan karyawan Perusahaan agar sesuai dengan Pedoman Perilaku

dan melaporkan hasilnya kepada Direksi.
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4. Pelaporan atas Pelanggaran

4.1. Setiap pengurus dan karyawan Perusahaan memiliki kewajiban untuk

melaporkan setiap pelanggaran atas Pedoman Perilaku.

4.2. Kebijakan menyangkut pelaporan atas pelanggaran Pedoman Perilaku adalah

sebagai berikut :

a. Pengurus dan karyawan Perusahaan yang mengetahui atau mencurigai

adanya pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku wajib melaporkan kepada

Division Corporate Secretary, Division Internal Audit dan Division Human

Resource. Pelaporan harus disertai data atau bukti-bukti yang mendukung

agar dapat dilakukan investigasi atas laporan tersebut.

b. Pejabat yang berwenang/ditunjuk wajib melindungi kerahasiaan pengurus

dan karyawan Perusahaan yang melaporkan pelanggaran.

4.3. Pelaporan atas pelanggaran Pedoman Perilaku dapat juga dialamatkan :

Website : www.semenbaturaja.co.id

Email : baturajabersih@semenbaturaja.co.id

Surat : PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Corporate Secretary
Cq. Departement Governance & Risk Management
Jl. Abikusno Cokrosuyoso, Kertapati
Palembang 30258

5. Penanganan atas Pelanggaran

Penanganan atas pelanggaran Pedoman Perilaku dilakukan oleh Division Human

Resource.

6. Sanksi atas Pelanggaran Pedoman Perilaku

6.1. Pengurus dan karyawan Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran

dalam tingkatan apapun akan diberikan sanksi disiplin atau sanksi lainnya

sesuai peraturan yang berlaku.

6.2. Sanksi akan dibahas oleh Division Human Resource bersama dengan Serikat

Karyawan dan dapat juga melalui mekanisme Lembaga Kerja Sama Bipartit.

6.3. Pengenaan sanksi terhadap Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris

yang melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku merupakan

kewenangan RUPS sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6.4. Pengurus dan karyawan Perusahaan yang akan dikenakan sanksi diberikan

kesempatan atau hak secara adil untuk membela diri maupun menyatakan

pendapatnya atas pelanggaran yang dilakukan, sesuai ketentuan yang

berlaku.

mailto:baturajabersih@semenbaturaja.co.id
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1. Pedoman Perilaku disusun dengan mempertimbangkan visi, misi dan nilai-nilai

Perusahaan dan pedoman perilaku ini dibuat untuk menjadi panduan bagi

Karyawan SMBR dalam bekerja terutama mengenai perilaku yang dibenarkan dan

yang dilarang SMBR.

2. Pedoman Perilaku ini selanjutnya akan dijadikan dasar bagi penetapan kebijakan

Perusahaan yang meliputi antara lain surat keputusan bersama Dewan Komisaris

dan Direksi, Surat Keputusan Direksi, Surat Edaran Direksi dan buku Pedoman

Perusahaan.

3. Perusahaan akan menerbitkan kebijakan tambahan apabila diperlukan sebagai

penjabaran lebih lanjut atau interpretasi yang diperlukan dalam penerapan

Pedoman Perilaku ini.

4. Penyempurnaan Pedoman Perilaku ini dapat dilakukan seiring dengan perubahan

lingkungan eksternal dalam bidang Hukum, Peraturan Pemerintah, Dinamika Bisnis,

Kondisi Sosial dan Norma-Norma yang berlaku di Masyarakat.



PERNYATAAN KEPATUHAN

PEDOMAN PERILAKU

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa, saya :

1. Telah menerima/mendapatkan informasi Pedoman Perilaku PT Semen Baturaja (Persero)
Tbk, melalui Buku/Email/Website (www.semenbaturaja.co.id)/Portal Berita Intern
(intranet) (http://10.10.2.105/intranetptsb/) PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

2. Telah memahami isi dari Pedoman Perilaku PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

3. Bersedia mematuhi isi Pedoman Perilaku PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

4. Siap menerima konsekuensi bila melakukan pelanggaran atas Pedoman Perilaku sesuai
ketentuan yang ditetapkan.

5. Segera mengkonsultasikan dan/atau melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau
ditunjuk apabila menemui permasalahan dan/atau potensi atau indikasi pelanggaran
terhadap Pedoman Perilaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari

pihak manapun.

................,…………………….20

(meterai 6000)

(Nama Dewan Komisaris)

http://www.semenbaturaja.co.id/
http://10.10.2.105/intranetptsb/


PERNYATAAN KEPATUHAN

PEDOMAN PERILAKU

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa, saya :

1. Telah menerima/mendapatkan informasi Pedoman Perilaku PT Semen Baturaja (Persero)
Tbk, melalui Buku/Email/Website (www.semenbaturaja.co.id)/Portal Berita Intern
(intranet) (http://10.10.2.105/intranetptsb/) PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

2. Telah memahami isi dari Pedoman Perilaku PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

3. Bersedia mematuhi isi Pedoman Perilaku PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

4. Siap menerima konsekuensi bila melakukan pelanggaran atas Pedoman Perilaku sesuai
ketentuan yang ditetapkan.

5. Segera mengkonsultasikan dan/atau melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau
ditunjuk apabila menemui permasalahan dan/atau potensi atau indikasi pelanggaran
terhadap Pedoman Perilaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari

pihak manapun.

..............,…………………….20..

(meterai 6000)

( Nama Direksi )

http://www.semenbaturaja.co.id/
http://10.10.2.105/intranetptsb/


PERNYATAAN KEPATUHAN

PEDOMAN PERILAKU

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Nomor Induk Karyawan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa, saya :

1. Telah menerima/mendapatkan informasi Pedoman Perilaku PT Semen Baturaja
(Persero) Tbk, melalui Buku/Email/Website (www.semenbaturaja.co.id)/Portal Berita
Intern (intranet) (http://10.10.2.105/intranetptsb/) PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

2. Telah memahami isi dari Pedoman Perilaku PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

3. Bersedia mematuhi isi Pedoman Perilaku PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

4. Siap menerima konsekuensi bila melakukan pelanggaran atas Pedoman Perilaku sesuai
ketentuan yang ditetapkan.

5. Segera mengkonsultasikan dan/atau melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau
ditunjuk apabila menemui permasalahan dan/atau potensi atau indikasi pelanggaran
terhadap Pedoman Perilaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari

pihak manapun.

Palembang/Baturaja/Lampung/Jakarta…………………….20..

(meterai 6000)

( Nama Karyawan )

http://www.semenbaturaja.co.id/
http://10.10.2.105/intranetptsb/


PERNYATAAN KEPATUHAN
PEDOMAN PERILAKU

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Nama Perusahaan :

Mitra Kerja : Distributor/Ekspeditur/Rekanan*)

Menyatakan bahwa, saya :

1. Telah menerima/mendapatkan informasi Pedoman Perilaku PT Semen Baturaja (Persero)
Tbk, melalui Buku/Website (www.semenbaturaja.co.id) /Portal Berita Intern (intranet)
(http://10.10.2.105/intranetptsb/) PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

2. Telah memahami isi dari Pedoman Perilaku PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

3. Bersedia mematuhi isi Pedoman Perilaku PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

4. Siap menerima konsekuensi bila melakukan pelanggaran atas Pedoman Perilaku sesuai
ketentuan yang ditetapkan.

5. Segera mengkonsultasikan dan/atau melaporkan pada pejabat yang berwenang atau
ditunjuk apabila menemui permasalahan dan/atau potensi atau indikasi pelanggaran
terhadap Pedoman Perilaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari

pihak manapun.

.....................,…………………….20

(meterai 6000)

( )

*) Coret yang tidak perlu

http://www.semenbaturaja.co.id/
http://10.10.2.105/intranetptsb/


Website :
www.semenbaturaja.co.id

Email :
baturajabersih@semenbaturaja.co.id

Alamat :
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Corporate Secretary
Cq. Dept Governance & Risk Management
Jl. Abikusno Cokrosuyoso, Kertapati
Palembang 30258

http://www.semenbaturaja.co.id/
mailto:baturajabersih@semenbaturaja.co.id

