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I. PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian Umum 

Pedoman perilaku atau disebut Code of Conduct adalah pedoman internal perusahaan yang 

memuat nilai-nilai etika berusaha (komitmen, etika bisnis, etika kerja, serta penegakan 

terhadap peraturan dan kebijakan Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan terkait dengan Insan PT SIER dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya). 

Pedoman Perilaku disusun berdasarkan standar moral etika dalam menerapkan nilai 

Perusahaan dan digunakan untuk menjaga reputasi dan citra Perusahaan. 

Code of Conduct berisi tentang kewajiban yang dilaksanakan dan larangan yang harus 

dihindari oleh Insan PT SIER sebagai penjabaran prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

(GCG) yang meliputi transparency (transparansi), accountability (akuntabilitas), responsibility 

(pertanggungjawaban), independency (kemandirian), dan fairness (kewajaran). 

1.2 Latar Belakang   

PT SIER menyadari pentingnya penerapan Good Corporate Governance dalam menjalankan 

proses bisnis Perusahaan. Penerapan Good Corporate Governance merupakan salah satu alat 

untuk meningkatkan nilai Perusahaan dan meningkatkan pertumbuhan bisnis jangka 

panjang. Salah satu hal yang perlu diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai Good 

Corporate Governance adalah menentukan pengaturan terhadap etika kerja dan etika bisnis 

sesuai dengan standar moral dan selaras dengan nilai-nilai perusahaan dan diterapkan 

secara konsisten oleh seluruh insan perusahaan. 

Pedoman Perilaku PT SIER disusun berdasarkan filosofi bisnis serta budaya perusahaan yang 

berlaku di PT SIER, yang tercantum dalam peraturan internal, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

maupun Pedoman Tata Tertib Kerja Karyawan, dengan memperhatikan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan praktik-praktik umum (common practice) di dalam 

dunia usaha. Pedoman Perilaku diharapkan dapat saling melengkapi peraturan ataupun 

pedoman lainnya yang sejenis. Akan tetapi, apabila dalam penerapan Pedoman Perilaku ini 

terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang 

harus dipatuhi adalah peraturan perundang-undangan. Pedoman Perilaku PT SIER 

bertujuan untuk memastikan bahwa komitmen terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam 

budaya Perusahaan secara berkelanjutan. Pedoman Perilaku juga dimaksudkan untuk 
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menjelaskan hak dan kewajiban PT SIER maupun harapannya sebagai pemberi kerja, tanpa 

menambah ataupun mengurangi hak-hak karyawan. Hak dan Kewajiban sebagai karyawan 

maupun hak dan kewajiban PT SIER sebagai pemberi kerja secara yuridis diatur di dalam 

Undang-undang Cipta Kerja, serta ketentuan lainnya mengenai ketenagakerjaan termasuk 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 

1.3 Maksud dan Tujuan 

a. Maksud 

Maksud dari penyusunan Pedoman perilaku adalah sebagai berikut 

1) Memastikan bahwa Perusahaan telah mematuhi semua peraturan Perusahaan dan 

peraturan perundang-undangan yang terkait; 

2) Memberikan panduan bagi seluruh pelaku bisnis Perusahaan dan karyawan dalam 

melakukan interaksi dengan pemangku kepentingan untuk berperilaku sesuai 

dengan nilai-nilai moral yang merupakan bagian dari budaya Perusahaan; 

3) Memberikan panduan atau petunjuk bagi Insan PT SIER dalam menentukan sikap 

pada saat menghadapi keadaan yang dilema; 

4) Mengetahui kriteria dalam menilai kesesuaian perilaku Insan PT SIER; 

5) Mengidentifikasi standar etika dalam perusahaan agar sesuai dengan visi, misi, 

tujuan dan strategi Perusahaan. 

b. Tujuan 

Tujuan penyusunan Pedoman perilaku adalah sebagai berikut: 

1) Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan Visi dan Misi Perusahaan secara 

profesional dan beretika dengan memperhatikan kepentingan seluruh pemangku 

kepentingan; 

2) Sebagai acuan moral dan etika bagi Insan PT SIER dalam menerapkan Tata Nilai 

Perusahaan; 

3) Sebagai acuan untuk meraih dan menjaga reputasi dan citra Perusahaan yang 

berintegritas; 

4) Meminimalkan risiko yang mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan maupun 

litigasi akibat kelalaian yang dilakukan oleh Insan PT SIER; 

5) Mendorong perbaikan berkelanjutan pada Perusahaan. 
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1.4 Manfaat Pedoman Perilaku Etika 

Manfaat Pedoman Perilaku adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kredibilitas Perusahaan; 

b. Menghilangkan keraguan dalam berperilaku secara etis dan bertanggung jawab; 

c. Berperan sebagai mekanisme pencegahan penyalahgunaan wewenang dan 

kecurangan; 

d. Memelihara keharmonisan dan hubungan yang saling menguntungkan antar Insan PT 

SIER serta pihak-pihak berkepentingan untuk menciptakan kesejahteraan dan  

mencegah timbulnya benturan kepentingan; 

e. Memberikan rambu-rambu yang jelas bagi Insan PT SIER untuk menghindari konflik 

kepentingan; 

f. Membina, meningkatkan dan mempertahankan integritas, kejujuran dan 

profesionalisme seluruh stakeholder; 

g. Memberikan manfaat bagi Perusahaan dalam mendorong kegiatan operasional agar 

lebih efisien dan efektif; 

h. Membentuk karakter Insan PT SIER yang beretika dalam berinteraksi dengan pihak lain, 

baik di dalam maupun di luar Perusahaan; 

i. Meyakinkan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi bahwa perusahaan akan 

dikelola sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan. 

1.5 Ruang Lingkup 

Pedoman Perilaku (Code of Conduct) berlaku untuk seluruh Insan PT SIER, meliputi 

Karyawan, Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang 

melakukan transaksi bisnis dengan Perusahaan. 

1.6 Landasan Hukum  

Landasan hukum penyusunan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) adalah: 

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor  40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas; 

b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang 

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan 

Usaha Milik Negara; 

c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
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01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate 

Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. 

1.7 Daftar Istilah 

a. Insan PT SIER adalah Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan Perusahaan termasuk 

Karyawan yang ditugaskan di Anak Perusahaan dan personil lainnya yang secara langsung 

bekerja untuk dan atas nama Perusahaan; 

b. IKA SIER adalah Ikatan karyawan PT SIER yang tercatat pada Kantor Dinas Tenaga Kerja 

Kota Surabaya; 

c. PKB adalah Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat antara PT SIER dan IKA SIER; 

d. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok di luar Perusahaan yang mempunyai 

hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Perusahaan; 

e. Karyawan adalah semua orang yang mempunyai hubungan kerja yang diatur dalam 

perjanjian kerja dengan perusahaan yang menyebutkan statusnya sebagai pegawai tetap 

dan telah tercatat di perusahaan; 

f. Keluarga adalah keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus 

maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar); 

g. Fasilitas adalah pemberian kemudahan dari perusahaan kepada karyawan berupa sarana 

kebutuhan atau penggantinya yang diperlukan untuk kelancaran tugas 

h. Lingkungan internal adalah lingkungan di dalam PT SIER, baik di Surabaya atau di 

Pasuruan; 

i. RKAP adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan; 

j. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham; 

k. Pelanggan adalah pemilik/penyewa lahan atau bangunan di kawasan industri PT SIER, 

penyewa ruang kerja/fasilitas di lingkungan Wisma SIER, pemanfaatan fasilitas dan atau 

jasa di lingkungan PT SIER; 

l. Pemegang saham adalah Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri 

badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya; 

m. Pemasok adalah penyedia barang dan/atau jasa PT SIER; 

n. Kontraktor adalah penyedia barang dan jasa konstruksi bagi PT SIER; 

o. HPS adalah Harga Perkiraan Sendiri; 

p. Anak Perusahaan dan Afiliasi adalah PT SIER Puspa Utama (SPU) yang bergerak di bidang 

usaha kontraktor, pembangunan rumah dan supplier; 
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q. Media Massa adalah institusi medium komunikasi massa yang meliputi media cetak dan 

elektronik yang berfungsi memberikan informasi, edukasi, promosi, control social dan 

hiburan; 

r. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah lembaga negara yang bersifat 

independen yang dibentuk untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya 

pemberantasan tindak pidana korupsi. 

1.8 Penanggung Jawab Pedoman 

a. Pedoman ini disiapkan oleh Divisi Sumber Daya Manusia, diperiksa oleh Direktur 

Utama; 

b. Pelaksanaan pedoman menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam 

pedoman ini; 

c. Setiap pejabat Perusahaan yang terlibat dalam penerapan Pedoman ini wajib 

memenuhi aspek kepatuhan dengan memastikan setiap tindakan yang dilakukan sesuai 

dengan kewenangannya; 

d. Setiap Insan Perusahaan yang terlibat dalam Pedoman ini sebagai (risk owner) wajib 

mengelola risiko dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan 

melaporkan progres perlakuan risiko secara rutin kepada Departemen Manajemen 

Risiko. 
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II. JATI DIRI PERUSAHAAN 

2.1 Visi dan Misi Perusahaan 

2.1.1  Visi 

“MENJADI PENGEMBANG KAWASAN INDUSTRI MODERN YANG TERINTEGRASI DAN 

RAMAH LINGKUNGAN.” 

2.1.2 Misi 

a. Menyediakan lahan industri siap bangun dan fasilitas pendukungnya untuk 

kepentingan semua investor. 

b. Mengembangkan multi bisnis untuk memberikan nilai tambah bagi stakeholder.  

c. Peka dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis dan pengembangan logistik 

nasional.  

d. Sebagai agent of development dengan kontribusi lebih kepada pertumbuhan 

perekonomian daerah dan negara. 

2.2 Tata Nilai Perusahaan (Core Values) 

Dalam rangka mewujudkan komitmen Perusahaan terhadap para pemangku kepentingan 

(stakeholder), maka seluruh Insan PT SIER memiliki nilai-nilai utama budaya (core values), 

Nilai-nilai tersebut diringkas dalam suatu core values AKHLAK. Penjabaran AKHLAK ke dalam 

nilai-nilai pokok pribadi Insan PT SIER adalah sebagai berikut: 

- Amanah, Integritas, Terpercaya, Bertanggung Jawab, Komitmen, Akuntabilitas, 

Jujur Disiplin 

• Berperilaku dan bertindak selaras dengan perkataan;  

• Menjadi seseorang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab; 

• Bertindak jujur dan berpegang teguh kepada nilai moral dan etika secara 

konsisten. 

- Kompeten, Profesional, Fokus Pelanggan, Pelayanan Memuaskan, Unggul, 

Excellence, Smart 

• Terus menerus meningkatkan kemampuan atau kompetensi agar selalu 

mutakhir; 

• Selalu dapat diandalkan dengan memberikan kinerja terbaik; 

• Menghasilkan kinerja dan prestasi yang memuaskan. 
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- Harmonis, Peduli, Keberagaman 

• Berperilaku saling membantu dan mendukung sesama insan organisasi maupun 

masyarakat; 

• Selalu menghargai pendapat, ide atau gagasan orang lain; 

• Menghargai kontribusi setiap orang dari berbagai latar belakang. 

- Loyal, Komitmen, Dedikasi, Kontribusi 

• Menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan; 

• Bersedia berkontribusi lebih dan rela berkorban dalam mencapai tujuan; 

• Menunjukkan kepatuhan kepada organisasi dan negara. 

- Adaptif, Inovatif, Agile 

• Melakukan inovasi secara konsisten untuk menghasilkan yang lebih baik; 

• Terbuka terhadap perubahan, bergerak lincah, cepat dan aktif dalam setiap 

perubahan untuk menjadi lebih baik; 

• Bertindak proaktif dalam menggerakkan perubahan. 

- Kolaboratif, Kerja Sama, Sinergi 

• Terbuka bekerja sama dengan berbagai pihak; 

• Mendorong terjadinya sinergi untuk mendapatkan manfaat dan nilai tambah; 

• Bersinergi untuk mencapai tujuan bersama. 

2.3 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

2.3.1 Transparency (Transparansi) 

Transparansi adalah penyedia informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada 

seluruh stakeholder. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan 

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan 

dipahami oleh stakeholder. Informasi tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan 

perundang-undangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh 

Pemegang Saham, kreditur dan stakeholder lainnya. Namun demikian prinsip transparansi 

ini tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan 

sesuai peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Perusahaan 

melaksanakan prinsip transparansi ini dengan baik dan tepat, sehingga dapat menghindari 

benturan kepentingan (conflict of interest). 
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2.3.2   Accountability (Akuntabilitas) 

Perusahaan menjamin kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan 

pertanggungjawaban Organ Perusahaan yang memungkinkan pengelolaan Perusahaan 

terlaksana secara efektif. Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban seseorang atau organ 

kerja Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimilikinya 

dan/atau pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan oleh Perusahaan kepadanya. 

Perusahaan mengenal sekurang-kurangnya 3 (tiga) tingkatan akuntabilitas, yaitu: 

1) Akuntabilitas individu, yaitu akuntabilitas yang melekat kepada hubungan antara 

pemimpin dengan bawahan dan berlaku kepada kedua belah pihak; 

2) Akuntabilitas kelompok, yaitu akuntabilitas yang melekat kepada kelompok yang 

harus ditanggung bersama atas kondisi dan kinerja yang tercapai; 

3) Akuntabilitas korporat, yaitu akuntabilitas yang melekat kepada Perusahaan secara 

menyeluruh dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai Anggaran Dasar 

Perseroan. 

2.3.3  Responsibility (Pertanggungjawaban) 

Perusahaan menjamin kesesuaian dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya berdasarkan 

prinsip korporasi yang sehat, pemenuhan kewajiban terhadap Pemerintah sesuai 

peraturan yang berlaku, bekerja sama secara aktif untuk manfaat bersama dan berusaha 

untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat. 

2.3.4  Independency (Independensi) 

Independensi adalah pengelolaan perusahaan secara independen sehingga masing-

masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh 

pihak lain. Masing-masing Organ Perusahaan tidak terpengaruh oleh kepentingan 

tertentu, bebas dari benturan kepentingan (Conflict of Interest) dan dari segala pengaruh 

atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. 

2.3.5 Fairness (Kewajaran) 

Perusahaan menjamin perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak 

Pemangku Kepentingan (stakeholder) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan 

perundang-undangan. 
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III. ETIKA KERJA 

3.1 Kepatuhan terhadap Hukum 

Perilaku yang harus dilakukan Insan PT SIER menurut etika ini, adalah 

a. Patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku dan melaksanakannya secara 

konsisten; 

b. Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang dapat menimbulkan pelanggaran 

terhadap hukum dan kesusilaan; 

c. Mengedepankan penyelesaian melalui jalur musyawarah untuk mufakat dalam setiap 

permasalahan dan apabila tidak mencapai kesepakatan maka selanjutnya akan 

digunakan jalur hukum dan berkewajiban untuk menghormati proses hukum yang 

sedang berjalan maupun keputusan yang dihasilkan; 

d. Tidak melakukan kerja sama yang melawan hukum dengan pihak lain yang merugikan 

Perusahaan; 

e. Melaporkan harta kekayaan dan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

f. Mematuhi pedoman yang berlaku di Perusahaan. 

Perilaku yang tidak diperbolehkan menurut etika ini, adalah 

a. Tidak melaporkan harta kekayaan dan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

b. Melanggar etika bisnis dan etika kerja yang berlaku; 

c. Melanggar pedoman yang berlaku di Perusahaan; 

d. Secara sengaja melanggar peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan. 

3.2 Transparansi Komunikasi dan Informasi 

Setiap Insan PT SIER harus memiliki pemahaman yang baik mengenai ruang lingkup proses 

kerja, dan kinerja operasional dalam rangka meningkatkan keterlibatan dan kontribusi kerja 

serta penyampaian pelaporan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Pemahaman yang baik harus diselaraskan dengan strategi dan kebijakan Perusahaan dalam 

pengungkapan informasi material maupun non material sesuai dengan kewenangan 

jabatan. Perilaku yang harus dilakukan Insan PT SIER menurut etika ini, adalah 

a. Mengungkapkan informasi Perusahaan dengan penuh kehati-hatian (prudent) dan 

sesuai dengan kewenangan yang dimiliki; 
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b. Menghargai dan menjunjung tinggi kejujuran, ketulusan, keterbukaan dengan tetap 

memperhatikan prinsip kehati-hatian; 

c. Mematuhi standar pengungkapan informasi yang sudah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

d. Memberikan informasi yang lengkap. Adil, akurat, tepat waktu dan dapat dipahami 

dalam bentuk laporan-laporan dan dokumen-dokumen yang diarsipkan oleh Insan PT 

SIER atau disampaikan kepada pemangku kepentingan; 

e. Menjaga distribusi informasi perusahaan yang material dari potensi kebocoran. 

Perilaku yang tidak diperbolehkan menurut etika ini, adalah 

a. Memberikan pendapat melalui berbagai forum, media cetak, elektronik maupun media 

teknologi informasi lainnya mengenai kinerja dan prospek Perusahaan kepada pihak 

eksternal, selain disampaikan oleh pihak yang ditunjuk Perusahaan; 

b. Membicarakan berbagai informasi yang berdampak penting bagi Perusahaan selain 

informasi yang telah dikeluarkan secara resmi oleh perusahaan, kepada pasangan, 

sanak saudara, dan pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan; 

c. Menyampaikan informasi yang menyesatkan. 

3.3 Penanganan Benturan Kepentingan 

Insan PT SIER memandang wewenang dan jabatan adalah kekuatan pendorong dan 

pembangkit diri yang harus digunakan secara konstruktif untuk kepentingan PT SIER. Insan 

PT SIER menggunakan wewenang maupun jabatannya untuk meningkatkan efektivitas 

operasional dengan tetap menempatkan objektivitas, kemandirian, dan keadilan dalam 

penerapan setiap kebijakan. Insan PT SIER harus memastikan pelaksanaan wewenang dan 

jabatan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) 

Perilaku yang harus dilakukan Insan PT SIER menurut etika ini, adalah  

a. Menjaga integritas diri, citra profesi dan reputasi Perusahaan dengan baik; 

b. Melaporkan kegiatan usaha atau segala hubungan yang dapat menimbulkan potensi 

benturan kepentingan kepada atasan atau Komisi Pelaporan Pelanggaran dan 

Penanganan Gratifikasi; 

c. Membuat pernyataan benturan kepentingan jika memiliki potensi benturan 

kepentingan. 
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Perilaku yang tidak diperbolehkan menurut etika ini, adalah 

a. Menyalahgunakan nama PT SIER, jabatan, wewenang dan/atau prasarana fasilitas lain 

yang dipercayakan kepadanya, untuk kepentingan/keuntungan pribadi atau 

keluarganya, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung dapat 

merugikan PT SIER; 

b. Melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan PT SIER; 

c. Melakukan dan/atau membantu tindakan korupsi, mencuri, menipu, ataupun 

menggelapkan barang dan/atau uang milik PT SIER; 

d. Memberikan perlakukan istimewa kepada siapa pun yang dapat merugikan PT SIER 

untuk kepentingan pribadi; 

e. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan, sarana yang diperoleh karena jabatan dan 

kedudukannya, untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, 

melakukan pembayaran, memotong sebagian dalam pembayaran, dengan tujuan 

meraih keuntungan bagi pribadi atau pihak lain; 

f. Melakukan permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum di antara Insan PT 

SIER, atau antara Insan PT SIER dan pihak lain, yang merugikan PT SIER, orang lain 

dan/atau masyarakat; 

g. Melakukan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan kepentingan 

keluarganya dan/atau teman dekatnya di atas kepentingan PT SIER. 

3.4 Pengendalian Gratifikasi 

Gratifikasi yaitu pemberian dan/atau penerimaan hadiah/cendera mata dalam arti luas yakni 

meliputi uang, barang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas 

penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang 

dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan menggunakan sarana elektronik 

atau tanpa sarana elektronik yang dilakukan oleh Insan PT SIER. Perilaku yang harus 

dilakukan Insan PT SIER menurut etika ini, adalah 

a. Dilarang memberikan dan/atau menawarkan, dan/atau menerima, baik langsung 

maupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada dan/atau dari pelanggan 

dan/atau pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara untuk mempengaruhi atau 

sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya yang dapat 

menimbulkan benturan kepentingan, mempengaruhi independensi, objektivitas 

maupun profesionalitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Penerimaan barang yang cepat kadaluwarsa wajib segera diserahkan kepada lembaga 

sosial dengan menyampaikan bukti tanda penyerahan kepada Komisi Pelaporan 

Pelanggaran dan Penanganan Gratifikasi selambat-lambatnya 14 hari setelah tanggal 

penerimaan; 

c. Melaporkan kepada atasan langsung jika terpaksa dan/atau tidak terhindarkan 

menerima gratifikasi; 

d. Bagi atasan yang menerima laporan gratifikasi segera melakukan koordinasi dengan 

Komisi Pelaporan Pelanggaran dan Penanganan Gratifikasi untuk dilakukan rekapitulasi 

kemudian dilaporkan kepada KPK selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal 

penerimaan; 

e. Memberikan donasi atas nama Perusahaan untuk tujuan sosial atau tujuan lain yang 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak 

melebihi batas yang ditentukan. 

Perilaku yang tidak diperbolehkan menurut etika ini, adalah 

a. Menawarkan atau mengarahkan orang lain untuk melakukan penyuapan; 

b. Menerima setiap bentuk penyuapan dari pihak mana pun; 

c. Memberikan gratifikasi kepada pihak ketiga baik secara langsung maupun tidak 

langsung yang dapat mempengaruhi penerima gratifikasi untuk melakukan suatu 

tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya; 

d. Memberikan donasi dengan kepentingan atau motif terselubung yang bermaksud 

(secara negatif) mempengaruhi pihak lain dan/atau dapat menimbulkan benturan 

kepentingan; 

e. Menerima uang atau yang disetarakan, hadiah atau pemberian dengan bentur format 

tertentu, dimana diketahui atau patut diduga pemberian tersebut diberikan dalam 

kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan Insan PT SIER; 

f. Menerima gratifikasi dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan bisnis dengan 

Perusahaan yang melebihi dari jumlah dan frekuensi yang ditetapkan Perusahaan atau 

yang ditetapkan lain oleh Perusahaan. 
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3.5 Perlindungan Aset Perusahaan 

Kemampuan PT SIER untuk beroperasi memerlukan penggunaan sumber daya dan aset-

aset secara efisien dan efektif. Insan PT SIER bertanggung jawab atas keutuhan, 

keselamatan, penggunaan sumber daya serta aset-aset secara efisien dan efektif. 

Perilaku yang harus dilakukan guna menjaga/melindungi aset PT SIER, adalah 

a. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik PT SIER secara efektif dan efisien; 

b. Menggunakan aset-aset PT SIER, serta peralatan kantor, kendaraan dinas, peralatan 

komunikasi, dan fasilitas lainnya, hanya untuk kepentingan usaha PT SIER semata; 

c. Menggunakan dan memanfaatkan aset PT SIER sesuai dengan kebijakan prosedur yang 

berlaku, serta dengan mematuhi prosedur pengamanannya untuk membantu 

pencegahan penggunaan aset yang tidak diotorisasi, dan mematuhi semua peraturan 

atau perjanjian tentang penggunaan aset yang menjadi tanggung jawab pribadi; 

d. Melaporkan kepada atasan langsung/pejabat berwenang, termasuk petugas keamanan 

PT SIER, apabila menjumpai situasi yang dapat mengarah pada kerugian PT SIER, seperti 

pengambilalihan, perusakan, atau ancaman fisik terhadap aset PT SIER; 

e. Menggunakan peralatan/perlengkapan kerja sesuai prosedur yang berlaku; 

f. Menggunakan fasilitas dan aset PT SIER sesuai prosedur yang berlaku; 

g. Melaporkan kerusakan peralatan yang menjadi tanggung jawabnya. 

Perilaku yang tidak diperbolehkan menurut etika ini, adalah 

a. Menggunakan sarana/fasilitas PT SIER yang telah dipercayakan kepadanya untuk 

kepentingan/keuntungan pribadi maupun keluarganya, golongan atau pihak lain, yang 

langsung atau tidak langsung dapat merugikan PT SIER; 

b. Menggunakan aset PT SIER untuk kegiatan tidak produktif dan kesenangan pribadi, 

yaitu antara lain penggunaan media komunikasi untuk kesenangan pribadi termasuk 

akses ke situs porno, balas kirim joke-joke yang bersifat pornografi melalui email, dan 

sebagainya; 

c. Menyalahgunakan, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewa atau 

meminjamkan barang, dokumen, harta atau surat-surat berharga milik PT SIER secara 

tidak sah kepada siapa pun yang bukan merupakan bagian tugas, wewenang, dan 

tanggung jawabnya; 

d. Mempergunakan atau menjalankan mesin atau peralatan kerja lainnya yang bukan 

menjadi tanggung jawabnya tanpa perintah/ijin atasan; 
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e. Merusak dengan sengaja atas barang dan/atau aset milik PT SIER; 

f. Memiliki/memindah tangan kan fasilitas atau aset PT SIER secara tidak sah. 

3.6 Integritas Laporan Keuangan 

Integritas laporan keuangan dipengaruhi oleh kejujuran, ketepatan, kebenaran dan 

keakuratan dalam pencatatan data transaksi dan penyusunan laporan kerja yang 

dilaksanakan Insan PT SIER. Penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku di Perusahaan. Selain itu, seluruh transaksi bisnis dilaksanakan 

hanya apabila sesuai dengan otorisasi yang sah, dan didasarkan data/fakta yang benar. 

Insan PT SIER menyadari pentingnya mencatat data transaksi serta membuat laporan kerja 

secara jujur, tepat, benar dan akurat, yang terkait dengan fungsi dan tanggung jawab Insan 

PT SIER. Oleh karena itu, Insan PT SIER dilarang: 

a. Memalsukan data kehadiran Insan PT SIER atau data kehadiran karyawan lainnya; 

b. Menyalahgunakan kartu berobat dan/atau fasilitas kesehatan lainnya untuk 

kepentingan pribadi maupun orang lain; 

c. Memalsukan data dan/atau tanda tangan dan/atau dokumen ke karyawan, yang dapat 

merugikan PT SIER termasuk karyawan lainnya; 

d. Memalsukan dokumen/data PT SIER, yang dapat mengakibatkan kerugian secara 

material maupun non material; 

e. Melakukan kerja sama dengan pihak-pihak tertentu (rekan kerja, atasan, bawahan, 

ataupun pihak ketiga) untuk memasukkan tagihan pihak ketiga berdasarkan data 

dan/atau fakta yang diketahui tidak benar dengan maksud mengambil keuntungan 

pribadi atau golongan. 

3.7 Perlindungan Rahasia Perusahaan  

Tidak semua data dan/atau informasi mengenai PT SIER, baik yang bersifat fisik maupun 

intelektual, dapat diketahui/diakses oleh sembarang orang/pihak. Data atau informasi 

berkaitan dengan rencana Perusahaan kebijakan Perusahaan, dokumen transaksi 

Perusahaan, informasi dari mitra kerja maupun data dan/atau informasi lainnya yang dapat 

dikategorikan sebagai data atau informasi rahasia, yang diyakini dapat merugikan PT SIER 

apabila diketahui oleh orang/pihak yang tidak kompeten atau tidak berkepentingan, baik 

dari internal maupun eksternal, harus dilindungi dan dijaga kerahasiaannya. 

Perilaku yang harus dilakukan Insan PT SIER menurut etika ini, adalah: 
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a. Menyimpan rahasia Perusahaan dan/atau rahasia jabatan yang berkaitan dengan PT 

SIER sebaik-baiknya, baik selama menjalankan pekerjaan/tugas sebagai karyawan 

maupun setelah tidak menjadi karyawan; 

b. Menjaga keamanan perangkat keras maupun perangkat lunak atas sistem informasi PT 

SIER agar tidak rusak, hilang, dicuri, atau diakses tanpa izin. 

Perilaku yang tidak diperbolehkan menurut etika ini, adalah 

a. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Perusahaan yang diketahui berkaitan 

atau dikarenakan kedudukan atau jabatannya, untuk kepentingan pribadi, golongan 

atau pihak lain; 

b. Menerima wawancara dan/atau memberikan pernyataan tentang PT SIER tanpa seijin 

atasan langsung/pejabat berwenang; 

c. Membocorkan informasi PT SIER yang selayaknya harus tetap dirahasiakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

d. Mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan segala informasi rahasia PT SIER 

dengan para mitra usaha, pesaing, perusahaan lain, maupun anggota keluarganya. Hal 

ini untuk menghindari pengungkapan informasi rahasia secara tidak sengaja. 

3.8 Menjaga Lingkungan Kerja yang Aman dan Kondusif 

Lingkungan yang aman dan nyaman dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja. PT 

SIER berkomitmen kepada seluruh karyawannya, termasuk karyawan Perusahaan lain yang 

bekerja di lingkungan PT SIER, untuk menyediakan suatu lingkungan kerja yang aman dan 

nyaman, sehingga tidak ada seorang pun harus berhadapan dengan risiko yang tidak perlu. 

Perilaku yang harus dilakukan Insan PT SIER menurut etika ini, adalah 

a. Bertanggungjawab dan berpartisipasi aktif dalam program pelestarian lingkungan 

hidup; 

b. Menjaga lingkungan kerja yang bersih, indah, dan rapi, termasuk kerapian dalam 

penyimpanan dokumen, file, serta alat/perlengkapan kerja lainnya; 

c. Menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan kerja; 

d. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan; 

e. Menggunakan alat pelindung diri yang telah disediakan selama melakukan tugas sesuai 

dengan ketentuan/prosedur yang berlaku; 

f. Memelihara/meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan karyawan, 

serta menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik; 
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g. Membina dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas; 

h. Menjadi dan memberi contoh serta teladan yang baik bagi bawahannya dan 

mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja; 

i. Memberikan kesempatan bawahannya untuk mengembangkan karier; 

j. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang 

diterima mengenai pelanggaran disiplin; 

k. Melakukan aktivitas yang memberikan nilai tambah ekonomi maupun ekosistem bisnis; 

l. Melaporkan kepada PT SIER mengenai perubahan/keadaan status keluarga 

(perkawinan, perceraian, kelahiran, dan kematian). 

Perilaku yang tidak boleh dilakukan Insan PT SIER, adalah 

a. Melakukan corat-coret pada bangunan/gedung di lingkungan PT SIER; 

b. Menempelkan/menyebarkan serta mengedarkan tulisan/gambar dan coret-coretan di 

lingkungan PT SIER, bertujuan menentang/menghina terhadap perusahaan/pejabat 

perusahaan, atau yang dapat memungkinkan terjadinya gangguan ketertiban dan/atau 

keamanan di PT SIER; 

c. Merokok di tempat atau lokasi di lingkungan PT SIER yang diberi tanda “Dilarang 

Merokok”; 

d. Melanggar larangan yang telah ditentukan PT SIER dalam lingkungan kerja yang 

berbahaya dan berisiko tinggi; 

e. Ceroboh/sengaja merusak atau membiarkan diri dan/atau teman kerjanya dalam 

keadaan bahaya; 

f. Mengedarkan dan/atau membeli kupon judi (lotre), mabuk, berbuat asusila atau 

menggunakan dan mengedarkan narkoba di lingkungan PT SIER; 

g. Membawa senjata api ataupun senjata tajam di lingkungan PT SIER, di luar batas 

kewenangannya, yang diindikasikan dapat untuk berbuat kejahatan; 

h. Berada dalam lokasi kerja di unit lain tanpa kepentingan tugas/pekerjaan; 

i. Pada waktu cuti berada dilingkungan kerja tanpa alasan yang jelas; 

j. Melakukan tindakan pembalasan dendam terhadap atasan, teman sekerja, bawahan, 

atau orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja; 

k. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; 

l. Menghalangi kelancaran tugas kedinasan/perusahaan; 
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m. Memberikan keterangan, khususnya menyangkut pribadi karyawan beserta 

keluarganya, yang bersifat menghasut, memfitnah, palsu, dan sebagainya (yang dapat 

menjerumuskan dalam evaluasi dan/atau keputusan); 

n. Menganiaya, menghasut, mengancam secara fisik atau mental, menghina secara 

langsung atau tidak langsung, baik di dalam dan di luar lingkungan PT SIER kepada 

atasan, bawahan, sesama karyawan, atau keluarganya; 

o. Melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan gangguan suasana kerja dan/atau 

menimbulkan keonaran; 

p. Mengadakan unjuk rasa/mogok kerja yang tidak sesuai dengan perundang-undangan 

yang berlaku; 

q. Mengajak, mempengaruhi, menyebabkan Pimpinan PT SIER, keluarganya, atau teman 

sekerjanya berbuat sesuatu yang melanggar hukum; 

r. Menipu Pimpinan PT SIER atau teman kerja; 

s. Bermain game pada waktu jam kerja; 

t. Menyebarkan gambar atau tulisan/kata-kata yang bersifat cabul. 

3.9 Hak atas Kekayaan Intelektual 

Perilaku yang harus dilakukan Insan PT SIER menurut etika ini, adalah 

a. Berpartisipasi secara aktif untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual milik 

Perusahaan; 

b. Menginformasikan karya yang dihasilkannya baik selama maupun di luar jam kerja, jika 

hasil tersebut terkait dengan bisnis atau operasi Perusahaan, namun tidak berlaku 

terhadap inovasi atau hak yang didaftarkan atas nama pribadi; 

c. Menghormati kekayaan intelektual pihak lain; 

d. Turut serta dalam pengembangan suatu proses atau produk yang akan digunakan oleh 

Perusahaan atau Insan PT SIER yang memiliki hak atas hasil karya tersebut, harus 

memperlakukan informasi yang terkait dengan proses atau produk tersebut sebagai 

milik Perusahaan baik selama masa kerja maupun setelah tidak bekerja lagi di 

Perusahaan. 

Perilaku yang tidak boleh dilakukan Insan PT SIER, adalah 

a. Mengeluarkan produk atau jasa baru dengan tidak mendaftarkan Hak atas Kekayaan 

Intelektual sesuai dengan ketentuan tentang hak cipta, merek dagang, paten dan hak 

lainnya; 
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b. Tidak melaporkan hasil karya penemuan yang terkait dengan bisnis Perusahaan dan 

dihasilkan selama jam kerja maupun di luar jam kerja. 

3.10 Kepedulian terhadap Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan Kerja 

Perilaku yang harus dilakukan Insan PT SIER menurut etika ini, adalah 

a. Menaati setiap peraturan perundang-undangan dan/atau standar tentang keamanan 

dan keselamatan kesehatan kerja; 

b. Mengutamakan tindakan pencegahan yaitu yang bersifat menghindari terjadinya 

kecelakaan, pencegahan dapat dilakukan melalui: 

1) Penggunaan berbagai peralatan dan perlengkapan kerja sesuai 

dengan tuntutan sistem keselamatan dan kesehatan kerja; 

2) Menjaga dan merawat peralatan dan perlengkapan keselamatan 

kerja yang merupakan barang inventaris perusahaan; 

3) Melaporkan kepada pihak yang berwenang atas setiap kejadian yang 

berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja (hazard). 

c. Menjaga tata tertib dan disiplin agar tercipta lingkungan kerja yang aman dan teratur 

sehingga Perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan baik. 

d. Melakukan penanggulangan atas kejadian kecelakaan yang terjadi sesuai dengan 

standar dan prosedur yang berlaku dan senantiasa memiliki rencana penanggulangan 

keadaan darurat; 

e. Melaporkan setiap insiden dan kecelakaan kerja yang terjadi kepada pimpinan unit 

masing-masing dan instansi berwenang terkait dalam batas waktu yang ditentukan; 

f. Melakukan pemeriksaan, inspeksi dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana 

termasuk sumber daya, peralatan dan sistem deteksi secara saksama sesuai 

kewenangannya untuk memastikan kesiapannya; 

g. Menguasai dan memahami situasi dan kondisi lingkungan kerja dengan menaati 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan tentang keselamatan, kesehatan kerja 

dan lingkungan; 

h. Menghindari segala perbuatan yang mencelakakan diri sendiri atau orang lain, 

mengganggu kesehatan, seperti minuman yang memabukkan, mengonsumsi obat-

obat terlarang, dan lain-lain, sesuai ketentuan Perusahaan; 

i. Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai persyaratan kerja. 

Perilaku yang tidak boleh dilakukan Insan PT SIER, adalah 
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a. Tidak mematuhi prosedur dalam melakukan pekerjaan yang berdampak langsung pada 

keselamatan kerja; 

b. Menyalahgunakan minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang di lingkungan kerja; 

c. Merokok di tempat kerja yang dilarang oleh Perusahaan; 

d. Bekerja dalam kondisi yang kurang atau tidak sehat; 

e. Bersenda gurau atau tidak berkonsentrasi pada saat melakukan pekerjaan yang berisiko 

tinggi; 

f. Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan sertifikasi kecakapannya.
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IV. ETIKA BISNIS 

4.1 Hubungan dengan Karyawan 

PT SIER mengakui bahwa karyawan adalah salah satu pilar penyangga keberhasilan 

pencapaian visi, misi dan tujuan Perusahaan. Karyawan adalah aset berharga yang 

mendukung keberhasilan PT SIER, sehingga perlu dikelola secara khusus untuk 

mengoptimalkan kinerja. 

PT SIER berharap bahwa setiap karyawan di posisi maupun jabatan apa pun berupaya 

memberikan kontribusi dan nilai tambah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya 

dalam menjadikan PT SIER sebagai yang terbaik. PT SIER memastikan terpenuhinya 

keamanan dan kenyamanan kerja seluruh Insan PT SIER dengan membangun fasilitas dan 

sistem keamanan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, PT 

SIER mewajibkan Insan PT SIER memahami dan menerapkan keselamatan dan kesehatan 

kerja. Komitmen PT SIER kepada karyawan adalah: 

a. Menghormati hak-hak asasi manusia secara universal, yaitu kebebasan karyawan 

memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya; 

b. Menghormati kebebasan karyawan memilih aspirasi politik; 

c. Menghormati serta mengakui hak dan kewajiban karyawan sebagaimana tertuang 

dalam PKB (Perjanjian Kerja Bersama); 

d. Menghargai karyawan tanpa memperbedakan latar belakang etnik, agama, jenis 

kelamin, usia, cacat tubuh, ataupun keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh 

peraturan perundang-undangan; 

e. Memberi kebebasan karyawan berkreasi mengemukakan ide dalam rangka pencapaian 

tujuan PT SIER; 

f. Menyediakan tempat kerja, sistem kerja, sistem kerja, dan peralatan kerja yang aman; 

g. Menyediakan lingkungan kerja kondusif, aman, dan nyaman; 

h. Melakukan pelaporan apabila terjadi hal-hal yang mengancam keamanan Perusahaan; 

i. Menciptakan lingkungan kerja yang aman serta mencegah terjadinya kecelakaan di 

tempat kerja dengan: 

1) Menggunakan peralatan dan perlengkapan kerja sesuai dengan kegunaan;  

2) Menjaga dan merawat peralatan dan perlengkapan keselamatan kerja yang 

merupakan barang inventaris Perusahaan; 
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3) Melaporkan kepada pihak berwenang atas setiap kejadian yang berpotensi 

menimbulkan kecelakaan kerja. 

j. Berkomitmen memberi perlindungan hukum kepada karyawan dalam menjalankan 

tugas; PT SIER memberi kesempatan karyawan membela diri terhadap praduga 

pelanggaran aturan PT SIER, guna diproses secara sah, adil, transparan, dan obyektif; 

k. Membangun komunikasi efektif dua arah, melalui prosedur informasi dan konstitusi 

maupun respons terhadap saran/kritik/nasehat konstruktif karyawan, melalui ikatan 

karyawan atau perorangan, dan menjadikannya sebagai acuan pengambilan keputusan; 

l. Menjamin kerahasiaan informasi pribadi karyawan; 

m. Tidak mencampuri kehidupan pribadi karyawan, kecuali bila perilaku karyawan 

mempengaruhi prestasi kerja atau mempengaruhi lingkungan kerja atau reputasi PT 

SIER; 

n. Memberi penghargaan karyawan yang menunjukkan prestasi dan/atau berjasa bagi PT 

SIER, atau menunjukkan prestasi yang luar biasa sehingga menjadi teladan bagi 

karyawan lainnya; 

o. Menyelesaikan keluhan atau pengaduan karyawan secara bijaksana dan secepat 

mungkin; 

p. Menyelesaikan setiap konflik dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat; 

q. Memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan Pekerjaan dan promosi, 

dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

1) Perusahaan menjunjung tinggi penegakan hukum dan peraturan perusahaan 

dengan konsisten, tanpa membedakan ras, gender, agama dan jabatan; 

2) Perusahaan selalu menjunjung kesetaraan kerja termasuk di dalamnya larangan 

terhadap segala bentuk diskriminasi. Perusahaan memberikan kesempatan yang 

sama dan setara serta perlakuan yang adil kepada seluruh karyawan; 

3) Perusahaan memberikan kesempatan yang sama untuk meningkatkan 

kemampuan karyawan baik melalui pendidikan formal maupun non formal, dan 

kesempatan yang sama dalam mengembangkan diri serta untuk memperoleh 

promosi.  

  



PT SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT (SIER) 
        

 

PEDOMAN PERILAKU/KODE ETIK 22 

 

 

4.2 Hubungan dengan Ikatan Karyawan 

Komitmen PT SIER kepada Ikatan Karyawan, adalah 

a. Mengakui IKA SIER, dan memberikan fasilitas/bantuan/dana kepada IKA SIER sesuai 

dengan kemampuan PT SIER; 

b. Memberi kemudahan terselenggaranya kegiatan IKA SIER untuk kemajuan PT SIER dan 

karyawan; 

c. Memberi kesempatan IKA SIER ikut berperan aktif dalam penyusunan RKAP berkaitan 

kemajuan karyawan dan PT SIER; 

d. Memberi kesempatan IKA SIER menghadiri Pra RUPS/RUPS; 

e. Memberi kesempatan IKA SIER meminta keterangan tentang informasi yang 

menyangkut keadaan PT SIER; 

f. Melakukan musyawarah dengan IKA SIER dalam hal penetapan kebijakan menyangkut 

kesejahteraan karyawan; 

g. Memberi kesempatan Pengurus dan/atau Anggota IKA SIER melakukan kegiatan dalam 

jam kerja, di dalam atau di luar lingkungan PT SIER, setelah diizinkan Pimpinan PT SIER; 

h. Membantu pendidikan dan latihan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan bagi 

Pengurus dan/atau Anggota IKA SIER; 

i. Memberi informasi lowongan pekerjaan ataupun kekosongan jabatan di PT SIER 

kepada IKA SIER; 

j. Memberi hak kepada IKA SIER untuk mengusulkan besaran jasa produksi kepada RUPS. 

4.3 Hubungan dengan Anak Perusahaan dan Afiliasi 

Komitmen PT SIER kepada anak perusahaan dan afiliasi adalah 

a. Bersinergi dengan anak perusahaan untuk mengembangkan usaha PT SIER secara 

keseluruhan; 

b. Melakukan pembinaan terhadap anak perusahaan dan afiliasi secara 

berkesinambungan; 

c. Memberi penghargaan maupun kepercayaan kepada anak perusahaan dan afiliasi; 

d. Mendorong komitmen anak perusahaan dan afiliasi mematuhi kebijakan PT SIER 

termasuk penerapan Pedoman Perilaku ini. 
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4.4 Hubungan dengan Pelanggan 

PT SIER menjamin kepuasan pelanggan dengan mutu melebihi harapan pelanggan 

(excellent service) dan nilai bagi pelanggan (customer value). Komitmen PT SIER terhadap 

pelanggan adalah 

a. Menyediakan produk berupa barang/jasa yang bernilai dan berkualitas tinggi serta 

berdaya saing; 

b. Menginformasikan hak dan kewajiban pelanggan secara jelas sebelum 

penandatanganan perjanjian oleh kedua belah pihak; 

c. Menyepakati bisnis bersama pelanggan yang dituangkan dalam dokumen tertulis 

didasarkan iktikad baik saling menguntungkan, serta sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

d. Menjaga keamanan dan kerahasiaan, serta membatasi akses pihak-pihak yang tidak 

berkepentingan terhadap data atau informasi mengenai pelanggan yang bersifat 

konfidensial; 

e. Menjaga reputasi, integritas, dan kredibilitas PT SIER dalam memberikan pelayanan 

prima untuk memenuhi hak-hak pelanggan; 

f. Memasarkan barang/jasa dengan prinsip kejujuran, efisiensi, efektivitas, optimalisasi 

harga jual, dan transparansi; 

g. Memberi informasi sama secara jujur, akurat, jelas, objektif kepada pelanggan maupun 

calon pelanggan; 

h. Mendorong komitmen pelanggan menerapkan standar etika yang setara dengan PT 

SIER; 

i. Menyediakan layanan pengaduan bagi pelanggan yang mudah diakses dan tanpa ada 

diskriminasi. 

4.5 Hubungan dengan Rekanan/Pemasok 

PT SIER mengembangkan hubungan dengan pemasok atas dasar sikap saling percaya, 

saling menghormati dan saling membutuhkan. Untuk mewujudkan tujuan dan sasarannya, 

perusahaan tidak dapat menyediakan seluruh sumber daya sendiri, namun membutuhkan 

rekanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Guna mewujudkan hubungan saling percaya, 

Insan PT SIER harus bertindak adil dalam memberikan kesempatan dan informasi yang sama 

kepada seluruh rekanan dengan membuat kriteria pekerjaan untuk rekanan didasarkan 
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kepada pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Komitmen PT SIER terhadap 

rekanan/pemasok adalah: 

a. Memberikan data dan informasi spesifikasi teknis dan persyaratan lainnya yang 

ditetapkan dengan akurat sesuai dengan tahapan proses pengadaan; 

b. Memilih rekanan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan; 

c. Melakukan proses pengadaan sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa 

yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG; 

d. Menghindari benturan kepentingan dan melarang mengarahkan kepada pemasok yang 

pemilik dan pengurusannya memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan; 

e. Tidak menerima gratifikasi dari pemasok sebagaimana yang telah diatur dalam 

pedoman penanganan gratifikasi dan sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblowing 

System); 

f. Tidak melakukan komunikasi dengan salah satu atau seluruh peserta tender di luar yang 

ditetapkan Perusahaan; 

g. Tidak menghambat proses pemenuhan hak rekanan/pemasok; 

h. Memilih calon rekanan yang mempunyai reputasi, kompetensi dan catatan 

kerja/prestasi yang baik. 

4.6 Hubungan dengan Kreditur 

PT SIER mengembangkan hubungan dengan kreditur atas dasar sikap saling percaya, saling 

menghormati dan saling membutuhkan, bertindak profesional, jujur dan adil dalam setiap 

tahapan proses transaksi dengan kreditur. Komitmen PT SIER terhadap kreditur adalah 

a. Memastikan seluruh transaksi dan bentuk hubungan bisnis didasari dengan perjanjian 

atau kesepakatan yang jelas, tidak memberatkan, adil dan berimbang; 

b. Memenuhi kewajiban kepada kreditur sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah 

disepakati; 

c. Tidak menggunakan wewenang/jabatan untuk memperoleh perlakuan khusus dari 

kreditur ketika berada pada posisi yang dapat mempengaruhi keputusan dan evaluasi 

atau seleksi terhadap kreditur; 

d. Tidak menerima gratifikasi dari kreditur melebihi batasan yang ditetapkan Perusahaan; 

e. Mengelola pinjaman secara efektif sesuai peruntukannya; 

f. Memberikan informasi yang aktual dan prospektif kepada calon kreditur dan bank. 
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4.7 Hubungan dengan Pesaing 

PT SIER selalu bersaing secara sehat dan yakin bahwa kompetisi yang sehat merupakan hal 

yang positif untuk memacu perusahaan mampu menghasilkan yang terbaik. PT SIER selalu 

aktif dan berinisiatif untuk membangun iklim kompetisi yang sehat, oleh karena itu 

perusahaan berupaya agar setiap kebijakan yang diambil dalam pengelolaan Perusahaan 

tetap berlandaskan kepada prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Komitmen PT SIER 

terhadap pesaing adalah: 

a. Mendorong kompetisi yang sehat dan bermanfaat secara sosial serta saling 

menghormati antar pesaing; 

b. Menghormati hak cipta dan karya intelektual pesaing; 

c. Memperoleh informasi pesaing atas ijin dari pemilik informasi; 

d. Tidak melakukan black campaign kepada pesaing; 

e. Menjadikan pesaing sebagai pembanding (benchmark) guna meningkatkan kinerja 

Perusahaan. 

4.8 Hubungan dengan Pemerintah 

PT SIER menjalankan bisnis secara profesional dengan prinsip kehati-hatian serta mematuhi 

aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT SIER selalu 

mengutamakan kejujuran dan keterbukaan dalam membina hubungan dengan Pemerintah 

dan aparatnya yang memiliki kewenangan terkait dengan bidang usaha dan operasi PT SIER. 

Komitmen kepada Pemerintah adalah: 

a. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan maupun regulasi Pemerintah terkait 

dengan bidang usaha PT SIER, antara lain perpajakan, KKN, lingkungan hidup, AMDAL, 

kawasan industri/berikat perijinan, dan lain-lain; 

b. Mengutamakan praktis bisnis yang jujur dan fair dengan menganggap persaingan 

usaha secara sehat dan adil memacu upaya peningkatan keunggulan dan 

pengembangan inovasi/kreativitas; 

c. Mengutamakan kejujuran dan keterbukaan dalam membina hubungan dengan 

Pemerintah beserta aparatnya dalam batas toleransi yang diperbolehkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan praktik bisnis yang sehat dan etis; 

d. Tidak akan melakukan pembayaran secara langsung maupun tidak langsung kepada 

Pemerintah beserta aparatnya di luar kapasitas resmi, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan praktik bisnis yang sehat dan etis; 
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e. Melarang Insan PT SIER memberi, atau menawarkan untuk memberikan sesuatu yang 

bernilai, baik dalam bentuk uang ataupun yang disetarakan atau hadiah, baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi tindakan dan/atau keputusan 

aparat Pemerintah membantu PT SIER secara tidak sah, atau bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

f. Memberikan jamuan bagi aparat pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara yang etis, dan dalam 

kondisi yang tidak memungkinkan terjadinya sikap dan perilaku pemihakan kepada PT 

SIER; 

g. Mendukung program nasional maupun regional khususnya di bidang teknologi, 

pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya. 

4.9 Hubungan dengan Pemegang Saham 

PT SIER mengakui investasi Pemegang Saham merupakan sumber dana kelangsungan 

usahanya. PT SIER berupaya menjaga dan meningkatkan nilai usaha sesuai dengan harapan 

Pemegang Saham untuk memperoleh keuntungan optimal dan pengembangan usaha 

berkelanjutan. PT SIER menghormati hak-hak Pemegang Saham sebagaimana diatur oleh 

Undang-undang dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku. Komitmen PT SIER kepada 

Pemegang Saham adalah 

a. Menerapkan manajemen profesional agar mampu memberi pertumbuhan konsisten 

dan tingkat pengembalian investasi yang wajar; 

b. Menjamin hak-hak Pemegang Saham mendapatkan informasi material mengenai PT 

SIER secara tepat waktu dan teratur; 

c. Melaksanakan semua keputusan RUPS; 

d. Memelihara reputasi dan posisi sebagai badan usaha yang meningkatkan kesejahteraan 

secara berkesinambungan, serta melindungi dan meningkatkan kekayaan Pemegang 

Saham; 

e. Menjaga kejujuran dan keakuratan pencatatan dan pelaporan transaksi bisnis sesuai 

dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku; 

f. Menerapkan dengan sungguh-sungguh prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang 

baik; 

g. Menciptakan dan mengembangkan peluang bisnis guna meningkatkan kemajuan 

Perusahaan; 
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h. Tidak melakukan perbuatan untuk mencari keuntungan pribadi dan pihak lain dengan 

menggunakan informasi Perusahaan yang bukan untuk kepentingan umum atau yang 

dapat menimbulkan konflik kepentingan. 

4.10 Hubungan dengan Masyarakat 

PT SIER menyadari bahwa dukungan masyarakat sekitar PT SIER sangat bermanfaat bagi 

pengembangan usaha PT SIER. Oleh karena itu, PT SIER berkomitmen bagi masyarakat 

sekitarnya untuk: 

a. Melakukan kerja sama dengan lembaga sosial dalam berbagai kegiatan sosial, di 

antaranya pemberian bea siswa bagi anak yatim dan anak jalanan, pelayanan kesehatan 

cuma-cuma, serta pengiriman bantuan korban bencana alam; 

b. Mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat; 

c. Menjaga keharmonisan hubungan dengan masyarakat; 

d. Mengajak masyarakat berperan serta dalam kegiatan PT SIER yang bersifat umum; 

e. Berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat sekitar kawasan yang dapat meningkatkan 

citra positif PT SIER; 

f. Menyalurkan pinjaman pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); 

g. Melalui TJSL memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat sebagai rasa tanggung 

jawab sosial Perusahaan yang berupa bantuan korban bencana alam, bantuan 

pendidikan dan latihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan prasarana dan sarana 

umum serta bantuan sarana ibadah sesuai dengan yang dialokasikan Perusahaan. 

4.11 Hubungan dengan Media Massa 

Media massa berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara PT SIER dengan stakeholder, 

serta sebagai alat kontrol terhadap PT SIER. Pemberitaan media massa diharapkan bersifat 

seimbang dan fair, sehingga dapat dijadikan informasi berharga bagi PT SIER maupun 

pihak-pihak yang berkepentingan. Pemberitaan media massa diharapkan dapat 

membangun citra positif bagi PT SIER. Komitmen PT SIER terhadap media massa adalah: 

a. Menempatkan media massa sebagai mitra kerja; 

b. Membangun komunikasi yang positif, saling menghargai, dan saling menghormati; 

c. Memberikan informasi dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan informasi sesuai 

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Code of Corporate Governance); 

d. Mendukung komitmen media massa senantiasa berpegang pada kode etik jurnalistik; 



PT SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT (SIER) 
        

 

PEDOMAN PERILAKU/KODE ETIK 28 

 

 

e. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui 

media massa dengan tetap memperhatikan aspek risiko dan biaya. 

4.12 Hubungan dengan Lingkungan 

PT SIER menyadari bahwa kesehatan dan keserasian lingkungan kawasan industri sangat 

menentukan kesinambungan PT SIER. Untuk mewujudkan lingkungan yang sehat/serasi, PT 

SIER berkomitmen: 

a. Menaati ANDAL SIER, AMDAL PIER, RKL/RPL, dan perundang-undangan serta 

ketentuan yang berlaku tentang lingkungan hidup; 

b. Mendorong komitmen perusahaan di dalam kawasan industry serta masyarakat di 

sekitar kawasan untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup; 

c. Bekerja sama dengan perusahaan di dalam kawasan industri serta masyarakat di sekitar 

kawasan untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup; 

d. Bekerja sama dengan perusahaan di dalam industri dan masyarakat sekitar untuk 

menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kawasan. 

4.13 Hubungan dengan Mitra Usaha 

Dalam menjalankan usaha PT SIER tidak terlepas dan saling membutuhkan dengan mitra 

usaha. Mitra usaha PT SIER terdiri dari Pemasok, Kontraktor, dan Agen Pemasaran. PT SIER 

menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan 

bertanggung jawab dalam mendapatkan barang/jasa berkualitas dengan harga wajar, 

maupun dalam menjual produk berkualitas dengan harga bersaing. Komitmen PT SIER 

terhadap mitra usaha adalah 

a. Melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui persaingan yang sehat di antara 

pemasok/kontraktor setara dan memenuhi syarat tertentu berdasarkan ketentuan 

maupun prosedur yang transparan; 

b. Menjamin transparansi dan akurasi penetapan HPS PT SIER; 

c. Melakukan pengadaan barang/jasa, PT SIER memperhatikan kepentingan umum dan 

akuntabilitas publik; 

d. Membuka peluang pihak lain baik pribadi maupun lembaga untuk menjadi agen 

pemasaran; 

e. Memberi perlakuan sama terhadap semua calon mitra usaha tanpa membedakan suku, 

agama, ras, golongan dari pemilik/pengurus/ penanggung jawab, dan tidak mengarah 

pemberian keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apa pun; 
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f. Menempatkan objektivitas, kemandirian dan keadilan kepada setiap kebijakan 

penilaian dan pemilihan/penetapan mitra usaha; 

g. Memberi peningkatan skill/kompetensi dan pelatihan tentang produk maupun 

prosedur dan etika layanan kepada Agen Pemasaran untuk mengurangi komplain 

pelanggan; 

h. Menginformasikan hak dan kewajiban mitra usaha secara jelas sebelum penanda 

tangan perjanjian oleh kedua belah pihak; 

i. Menyepakati bisnis bersama mitra usaha yang dituangkan dalam dokumen tertulis 

didasarkan itikad baik saling menguntungkan, serta sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

j. Menjaga keamanan dan kerahasiaan, serta membatasi akses dari pihak-pihak yang 

tidak berkepentingan atas data dan informasi dari/mengenai mitra usaha yang bersifat 

konfidensial; 

k. Menjamin realisasi prosedur pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku; 

l. Mendorong komitmen mitra usaha agar menerapkan standar etika yang setara dengan 

PT SIER. 

4.14 Hubungan dengan Auditor 

Komitmen PT SIER terhadap auditor adalah 

a. Menjamin kebebasan auditor dalam melaksanakan tugasnya sesuai standar profesi dan 

kode etik. 

b. Menetapkan penunjukan auditor eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

c. Membuat perikatan penugasan audit dengan auditor eksternal secara tertulis; 

d. Memperhatikan serta melaksanakan rekomendasi dan saran yang diberikan auditor.
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V. ETIKA KHUSUS 

5.1 Komitmen Anti Suap 

Suap didefinisikan sebagai pemberian dalam bentuk apa pun, baik uang atau yang 

disetarakan atau hadiah, yang diberikan atau diminta oleh Insan PT SIER, sebagai 

kompensasi secara langsung maupun tidak langsung, atas perlakuan istimewa atau sikap 

memihak yang bertentangan dengan kewajiban dalam batas wewenang dan jabatan yang 

bersangkutan di PT SIER. Praktik suap merupakan praktis bisnis yang tidak sehat dan 

melanggar hukum. 

PT SIER menetapkan standar perilaku berkaitan dengan suap sebagai berikut: 

a. Setiap Insan PT SIER harus menghindarkan diri dari penyuapan dengan tidak menerima 

pemberian dalam bentuk apa pun yang: 

1) bertujuan untuk membujuk supaya dalam jabatannya melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kewajibannya; 

2) diketahuinya, bahwa pemberian itu diberikan kepadanya oleh karena atau 

berhubungan dengan apa yang telah dilakukan dalam jabatannya yang berlawanan 

dengan kewajibannya. 

b. Setiap Insan PT SIER dilarang menerima pemberian berupa apa saja dari siapa pun yang 

diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian tersebut berkaitan atau mungkin 

berkaitan jabatan atau pekerjaan di PT SIER; 

c. Setiap Insan PT SIER dilarang melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun 

dalam melaksanakan tugas, untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; 

d. Setiap Insan PT SIER dilarang menerima suap atau pemberian apa pun dari siapa pun, 

untuk keuntungan diri sendiri dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki, untuk 

melakukan sesuatu yang merugikan atau mengurangi keuntungan PT SIER. 
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5.2 Jamuan Bisnis yang Tidak Wajar 

PT SIER menetapkan standar perilaku mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jamuan 

bisnis, yaitu: 

a. Insan PT SIER dapat menerima jamuan bisnis sepanjang dalam jumlah yang wajar dan 

berhubungan dengan pertemuan bisnis untuk kepentingan PT SIER; 

b. Insan PT SIER harus dapat menilai kewajaran jamuan bisnis yang dapat menimbulkan 

kewajiban tertentu yang mempengaruhi objektivitas maupun kemandirian dalam 

pengambilan keputusan bisnis di PT SIER; 

c. Insan PT SIER dapat menerima dan memberikan jamuan bisnis terbatas pada jamuan 

makan/minum di tempat tertentu yang tidak menimbulkan citra negatif; 

d. Insan PT SIER dapat menerima dan memberikan jamuan bisnis dalam jumlah wajar dan 

tidak mempunyai maksud untuk mempengaruhi pihak lain; 

e. Sebelum Insan PT SIER menerima dan/atau memberikan jamuan bisnis, terlebih dahulu 

harus meminta persetujuan Pimpinan PT SIER atau pejabat berwenang yang ditunjuk, 

sehingga jamuan bisnis dapat dibayar dan dicatat oleh sebagai biaya bisnis yang wajar. 

5.3 Aktivitas Politik di Lingkungan Perusahaan 

Insan PT SIER wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur ketertiban 

PT SIER dalam kegiatan politik. PT SIER menghargai aspirasi politik Insan PT SIER dan tidak 

menghalangi kontribusi Insan PT SIER kepada partai politik serta calon legislatif/eksekutif 

yang dipilihnya. Kontribusi tersebut partai politik serta calon legislatif/eksekutif yang 

dipilihnya. Kontribusi tersebut merupakan tanggung jawab serta beban pribadi masing-

masing dan tidak boleh menggunakan nama PT SIER ataupun atribut lain yang terkait 

dengan PT SIER. Perilaku yang dilarang: 

a. Melakukan kegiatan berkaitan dengan kampanye partai politik di lingkungan PT SIER 

tanpa ijin; 

b. Melakukan pemaksaan kepada orang lain sehingga membatasi hak pribadi untuk 

menyalurkan aspirasi politiknya; 

c. Menjadi pengurus maupun anggota partai politik dan/atau calon legislatif maupun 

eksekutif; 

d.    Menggunakan dana ataupun aset PT SIER untuk memberikan kontribusi, langsung 

maupun tidak langsung, kepada partai politik atau calon anggota legislatif/eksekutif, 

baik di tingkat pusat maupun daerah; 
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e. Menggunakan dana PT SIER untuk memberikan bantuan atau dukungan melalui 

pembelian barang apa pun yang bertujuan untuk penggalangan dana partai politik, 

calon anggota legislatif dan eksekutif ataupun untuk tujuan kampanye. 

Apabila Insan PT SIER aktif dalam partai politik dan/atau menjadi calon legislatif atau 

eksekutif dalam pemilihan umum, maka Insan PT SIER harus mengundurkan diri dari PT SIER. 
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VI. PENERAPAN PEDOMAN 

6.1. Komitmen 

Setiap Insan PT SIER wajib menyelaraskan diri dengan sistem nilai yang diberlakukan di PT 

SIER. Oleh karena itu, Insan PT SIER wajib menempa diri untuk menyamakan persepsi serta 

menyatukan keyakinan dan tekad agar dapat menerapkan sikap dan perilaku sesuai dengan 

sistem nilai yang tercantum dalam Code of Conduct ini. 

Code of Conduct wajib disosialisasikan kepada Insan PT SIER, termasuk pada materi 

pengenalan karyawan baru, sehingga dapat dipahami baik dan benar. Setelah membaca, 

memahami, dan menghayati Code of Conduct, segenap Insan PT SIER, apa pun tingkatannya, 

menandatangani Surat Pernyataan Kepatuhan, yang menunjukkan komitmen dan 

kesanggupannya untuk melaksanakan/mematuhi Code of Conduct secara konsisten serta 

penuh tanggung jawab. Pernyataan tersebut setiap tahun diperbaharui, menjadi salah satu 

syarat kelanjutan hubungan kerja dengan PT SIER. 

Unsur Pimpinan PT SIER harus menunjukkan komitmen pribadi yang kuat, serta memberi 

contoh kepada segenap Insan PT SIER, baik bawahan dan rekan kerja, mengenai bagaimana 

bersikap dan berperilaku sesuai dengan Code of Conduct. 

Komitmen Komisaris dan Direksi dalam penerapan Code of Conduct, adalah 

a. Menetapkan pemberlakuan Code of Conduct; 

b. Mensosialisasikan Code of Conduct kepada seluruh Insan PT SIER; 

c. Memberi contoh kepada Insan PT SIER dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan 

Code of Conduct; 

d. Melakukan penandatanganan komitmen pelaksanaan Code of Conduct secara berkala; 

e. Memantau dan mengawasi pelaksanaan Code of Conduct; 

f. Memberikan sanksi yang adil atas setiap pelanggaran Code of Conduct; 

g. Mengkaji perbaikan dan/atau penyempurnaan Code of Conduct. 

6.2. Tanggung Jawab 

6.2.1. Tanggung Jawab Karyawan 

Insan PT SIER memiliki tanggung jawab pribadi mematuhi setiap kebijakan dan peraturan 

yang dikeluarkan oleh PT SIER dimulai dengan pemahaman Code of Conduct maupun 

kebijakan serta peraturan yang relevan dengan tugas dan fungsi atau posisi di PT SIER. 
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Code of Conduct ini tidak memberikan jawaban secara pasti atas semua permasalahan 

perilaku Insan PT SIER. Oleh karena itu, Insan PT SIER menggunakan pertimbangan yang 

sehat dan kejujuran hati nurani dalam menentukan keselarasan perilaku dengan Code of 

Conduct. Masalah ini dapat dibahas melalui forum keterbukaan yang berlaku secara 

internal. 

Apabila ada permasalahan terkait penerapan Code of Conduct termasuk kebijakan dan 

peraturan, Insan PT SIER dapat meminta bantuan kepada atasan langsung, pejabat yang 

berwenang di unit kerja dan Unsur Pimpinan di Kantor Direksi, untuk memperoleh 

kejelasan dan pemecahannya. 

6.2.2. Tanggung Jawab Unsur Pimpinan 

Tanggung jawab Unsur Pimpinan berkaitan dengan Code of Conduct ini meliputi 

pemahaman maupun kepatuhan penerapan, termasuk keteladanan yang dicontohkan 

kepada segenap Insan PT SIER. 

Dalam hal ini, Unsur Pimpinan PT SIER wajib senantiasa: 

a. Mengkomunikasikan Code of Conduct maupun kebijakan dan peraturan secara benar, 

untuk memastikan bahwa Insan PT SIER di lingkungan kerjanya memahami dan 

menghayati Code of Conduct; 

b. Menciptakan iklim kondusif agar Insan PT SIER secara bebas dapat membahas 

penerapan Code of Conduct, termasuk masalah etika dan hukum, sehingga 

mempunyai persepsi yang sama; 

c. Memberi contoh serta bersikap dan berperilaku yang dapat diteladani oleh bawahan, 

dan memberi bantuan/nasihat mengenai hal penerapan Code of Conduct termasuk 

kebijakan dan peraturan; 

d. Mengupayakan penegakan kepatuhan melalui pertemuan rutin dengan bawahan, 

termasuk kemudahan pelaporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Code of 

Conduct termasuk kebijakan dan peraturan; 

e. Melakukan pengawasan secara teratur terhadap permasalahan yang mungkin timbul 

dalam penerapan Code of Conduct termasuk kebijakan dan peraturan; 

f. Melakukan penanganan atas laporan dugaan pelanggaran, termasuk penyelidikan 

indikasi pelanggaran yang terjadi di unit kerjanya, terkait penerapan Code of Conduct 

termasuk kebijakan dan pengaturan; 
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g. Menerapkan sistem pengawasan secara efektif untuk mengidentifikasi adanya dugaan 

pelanggaran; 

h. Mengkaji/memantau masalah kepatuhan secara terkoordinasi bersama SPI untuk 

menilai efektivitas pengawasan dan tindakan perbaikannya. 

6.2.3. Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris  

Komisaris memantau efektivitas pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yang 

diterapkan di PT SIER. Komisaris dapat menugaskan auditor independen untuk menilai 

kepatuhan Insan PT SIER dalam menerapkan Good Corporate Governance, termasuk Code 

of Conduct, yang merupakan penjabaran prinsip-prinsip GCG di tingkat operasional. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi menyampaikan informasi kepada Komisaris 

mengenai hal-hal yang memerlukan perhatian berkaitan dengan penerapan Code of 

Conduct, mengenai: 

a. Pelanggaran atas Code of Conduct yang melibatkan Unsur Pimpinan termasuk 

anggota Direksi, yang berdampak secara signifikan terhadap nama PT SIER berikut 

kinerjanya; 

b. Bukti pelanggaran material yang terjadi di PT SIER berkaitan dengan aturan hukum 

maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan bisnisnya. 

6.3. Pemantauan 

PT SIER senantiasa memantau sikap dan perilaku segenap Insan PT SIER agar sesuai dengan 

Code of Conduct. Efektifitas penerapan Code of Conduct dipantau oleh Divisi Sumber Daya 

Manusia, dan hasilnya dilaporkan kepada Direksi. Permasalahan yang muncul selama 

penerapan Code of Conduct dicatat sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan 

dan/atau perbaikan Code of Conduct.  

Pemantauan kepatuhan PT SIER dalam melaksanakan prinsip dan praktik Good Corporate 

Governance dilaksanakan oleh Divisi Hukum berdasarkan penetapan Direksi. Divisi Hukum 

mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan, termasuk yang berkaitan 

dengan Good Corporate Governance, menganalisis dampaknya bagi PT SIER, serta memberi 

masukan/informasi kepada Direksi dalam mematuhi ketentuan perundang-undangan yang 

terkait dengan Good Corporate Governance termasuk etika bisnis. 
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6.4. Pelaporan Pelanggaran 

Insan PT SIER wajib melaporkan tentang dugaan terjadinya pelanggaran hukum maupun 

peraturan perundang-undangan, Code of Conduct, serta kebijakan dan peraturan yang 

berlaku, dan dapat menyampaikan saran atau pendapatnya kepada pejabat berwenang.  

Insan PT SIER wajib bersedia bekerja sama dalam penyelidikan dengan mengungkapkan 

data dan/atau informasi yang diketahuinya, terkait dengan dugaan pelanggaran. Pelaporan 

dugaan pelanggaran harus dilakukan secara jujur, dan dilandasi niat baik yang semata-mata 

dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian PT SIER, serta jauh dari maksud kepentingan 

ataupun keuntungan pribadi, misalnya dorongan sentimen pribadi, rasa iri hati, dendam, 

ataupun yang sejenisnya. Setiap pelaporan dugaan pelanggaran disertai data dan/atau 

bukti-bukti relevan agar dapat diproses lebih lanjut. 

Insan PT SIER dilarang melakukan tindakan permusuhan, pembalasan atau tindakan lain 

yang merugikan, seperti ancaman fisik atau verbal terhadap Insan PT SIER lainnya yang 

melaporkan terjadinya pelanggaran ataupun yang bekerja sama dalam penyelidikan 

pelanggaran. 

Berikut ini adalah tindakan-tindakan yang wajib dilakukan Insan PT SIER apabila meyakini 

telah terjadi suatu pelanggaran: 

a. Meyakini serta memastikan bahwa seluruh data dan informasi yang dimiliki adalah 

relevan sesuai dengan kondisi yang mengindikasikan pelanggaran Code of Conduct 

atau kebijakan dan peraturan; Apabila diperlukan, data dan informasi dapat didukung 

dengan saksi yang kuat; 

b. Mencari kesempatan/waktu maupun cara yang paling tepat agar tidak menyinggung 

perasaan untuk menegur sesama rekan kerja dan/atau atasan mengenai indikasi 

pelanggaran; Sampaikan teguran secara halus dan humanis dan apabila 

memungkinkan berusaha untuk mencari penyebabnya; 

c. Melaporkan segera mengenai dugaan pelanggaran yang telah terjadi di unit kerjanya 

kepada Komisi Pelaporan Pelanggaran dan Penanganan Gratifikasi melalui 

wbs@mail.sier.id, atasan langsung dan pejabat yang berwenang, dengan tembusan 

kepada Direksi c.q. Divisi SDM dan SPI; 

d. Apabila dugaan pelanggaran dilakukan oleh Unsur Pimpinan dan/atau terjadi di luar 

lingkungan unit kerja/Kantor Direksi, atau karena sesuatu hal tidak dapat dilaporkan 

kepada atasan langsung atau pejabat yang berwenang, maka laporan dapat 
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disampaikan langsung kepada Direksi c.q. Divisi SDM dan SPI, atau melalui pos, 

faksimile, email, atau telepon. 

Setiap Insan PT SIER bertanggungjawab untuk berperilaku sesuai dengan Etika Bisnis dan 

Etika Kerja. Jika Insan PT SIER merasa ragu-ragu dalam menilai apakah tindakan atau 

keputusan yang akan diambil sesuai dengan Pedoman Perilaku, maka Insan PT SIER dapat 

membicarakan dengan atasan langsung atau pihak-pihak yang disebutkan dalam Pedoman 

ini. 

6.4.1. Penanganan atas Pelanggaran yang Dilakukan oleh Karyawan 

Penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan adalah sebagai berikut 

a. Atasan langsung atau atasan dari atasan langsung sedapat mungkin memberi 

jawaban konsultasi secara langsung, termasuk mengkaji dan memberi teguran 

dan/atau peringatan sesuai peraturan Perusahaan atau ketentuan yang berlaku, bagi 

karyawan yang terbukti telah melanggar dan apabila terdapat hal-hal yang belum 

dapat dijawab atau ditangani segera meneruskan kepada Sekretaris Perusahaan. 

b. Atasan langsung atau atasan dari atasan langsung wajib melaporkan tentang 

konsultasi dan jawabannya, termasuk apabila terbukti ada pelanggaran berikut 

penanganannya (teguran dan/atau peringatan) kepada Sekretaris Perusahaan dan SPI. 

c. Apabila dari masalah yang dilaporkan terdapat pelanggaran yang telah diberikan 

teguran dan/atau peringatan (I, II, III) namun diulangi kembali atau merupakan 

pelanggaran berat, pelanggaran hukum atau merugikan perusahaan, maka harus 

dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. 

d. Direksi menjatuhkan sanksi kepada karyawan termasuk dalam hal sanksi menyangkut 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan ketentuan dan perundang-

undangan yang berlaku. 

e. Dalam hal pelanggaran menyangkut tindak pidana umum, Direksi dapat menyerahkan 

permasalahan kepada pihak yang berwajib sesuai hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

6.4.2. Penanganan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Direksi 

a. Direktur Utama sedapat mungkin memberi jawaban secara langsung dan bila terdapat 

hal-hal yang belum dapat dijawab segera meneruskannya kepada Dewan Komisaris. 

b. Direktur Utama wajib melaporkan tentang konsultasi termasuk jawabannya kepada 

Dewan Komisaris. 
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c. Apabila dari hal-hal yang dikonsultasikan dan/atau dilaporkan terdapat indikasi 

pelanggaran oleh Direksi, maka Dewan Komisaris melaporkannya kepada Pemegang 

Saham guna dilakukan pengkajian secara lebih mendalam. 

6.4.3. Penanganan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Komisaris 

a. Direktur Utama memberi jawaban secara langsung dengan konsultasi kepada 

Komisaris; 

b. Apabila terdapat hal-hal yang belum terjawab segera meneruskan ke Komisaris 

Utama. Apabila pelanggaran dilakukan oleh Komisaris Utama, maka melaporkannya 

kepada Pemegang Saham untuk dilakukan pengkajian secara lebih mendalam. 

6.5. Sarana Pelaporan  

Apabila Insan PT SIER menemukan bahwa sebuah keputusan atau tindakan inkonsisten 

terhadap pedoman perilaku, maka harus segera dilaporkan kepada atasan langsung atau 

pihak-pihak yang disebutkan dalam pedoman perilaku ini atau melaporkan melalui Sistem 

Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System): 

a. PT SIER berupaya menyelesaikan setiap pelaporan pelanggaran yang diajukan dalam 

kaitannya dengan pelanggaran etika bisnis atau etika kerja; 

b. Penyelesaian pelaporan pelanggaran merupakan salah satu bentuk peningkatan 

perlindungan bagi pemangku kepentingan; 

c. Pelaporan pelanggaran oleh pemangku kepentingan yang tidak segera ditindaklanjuti 

berpotensi meningkatkan risiko reputasi bagi Perusahaan; 

d. Perusahaan telah menetapkan kebijakan dan prosedur serta media pelaporan; 

e. Pihak yang berpartisipasi dalam pelaporan pelanggaran berhak mendapat 

perlindungan; 

f. Pelanggaran etika dapat dilakukan melalui wbs@mail.sier.id/pengaduan@mail.sier.id; 

g. Penjelasan dan ketentuan selengkapnya diatur dalam Pedoman Sistem Pelaporan 

Pelanggaran (Whistleblowing System). 

6.6. Jaminan Kerahasiaan dan Perlindungan Pelapor 

PT SIER menyadari bahwa pelaporan tindakan pelanggaran adalah upaya yang tidak mudah 

dan dapat menempatkan Insan PT SIER dalam posisi yang dilema, bahkan menimbulkan 

konflik moral/batin bagi pelapor. Kemampuan dan kesediaan melaporkan tindakan yang 

diyakini sebagai suatu pelanggaran merupakan hal penting dari pelaksanaan tanggung 

jawab setiap Insan PT SIER. Kepedulian untuk menjaga kepentingan yang lebih besar, yakni 

mailto:wbs@mail.sier.id
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kerugian bagi PT SIER dan seluruh Insan PT SIER di dalamnya, harus menjadi acuan 

pertimbangan keputusan untuk melaporkan suatu pelanggaran. 

Tidak seorang pun Insan PT SIER akan dikenai sanksi karena melaporkan adanya dugaan 

pelanggaran Code of Conduct, kebijakan dan peraturan, kecuali apabila yang bersangkutan 

ikut terlibat dalam pelanggaran tersebut. Tindakan pelaporan hanya dapat dipertimbangkan 

meringankan penjatuhan disiplin/sanksi bagi pelapor yang terlibat dalam pelanggaran. 

Apabila pelapor benar-benar tidak terlibat dalam pelanggaran, maka dapat diberikan 

penghargaan yang sesuai. 

PT SIER menjamin kerahasiaan identitas pelapor, isi informasi, saran atau pendapat yang 

disampaikan pelapor, dan melindungi keamanan pelapor. 

6.7. Sanksi 

PT SIER melakukan berbagai upaya untuk menegakkan Code of Conduct serta kebijakan dan 

peraturan, untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan menghentikan segera pelanggaran 

yang sedang dan/atau masih terjadi, termasuk agar kejadian serupa tidak terulang kembali. 

Salah satu upaya tersebut adalah dengan pengenaan atau penjatuhan tindakan disiplin atau 

sanksi secara adil bagi Insan PT SIER yang melakukan pelanggaran Code of Conduct, 

kebijakan dan peraturan. 

Pengenaan atau penjatuhan tindakan disiplin/sanksi tidak hanya bagi Insan PT SIER yang 

melakukan pelanggaran, akan tetapi juga dapat dikenakan terhadap Insan PT SIER yang: 

a. Tidak melaporkan dan/atau menyembunyikan data maupun informasi yang berkaitan 

dengan pelanggaran hukum, peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan/peraturan; 

b. Tidak bekerja sama dalam penyelidikan atas dugaan pelanggaran; 

c. Melakukan tindakan permusuhan, pembalasan atau tindakan lain yang merugikan, 

seperti ancaman fisik/verbal terhadap pelapor terjadinya dugaan pelanggaran; 

d. Gagal melaksanakan pengawasan efektif terhadap tindakan bawahan. 

Tindakan disiplin/sanksi disesuaikan dengan bobot dan tingkat pelanggaran yang 

dilakukan. Tindakan disiplin atau sanksi, dapat meliputi: 

a. Peringatan Lisan (PL); 

b. Surat Peringatan Tertulis tingkat I (SP-I); 

c. Surat Peringatan Tertulis tingkat II (SP-II); 

d. Surat Peringatan Tertulis tingkat III (SP-III); 
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e. Skorsing; 

f. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); 

g. Diserahkan ke pihak berwajib untuk diproses lanjut bila pelanggaran menyangkut 

kerugian material dan dikategorikan tindakan pidana. 

Setiap Insan PT SIER dalam tingkatan apapun, apabila jelas terbukti telah melakukan 

pelanggaran Code of Conduct, kebijakan dan peraturan akan dikenakan tindakan disiplin 

atau sanksi sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, termasuk Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) maupun peraturan-peraturan susulan yang bersifat mengikat semua Insan 

PT SIER, yang harus diterapkan secara tegas. Sedangkan pengenaan sanksi bagi anggota 

Direksi yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Code of Conduct merupakan 

wewenang RUPS mengacu Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate 

Governance) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Setiap Insan PT SIER yang akan dijatuhi tindakan disiplin wajib diberikan kesempatan atau 

hak secara adil untuk membela diri maupun menyatakan pendapatnya terhadap dugaan 

pelanggaran yang diduga dilakukannya. 
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VII.  PENUTUP 

Penyusunan Code of Conduct (Pedoman Perilaku) PT SIER ini dilakukan dengan 

mempertimbangkan visi, misi dan core values PT SIER, karena visi, misi dan core values 

tersebut merupakan esensi utama dari etika kerja dan etika bisnis yang diberlakukan di PT 

SIER. Code of Conduct ini selanjutnya menjadi dasar dari semua kebijakan PT SIER yang 

berkaitan dengan perilaku segenap Insan PT SIER. Kebijakan PT SIER, yang antara lain 

meliputi SK Direksi dan seluruh Pedoman PT SIER yang telah diterbitkan dan bertentangan 

dengan Code of Conduct ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya. PT SIER dapat 

menerbitkan kebijakan susulan, apabila dianggap perlu, sebagai penjabaran lebih lanjut 

dalam penerapan Code of Conduct ini. 

Perbaikan dan penyempurnaan Code of Conduct ini dapat dilakukan seiring dengan 

perkembangan di masa datang dalam bidang hukum, peraturan yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah, kondisi sosial dan norma-norma yang berlaku, termasuk dari pengalaman PT 

SIER sendiri. Insan PT SIER diharapkan dapat memberi saran dan masukan untuk 

memperbaiki penerapan Code of Conduct maupun sebagai bahan penyempurnaan Code of 

Conduct ini di masa yang akan datang. Saran/masukan disampaikan secara tertulis kepada 

Kepala Divisi SDM untuk dicatat sebagai bahan pertimbangan perbaikan/penyempurnaan 

Code of Conduct PT SIER. 

Code of Conduct ini berikut perbaikan dan/atau penyempurnaan di masa yang akan datang 

ditetapkan oleh Direksi dalam Keputusan Direksi sebagai Pedoman Perilaku yang berlaku 

secara sah di PT SIER. 
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Lampiran 1. Surat Pernyataan Kepatuhan 

 

SURAT PERNYATAAN KEPATUHAN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama :  

Nomor Identitas :  

Jabatan  :  

Berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi selaku ............................. pada tahun ............., 

dengan ini menyatakan: 

1. Bahwa saya telah menerima dan membaca Code of Conduct  PT SIER dan memahami kewajiban 

saya sebagai ............................ serta mematuhi kebijakan dan aturan yang dijelaskan dalam Code 

of Conduct PT SIER; 

2. Saya setuju untuk bertindak sesuai kebijakan dan aturan yang dijelaskan dalam Code of 

Conduct PT SIER dan memahami bahwa pengenaan atau penjatuhan disiplin/sanksi dapat 

diambil jika terjadi pelanggaran terhadap Code of Conduct PT SIER. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya guna memenuhi ketentuan yang 

berlaku. 

Surabaya, ............................. 

Jabatan 

 

 

 

Nama 
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Lampiran 2. Matriks Kesesuaian Pedoman dengan Peraturan 

a. Kesesuaian dengan SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi 

Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan 

Usaha Milik Negara 

No. Uraian Ada/Tidak Halaman 

1. Pedoman perilaku dimutakhirkan secara berkala Ada 41 

2. Pernyataan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris Ada 33 

3. Nilai-nilai Perusahaan Ada 6 

4. Benturan Kepentingan Ada 10 

5. Pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, hiburan dan 

pemberian donasi 

Ada 11 

6. Kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja serta 

pelestarian 

Ada 18 

7. Kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan 

promosi 

Ada 20 

8. Integritas laporan keuangan Ada 14 

9. Perlindungan informasi perusahaan dan intangible asset Ada 13 

10. Informasi orang dalam (untuk BUMN Tbk.) Tidak - 

11. Perlindungan harta perusahaan Ada 13 

12. Kegiatan sosial dan politik Ada 28 

13. Etika yang terkait dengan stakeholder Ada 20 

14. Mekanisme penegakan pedoman perilaku, termasuk pelaporan 

atas pelanggaran 

Ada 35 

15. Pelanggaran dan sanksi  Ada 39 

16. Pedoman dilaksanakan secara konsisten Ada 35 

17. Terdapat kebijakan dan panduan tambahan tentang perkara 

yang terdapat dalam pedoman perilaku 

Ada  

18. Kebijakan dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada organ 

pendukung Dewan Komisaris dan karyawan perusahaan 

Ada 33 

19. Dewan Komisaris dan Direksi menandatangani komitmen untuk 

mematuhi pedoman perilaku 

Ada 33 
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No. Uraian Ada/Tidak Halaman 

20. Karyawan menandatangani secara berkala pernyataan 

kepatuhan terhadap pedoman perilaku 

Ada 33 

21. Pemahaman Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan terhadap 

pedoman perilaku baik 

Ada 33 

22. Pedoman perilaku dimasukkan dalam materi induction 

(pengenalan) karyawan baru 

Ada 33 
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