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PEDOMAN STANDAR PERILAKU   
(CODE OF CONDUCT) 

KATA PENGANTAR 
 

PT Kimia Farma (Persero) Tbk (selanjutnya disebut Perseroan) meyakini bahwa 

keunggulan daya saing berkelanjutan tercipta ketika Perseroan mampu menjadi 

Perseroan yang sehat, kuat, amanah, diakui dan dipercaya oleh seluruh pemangku 

kepentingan (stakeholders). Dalam mengembangkan bisnisnya, Perseroan tetap 

mempunyai komitmen untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola Perseroan 

yang baik dan nilai-nilai etika dalam bisnis. 

Bagi Perseroan, untuk menghasilkan kinerja yang produktif dengan tujuan agar 

bisnis tetap berkelanjutan, dan mampu menghasilkan output yang maksimal pada 

aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, Perseroan terdorong untuk memberikan nilai 

bagi pemangku kepentingan yang bersifat jangka panjang dan bermanfaat bagi 

seluruh aspek. 

Perseroan memiliki komitmen untuk berperan serta dalam mendukung dan 

mensukseskan program Pemerintah, khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan 

yang sejalan dengan bisnis inti Perseroan dalam bidang Farmasi. Perseroan 

menghadirkan pengembangan pelayanan kesehatan yang memberikan manfaat 

kepada masyarakat.  

Pedoman Standar Perilaku (Code of Conduct) adalah salah satu sarana 

Perseroan dalam menerapkan dan menegakkan tata kelola perusahaan (Good 

Corporate Governance atau GCG) selain Board Manual dan pedoman GCG lainnya. 

Pedoman Standar Perilaku ini merupakan acuan bagi peraturan perusahaan yang lebih 

rinci sesuai dengan kebutuhan unit-unit organisasi. Perseroan akan selalu mengkaji 

Code of Conduct ini secara berkesinambungan sebagai upaya mencapai standar kerja 

yang terbaik. 

Dalam rangka menjaga citra dan reputasi Perseroan, serta menyesuaikan 

dengan berbagai regulasi dan tuntutan pemangku kepentingan, Perseroan melakukan 

penyesuaian dan revisi atas pedoman tata kelola perusahaan. Revisi Pedoman Standar 

Perilaku merupakan wujud komitmen Perseroan dalam menegakkan hubungan efektif, 

bernilai tambah, dan mutual understanding antara Perseroan dengan para pemangku 

kepentingan, yang bertujuan agar tercipta suatu hubungan dan etika yang 

memperkuat peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam menegakkan hubungan 
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dan praktik bisnis mengacu kepada nilai-nilai Good Corporate Governance dan Etika 

Bisnis (Business Ethics). 

Perubahan Pedoman Standar Perilaku ini memuat perubahan prinsip-prinsip 

yang berlaku bagi seluruh aktivitas Perseroan. Perseroan akan secara konsisten 

menginformasikan pedoman ini kepada seluruh pihak yang berkepentingan sehingga 

dapat memahami dan memaklumi standar kerja Perseroan yang sesuai dengan 

Pedoman Standar Perilaku. 
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BAB I  PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

PT Kimia Farma (Persero) Tbk (yang selanjutnya disebut Perseroan) memiliki 

komitmen untuk berperan serta dalam mendukung dan mensukseskan program 

Pemerintah, khususnya dalam pelayanan kesehatan yang sejalan dengan bisnis inti 

Perseroan dalam bidang healthcare Company. Melalui berbagai pelayanan kesehatan  

yang telah diamanahkan oleh Pemerintah kepada Perseroan, Perseroan menghadirkan 

pelayanan kesehatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. 

Perseroan menyadari arti pentingnya implementasi GCG sebagai salah satu alat 

untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara 

berkesinambungan tidak hanya bagi Pemegang Saham (Shareholders) namun juga 

segenap pemangku kepentingan (Stakeholders) lainnya dalam arti pengelolaan bisnis 

yang bukan hanya mengejar keuntungan semata, namun juga pengelolaan yang 

penuh amanah, transparan dan akuntabel. 

Kepercayaan pemangku kepentingan seperti Pegawai, Masyarakat Umum, 

Pelanggan, Pemasok, Kreditur dan pemangku kepentingan lainnya merupakan faktor 

yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Perseroan. 

Kredibilitas Perseroan dan kepercayaan pemangku kepentingan sangat erat kaitannya 

dengan perilaku Perseroan dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. 

Pengelolaan Perseroan selain harus mengikuti peraturan dan perundangan yang 

berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran untuk 

menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat reputasi Perseroan. 

Atas dasar pemikiran ini maka Perseroan melakukan revisi atas Pedoman 

Standar Perilaku yang selanjutnya disebut Code of Conduct atau COC, sehingga lebih 

menyesuaikan terhadap perkembangan dunia bisnis dan ketentuan yang berlaku. Code 

of Conduct ini mengatur kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit 

sebagai suatu standar perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh Insan Kimia Farma. 

Code of Conduct Perseroan adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari 

etika usaha Perseroan dan etika kerja setiap Insan Kimia Farma yang bersifat sukarela 

yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan 

kesesuaian perilaku, sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan 

budaya kerja Perseroan dalam mencapai visi dan misinya. Dalam melakukan 

penyesuaian Code of Conduct ini, Perseroan selalu memperhatikan hukum dan 
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ketentuan yang berlaku, Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai yang dianut Perseroan, 

praktek-praktek terbaik di internal maupun eksternal Perseroan dan Code of Corporate 

Governance (COCG) yang berlaku di Perseroan.  

Code of Conduct ini akan dikaji secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan 

dinamika lingkungan usaha yang terjadi.  

 

B.  Maksud, Tujuan, Dan Manfaat 

Perubahan Pedoman Standar Perilaku ini dibuat dengan maksud, tujuan, dan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Maksud penerapan Code of Conduct adalah:  

a. Setiap Insan Kimia Farma memahami segala aktivitas Perseroan 

berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik;  

b. Mendorong seluruh Insan Kimia Farma berperilaku baik dalam 

melaksanakan segala aktivitas Perseroan;  

c. Menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan 

Perseroan;  

d. Meminimalisasi peluang terjadinya penyimpangan yang merupakan bagian 

dari manajemen risiko serta dapat membangun reputasi Perseroan.  

 

2. Tujuan penerapan Code of Conduct adalah:  

a. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan pelaksanaan visi dan misi 

Perseroan secara profesional dan beretika dalam melakukan usaha;  

b. Sebagai panduan perilaku bagi seluruh Insan Kimia Farma yang harus 

dipatuhi dalam melaksanakan segala aktivitas Perseroan;  

c. Sebagai pedoman untuk menghindari benturan kepentingan dalam 

melaksanakan segala aktivitas Perseroan;  

d. Mengembangkan hubungan yang harmonis, sinergi dan saling 

menguntungkan antara Perseroan dan Insan Kimia Farma atau 

Stakeholders lainnya, berlandaskan prinsip-prinsip korporasi yang sehat 

dan etika berusaha untuk menjadi Perseroan berdaya saing tinggi. 

 

3. Penerapan Code of Conduct ini secara konsisten dan konsekuen yang dilakukan 

oleh Insan Kimia Farma diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:  
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a. Perseroan 

1) Mendorong kegiatan operasi Perseroan agar lebih efisien dan efektif 

mengingat hubungan dengan Stakeholders memiliki standar etika 

yang harus diperhatikan;  

2) Meningkatkan nilai Perseroan dengan memberikan kepastian dan 

perlindungan kepada Stakeholders untuk menghasilkan reputasi 

yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha 

dalam jangka panjang.  

b. Pemegang Saham 

Menambah keyakinan bahwa Perseroan dikelola secara amanah, hati-hati 

(prudent), efisien, transparan, akuntabel dan fair untuk mencapai tingkat 

profitabilitas yang diharapkan oleh Pemegang Saham dengan tetap 

memperhatikan kepentingan Perseroan. 

c. Insan Kimia Farma 

1) Memberikan pedoman kepada setiap Insan Kimia Farma tentang 

tingkah laku yang wajib atau yang dilarang oleh Perseroan;  

2) Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai 

kejujuran, etika dan keterbukaan sehingga akan meningkatkan 

kinerja dan produktivitas setiap Insan Kimia Farma secara 

menyeluruh.  

d. Masyarakat dan pihak lain yang terkait  

Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan 

dengan Perseroan, yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan 

ekonomi-sosial bagi masyarakat dan pihak lain yang terkait. 

C.  Landasan Penyusunan 

Dalam penyusunan Pedoman Standar Perilaku ini, sikap yang dikembangkan 

Perseroan adalah: 

1. Selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma yang berlaku pada 

masyarakat tempat Perseroan beroperasi; 

2. Selalu berupaya menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan 

yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, korupsi, kolusi maupun 

nepotisme serta selalu mengutamakan kepentingan Perseroan di atas 

kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan; 
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3. Sadar bahwa Perseroan dituntut untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

dinamika dan perkembangan serta tuntutan dari stakeholders; 

4. Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku 

Kepentingan. Tata kelola perusahaan yang baik harus mencakup keseluruhan 

aspek penting dalam Perseroan Terbuka. Disamping itu, tata kelola perusahaan 

yang baik juga harus mampu mengenali peran, dan membutuhkan kerjasama 

dari para pemangku kepentingan dalam menciptakan kesinambungan usaha 

dalam jangka panjang; 

5. Senantiasa mengutamakan keselamatan dan kesehatan bagi Stakeholders 

serta seluruh Pegawai dan masyarakat tempat Perseroan beroperasi; 

6. Senantiasa berupaya untuk dapat memberikan kontribusi maksimal pada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara;  

7. Selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, 

akuntabilitas, pertanggungjawaban serta keadilan dalam mengelola Perseroan; 

8. Sebagai Perseroan Publik dan Tercatat di Bursa Efek, Perseroan menyadari 

bahwa Pedoman Standar Perilaku merupakan komitmen untuk  penerapan 

GCG, untuk meningkatkan citra dan reputasi Perseroan serta meyakinan pelaku 

pasar  dalam berinteraksi dan menempatkan investasi pada Perseroan. 

 

D.  Dasar Hukum 

Perubahan Pedoman Standar Perilaku ini mengacu kepada peraturan 

perundangan yang berlaku sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;  

3. Pedoman Umum GCG Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance 

(KNKG), 2006; 

4. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang 

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) 

pada Badan Usaha Milik Negara; 

5. Peraturan KPK Nomor: B. 1341/01-13/03/2017 Tentang Pedoman dan Batasan 

Gratifikasi; 

6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Tata 

Kelola Perusahaan Terbuka; 
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7. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya; dan 

8. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 

tanggal 6 Juni 2012 tentang lndikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas 

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) 

pada BUMN. 

 

E.  Visi, Misi, Dan Budaya Perusahaan  

1. Visi 

Menjadi perusahaan healthcare pilihan utama yang terintegrasi dan menghasilkan 

nilai yang berkesinambungan. 

 

2. Misi 

a. Melakukan aktifitas usaha di bidang-bidang industri kimia dan farmasi, 

perdagangan dan jaringan distribusi, retail farmasi dan layanan kesehatan 

serta optimalisasi aset. 

b. Mengelola perusahaan secara Good Corporate Governance dan operational 

excellence didukung oleh Sumber Daya Manusia profesional. 

c. Memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh stakeholder. 

 

3. Budaya Perusahaan  

a. INNOVATIVE  

Memiliki cara berfikir out of the box, smart, dan kreatif untuk menghasilkan 

produk unggulan berkualitas. 

b. CUSTOMER FIRST 

Mengutamakan pelanggan sebagai mitra kerja 

c. ACCOUNTABLE  

Memegang teguh amanah Perusahaan dan bekerja profesional, memelihara 

integritas dan membangun kerjasama. 

 

d. RESPONSIBLE  

Bertanggung jawab bekerja tepat waktu, tepat target dan menyerahkan hasil 

kerja berkualitas dengan menyertakan semangat pantang menyerah dan 

bijaksana saat menghadapi masalah. 
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e. ECO – FRIENDLY 

Membangun sistem dan perilaku ramah lingkungan. 

 

4. Ruh Budaya Perusahaan  

Budaya Perusahan “I CARE” ditopang oleh Ruh Budaya Perusahaan yang dikenal 

dengan 5 AS, yaitu sebagai berikut: 

a. Kerja Ikhlas 

Siap bekerja dengan tulus tanpa pamrih untuk kepentingan bersama. 

b. Kerja Cerdas 

Kemampuan dalam belajar cepat (fast learner) dan memberikan solusi yang 

tepat. 

c. Kerja Keras 

Menyelesaikan pekerjaan dengan mengerahkan segenap kemampuan untuk 

mendapatkan hasil terbaik. 

d. Kerja Antusias 

Keinginan kuat dalam bertindak dengan gairah dan semangat untuk mencapai 

tujuan bersama. 

e. Kerja Tuntas 

Melakukan pekerjaan secara teratur dan selesai untuk menghasilkan output 

maksimal yang sesuai dengan harapan. 

 

F.  Kebijakan Sistem Manajemen Perseroan 

Pimpinan dan seluruh Pegawai Perseroan berkomitmen untuk menerapkan dan 

mengembangkan: 

1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam rangka 

pencegahan dan penanggulangan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat 

kerja; 

2. Sistem Manajemen Risiko; 

3. Sistem Manajemen Mutu; 

4. Sistem Manajemen Lingkungan dalam rangka pencegahan dan 

penanggulangan pencemaran lingkungan. 
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Yang menjadi landasan dalam mencapai pertumbuhan laba dan usaha yang sehat 

dengan menghasilkan produk, berdaya saing dan memenuhi harapan dan kepuasan 

pelanggan dan semua pihak yang berkepentingan. 

Kebijakan tersebut akan ditingkatkan secara berkelanjutan berlandaskan pada 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance, peraturan perundang-undangan dan 

persyaratan lainnya yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II KEBIJAKAN PERSEROAN MENGENAI 

STRANDAR PERILAKU 

 



 18 

A.  Integritas Dalam Aktivitas Bisnis dan Pekerjaan 

Perseroan menerapkan standar etika dalam melakukan seluruh aktivitas bisnis 

berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang termaktub dalam 

Kebijakan Perusahaan. Perseroan menjalankan operasional bisnis dengan lingkup 

kegiatan usaha utama di bidang industri farmasi, healthcare, kimia, biologi, alat 

kesehatan, makanan dan minuman serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang 

dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan 

berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai 

Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance . 

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat 

melaksanakan usaha utama sebagai berikut:  

a. Memproduksi sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan 

kosmetika);  

b. Memproduksi alat kesehatan dan bahan kimia;  

c. Memproduksi minyak nabati, yodium dan garam-garamnya;    

d. Memproduksi produk makanan dan minuman;  

e. Memproduksi pengemas dan bahan pengemas;  

f. Menyelenggarakan kegiatan pemasaran, perdagangan dan distribusi dari hasil 

produksi seperti di atas, baik hasil produksi sendiri maupun hasil produksi 

pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri;   

g. Melakukan kegiatan pelayanan kesehatan (healthcare services);  

h. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh industri 

farmasi,  healthcare,   kimia, biologi, alat kesehatan, makanan dan minuman 

sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan.  

Selain kegiatan usaha utama dimaksud, Perseroan dapat melakukan kegiatan 

usaha penunjang/pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber 

daya yang dimiliki untuk:  

a. Melakukan usaha-usaha optimalisasi aset yang dimiliki Perseroan, termasuk 

kerjasama pembangunan rumah sakit, pembangunan sarana dan prasarana 

dibidang kesehatan serta bisnis properti lainnya; 

b. Menyediakan tempat untuk apotek, klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan 

lainnya; Melakukan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan 

sejalan dengan maksud dan tujuan perusahaan, baik yang dilakukan sendiri 

maupun kerjasama dengan pihak lain;  
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c. Melakukan kegiatan dalam bidang perkebunan dan pertambangan yang 

berhubungan dengan industri farmasi;  

d. Bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan Perundang-

Undangan Dana Pensiun;  

e. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada perusahaan lain di bidang 

farmasi, asuransi kesehatan, Rumah Sakit, pengolahan limbah industri 

farmasi;  

Perseroan melarang seluruh manajemen Perseroan yang terdiri atas , Direksi, 

seluruh unit kerja dari Kantor Pusat, Kantor Cabang, Entitas Anak dan pihak yang 

terkait, untuk melakukan transaksi yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-

prinsip Good Corporate Governance(GCG). 

Perseroan menerapkan fungsi pengawasan melalui audit internal maupun audit 

eksternal berdasarkan prinsip-prinsip yang benar dan ketentuan peraturan yang 

berlaku serta mengupayakan atas pelanggaran terhadap norma-norma dan peraturan 

yang berlaku dikenakan sanksi sesuai dengan kebijakan Perseroan dan/atau ketentuan 

peraturan yang berlaku. Setiap unit kerja berkewajiban untuk senantiasa 

menindaklanjuti setiap temuan hasil audit yang disampaikan oleh fungsi pengawasan.  

Kebijakan Perseroan dalam menjaga integritas dalam aktivitas bisnis antara 

lain : 

1. Seluruh individu dan/atau organ Perseroan di lingkungan Perseroan senantiasa 

wajib patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di seluruh wilayah 

operasi Perseroan; 

2. Perseroan senantiasa mengupayakan perolehan informasi melalui cara-cara 

yang sah dan menyimpan serta menggunakannya sesuai dengan prinsip- 

prinsip etika usaha yang berlaku; 

3. Perseroan menghindari tindakan ilegal, penggunaan praktek yang tidak fair dan 

perilaku curang/fraud dalam operasi Perseroan untuk meraih laba; 

4. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta Pegawai (selanjutnya 

disebut Insan Kimia Farma) harus mengutamakan kepentingan Perseroan dan 

menghindari benturan kepentingan. 
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B.  Manajemen Risiko 

Perseroan menyadari bahwa jalannya operasional Perseroan tidak terlepas dari 

berbagai risiko, baik risiko yang berada di bawah kendali maupun risiko yang berada 

di luar kendali Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan menyadari akan pentingnya 

pengelolaan risiko secara terintegrasi, optimal dan berkesinambungan. Perseroan 

senantiasa melaksanakan pengendalian risiko dan pengelolaan kebijakan Perseroan 

secara terintegrasi dan berkelanjutan untuk mewujudkan kegiatan operasional 

Perseroan yang sehat dan mampu menghasilkan laba yang optimal. 

Perseroan berkewajiban untuk melakukan identifikasi terhadap kemungkinan 

munculnya risiko-risiko dari eksternal maupun internal. Atas dasar identifikasi itu, 

Perseroan akan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk meminimalkan 

terjadinya risiko tersebut, misalnya mengkaji dan/atau negosiasi kontrak, sehingga 

kepentingan Perseroan terlindungi secara hukum. 

Perseroan selalu memantau dan mengkaji risiko secara berkala, yang 

diharapkan risiko-risiko tersebut dapat dikendalikan sehingga tidak mengurangi nilai 

Perseroan secara signifikan, akan tetapi Perseroan juga menyadari adanya risiko yang 

berada di luar kendali yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya secara internal.  

Namun, Perseroan selalu melakukan evaluasi risiko melalui assessment 

manajemen risiko, sehingga dapat meminimalisasi potensi risiko. Perseroan 

membentuk tim yang memberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, dalam 

rangka menangani pekerjaan baru yang belum pernah dikerjakan oleh Perseroan. 

Perseroan mempunyai komitmen untuk mengungkapkan secara transparan 

risiko-risiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi nilai Perseroan, dengan 

demikian stakeholders dapat memperhitungkan risiko-risiko yang relevan apabila 

melakukan transaksi bisnis dengan Perseroan. 

Manajemen Risiko di Perseroan antara lain meliputi : 

1. Perseroan melakukan identifikasi risiko dengan seksama, baik risiko yang 

berada di bawah kendali Perseroan maupun risiko yang berada di luar kendali 

Perseroan; 

2. Perseroan melakukan penanganan terhadap berbagai risiko berdasarkan skala 

prioritas dan sumber daya yang dimiliki; 

3. Perseroan mengungkapkan risiko dan penanganannya dalam Laporan 

Tahunan. 
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C.  Sistem Pemasaran 

Perseroan memiliki sistem informasi yang baik yang memungkinkan 

pengambilan keputusan secara tepat dan cepat, sehingga kesempatan dalam 

memperoleh berbagai jenis pekerjaan atau proyek pemerintah maupun non 

pemerintah yang menguntungkan dapat dilakukan secara terintegrasi. Berbagai 

informasi pasar dari berbagai sumber daya dikelola secara optimal oleh Perseroan 

dalam memperoleh berbagai jenis pekerjaan. 

Perseroan selalu berupaya memberikan alternatif solusi kepada Pelanggan 

berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Kerjasama yang saling menguntungkan 

dapat dilakukan secara terintegrasi dengan anak Perusahaan Perseroan. 

Perseroan menyadari adanya persaingan yang ketat dalam bisnis farmasi dan 

healthcare, Perseroan selalu melihat pertumbuhan usaha dan kemajuan perusahaan 

pesaing dengan membandingkan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Perseroan 

menghargai prinsip-prinsip persaingan yang sehat dalam aktivitas bisnis. 

 

D.  Sistem Pengadaan dan Kontrak Pekerjaan 

Perseroan menerapkan proses pengadaan barang dan jasa yang mengacu 

pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan menjunjung prinsip-prinsip 

keterbukaan, efisiensi biaya, kompetitif, fairness, dan bebas dari benturan kepentingan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Perseroan mematuhi etika bisnis proses pengadaan barang dan jasa antara lain : 

1. Melaksanakan tugas pengadaan barang dan jasa dengan tertib dan 

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang 

berlaku; 

2. Bekerja secara profesional, mandiri, jujur, bertanggung jawab serta menjaga 

kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa guna mencegah terjadinya 

penyimpangan; 

3. Jajaran Manajemen Perseroan yang memiliki potensi conflict of interest atau 

benturan kepentingan, tidak boleh mencampuri proses pengadaan barang dan 

jasa baik langsung maupun tidak langsung;  

4. Kontrak Pekerjaan antara Perseroan dengan Rekanan memuat kesanggupan 

Rekanan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang telah 
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disepakati, melindungi hak Rekanan berdasarkan kewajiban yang telah 

dilaksanakan sesuai yang disepakati dalam kontrak, serta memberikan sanksi 

atas tidak dipenuhinya kewajiban masing- masing. 

 

E.  Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pegawai 

Perseroan mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, oleh karena 

pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja secara optimal sangat penting bagi 

keberhasilan jangka panjang. 

Perseroan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Oleh karena 

itu, lokasi usaha, fasilitas, sarana dan prasarana Perseroan lainnya harus memenuhi 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang kesehatan dan keselamatan 

kerja. 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pegawai diusahakan Perseroan dengan cara 

antara lain : 

1. Mematuhi semua peraturan perundangan mengenai keselamatan dan kesehatan 

kerja yang berlaku. 

2. Menciptakan dan menjaga lingkungan kerja yang aman serta mencegah 

terjadinya kecelakaan di tempat kerja. 

3. Menghilangkan resiko-resiko yang tidak wajar baik dari kegiatan operasi maupun 

produk-produk yang dihasilkan. 

4. Menangani masalah pencemaran lingkungan yang terjadi dengan efektif dan 

efisien. 

5. Setiap Insan Kimia Farma harus mengikuti pelatihan mengenai peraturan 

perundang-undangan dan kebijakan Perseroan mengenai keselamatan dan 

kesehatan kerja serta lingkungan. 

6. Setiap Insan Kimia Farma harus memahami dan mematuhi seluruh prosedur 

keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan kerja yang telah ditetapkan. 

7. Setiap Insan Kimia Farma harus bersedia untuk melaksanakan pemeriksaan 

kesehatan, apabila dirasakan perlu oleh Perseroan. 

8. Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pegawai, diusahakan Perseroan dengan 

cara antara lain: 

a. Melaksanakan berbagai implementasi sistem manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku secara konsisten 
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dalam upaya memberikan pelindungan optimal pada pekerja dari hal-hal yang 

dapat mengancam keselamatan dan kesehatan pekerja 

b. Mengupayakan perbaikan berkelanjutan atas berbagai infrastruktur yang 

berkaitan dengan K3. 

c. Memperoleh sertifikasi yang berkaitan dengan K3. 

d. Menyertakan partisipasi pegawai sebagai bagian dari upaya peningkatan 

pelaksanaan K3  

  

F.  Pengelolaan Lingkungan 

Perseroan menjalankan operasional Perseroan dengan mematuhi hukum 

maupun praktek standar industri farmasi yang berlaku, serta kebijakan dan standar 

sistem manajemen lingkungan dalam rangka perhatiannya terhadap perlindungan 

kelestarian lingkungan. Sebagai komitmen Perseroan terhadap pengelolaan 

lingkungan, Perseroan telah menerapkan prinsip-prinsip dalam ISO 9001:2017, ISO 

14001, OHSAS 18001, untuk itu maka Perseroan: 

a. Berpartisipasi aktif pada kegiatan sosial/peristiwa-peristiwa tertentu untuk 

meningkatkan citra Perseroan. 

b. Tidak melakukan bisnis yang bertentangan dengan susila, merugikan masyarakat 

luas, dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Memelihara lingkungan yang bersih dan sehat dimana kedudukan Perseroan 

berada. 

d. Memelihara dan mengembangkan hubungan yang baik, serta memberikan 

pembinaan kepada masyarakat di sekitar kedudukan Perseroan. 

e. Menjunjung tinggi nilai-nilai komunitas/budaya daerah dimana Perseroan 

beroperasi. 

f. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup, pendidikan dan 

kesehatan lingkungan masyarakat sekitar. 

g. Tidak membeda-bedakan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat 

berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan). 

h. Menjalankan operasional Perseroan dengan mematuhi hukum maupun praktik 

standar industri yang berlaku, serta kebijakan dan standar sistem manajemen 

lingkungan dalam rangka perhatiannya terhadap perlindungan kelestarian 

lingkungan. 
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Perseroan selalu mengevaluasi kebijakan tentang lingkungan. Dalam 

menjalankan pekerjaan setiap pegawai melakukan identifikasi, kontrol dan mencegah 

terjadinya pencemaran lingkungan. Sistem manajemen lingkungan akan dilakukan 

peningkatan secara berkelanjutan. 

 

G.  Keterlibatan Dalam Politik 

Perseroan memiliki kebijakan :  

a. Mengakui hak setiap orang untuk menyalurkan aspirasi politik sesuai 

dengan keyakinannya. Oleh karena itu, Perseroan tidak 

memperbolehkan seorang pun melakukan pemaksaan kepada orang 

lain, sehingga membatasi hak individu yang bersangkutan untuk 

menyalurkan aspirasi politiknya. 

b. Meminta agar pegawai yang aktif dalam partai politik dan/atau menjadi 

calon partai politik dalam pemilu untuk mengundurkan diri dari 

Perseroan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Melarang pemberian sumbangan untuk partai politik mana pun 

sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Praktek yang diterapkan 

Perseroan dalam kaitannya dengan keterlibatan dengan politik di 

antaranya menyatakan Perseroan tidak akan memberikan dana, aset, 

atau fasilitas Perseroan untuk kepentingan partai politik, seorang atau 

lebih calon anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif, kecuali 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang 

berlaku. 

d. Tidak memanfaatkan nama, aset dan kesempatan Perseroan 

untuk tujuan politik.  

e. Tidak membuat kesepahaman, perikatan, pernyataan baik secara 

langsung maupun tidak langsung yang menunjukan bahwa Perseroan 

memiliki keterikatan dengan partai politik tertentu. 

 

H.  Benturan Kepentingan 

Perseroan mendefinisikan benturan kepentingan sebagai situasi di mana 

seseorang (anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai) karena kedudukan atau 

wewenang yang dimiliki di Perseroan mempunyai kepentingan pribadi yang dapat 
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mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Perseroan secara objektif. 

Benturan kepentingan tersebut menimbulkan adanya pertentangan antara 

kepentingan ekonomis pribadi, kelompok atau keluarga dengan kepentingan ekonomis 

Perseroan. Dalam banyak kasus, seseorang tidak mungkin memenuhi kedua 

kepentingan yang bertentangan tersebut tanpa melakukan kompromi pada satu atau 

yang lain, dan oleh karena itu maka setiap benturan kepentingan harus diungkapkan 

kapan pun terjadi. 

 

1. Prinsip Utama 

Prinsip utama yang dianut oleh Perseroan yang harus diikuti untuk mencegah 

terjadinya benturan kepentingan dan implikasi lanjutan yang sering 

ditimbulkannya antara lain adalah: 

a. Bahwa Good Corporate Governance merupakan dasar acuan dalam 

pengelolaan Perseroan. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus 

mengungkapkan kepemilikan saham di Perseroan dan di perusahaan lain 

dalam Daftar Khusus sebagaimana dipersyaratkan dalam perundang-

undangan; 

b. Bahwa dengan adanya perubahan Susunan Organisasi Dewan Komisaris 

dan Direksi, dipandang perlu untuk penyesuaian terhadap Pedoman 

Penanganan Benturan Kepentingan Perseroan PT Kimia Farma Tbk 

(Persero) Tbk, Dewan Komisaris. 

c. Direksi dan pegawai Perseroan tidak boleh memanfaatkan jabatan untuk 

kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang lain atau pihak lain 

yang terkait; 

d. Bahwa pedoman Penanganan Benturan Kepentingan memuat panduan 

bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan pengawasan 

dan pengurusan Perseroan berdasarkan prinsip – prinsip Good Corporate 

Governance terutama terkait pada deteksi dini pelaksanaan bisnis 

Perseroan yang terindikasi mengandung benturan kepentingan. 

e. Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai Perseroan harus menghindari 

setiap aktivitas luar dinas yang dapat berpengaruh secara negatif 

terhadap independensi dan objektivitas pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan; 

f. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut pada butir a, b, c, d dan e diatas, 

maka dipandang perlu dan untuk menetapkan kembali keputusan 
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bersama Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) 

PT Kimia Farma Tbk Tentang Pedoman Penanganan Benturan 

Kepentingan yang akan dituangkan kedalam suatu Peraturan tersendiri. 

 

2. Benturan Kepentingan Pribadi, Keluarga, dan/atau Golongan 

Semua Insan Kimia Farma yang karena jabatannya dan atau anggota keluarga 

Intinya yang terdiri dari Pegawai, Suami/Istri dan anak, apabila menemui potensi 

atau kondisi/situasi Benturan Kepentingan dilarang meneruskan kegiatan/ 

melaksanakan kewajiban atas jabatannya. Untuk menghindari terjadinya 

kondisi/situasi Benturan Kepentingan, Insan Kimia Farma: 

a. Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset 

Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan; 

b. Dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah/manfaat dalam bentuk 

apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di dalam Perseroan dari 

mitra kerja, penyedia barang dan jasa serta perusahaan pesaing 

rekanan/mitra kerja; 

c. Dilarang menerima, memberi, menjanjikan barang/parcel/uang/setara 

uang atau dalam bentuk apapun untuk/dari pihak ketiga, sekalipun pada 

hari raya keagamaan; 

d. Dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah dan/atau hiburan 

dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan Perseroan kepada aparat 

pemerintah/negara, mitra kerja, penyedia barang/jasa serta 

rekanan/mitra kerja dengan maksud untuk mendapatkan/memberikan 

keistimewaan yang tidak seharusnya diterima oleh Perseroan termasuk 

memberi/menerima barang/parcel pada hari raya keagamaan; 

e. Dilarang mengijinkan mitra kerja atau Pihak Ketiga memberikan sesuatu 

dalam bentuk apapun kepada Insan Kimia Farma; 

f. Dilarang menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi 

dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka 

kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan 

Kepentingan; 

g. Dilarang bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia 

barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk 

menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau 

golongan; 
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h. Dilarang memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis Perseroan untuk 

kepentingan diluar Perseroan; 

i. Dilarang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pengelolaan 

perusahaan pesaing dan/atau perusahaan mitra atau calon mitra lainnya; 

j. Dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta 

dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat 

dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk 

mengurus atau mengawasinya; 

k. Dilarang menjadi dan menjalin partner langsung/tidak langsung dan atau 

mendirikan perusahaan yang ada korelasi dengan Perseroan;  

l. Dilarang menyediakan produk/jasa bagi Perseroan, dengan tujuan untuk 

memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan jabatannya; 

3. Mengutamakan Kepentingan Perseroan 

a. Setiap Insan Kimia Farma harus memperhatikan prinsip umum tata kelola 

perusahaan yang baik dan pedoman standar perilaku dalam memberikan 

pelayanan kepada Stakeholder; 

b. Dalam pengambilan keputusan, setiap Insan Kimia Farma harus 

memperhatikan peraturan perundangan dan kebijakan yang berlaku 

tanpa memikirkan keuntungan pribadi ataupun afiliasi dengan agama, 

profesi, partai politik, etnisitas, dan keluarga; 

c. Setiap Insan Kimia Farma tidak boleh memasukan unsur kepentingan 

pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat 

mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila ada terdapat benturan 

kepentingan, maka Insan Kimia Farma tersebut tidak boleh berpartisipasi 

dalam pembuatan keputusan - keputusan resmi yang dapat dipengaruhi 

oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya; 

d. Setiap Insan Kimia Farma harus menghindarkan diri dari tindakan pribadi 

yang diuntungkan oleh 'insider information' atau informasi orang dalam 

yang diperolehnya dari jabatanya, sedangkan informasi ini tidak terbuka 

untuk umum; 

e. Setiap Insan Kimia Farma tidak boleh mencari atau menerima keuntungan 

yang tidak seharusnya, sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan 

tugasnya; 

f. Setiap Insan Kimia Farma juga tidak boleh mengambil keuntungan yang 

tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya, termasuk 
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mendapatkan dan memberikan informasi tertentu dalam jabatan tersebut 

pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan 

tersebut; 

 

4. Menciptakan Keterbukaan Penanganan dan Pengawasan Benturan Kepentingan 

a. Setiap Insan Kimia Farma harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang 

dilakukannya dan ini tidak sekedar terbatas pada mengikuti Undang - 

Undang dan peraturan tetapi juga harus menaati nilai - nilai bebas 

kepentingan, tidak berpihak, dan memiliki integritas; 

b. Kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi setiap Insan Kimia Farma yang 

dapat menghambat pelaksanaan tugas harus diungkapkan dan 

dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai; 

c. Setiap Insan Kimia Farma harus meneruskan dan menindaklanjuti 

pengaduan dari masyarakat tentang adanya Benturan Kepentingan yang 

terjadi sesuai dengan ketentuan Perseroan 

d. Setiap Insan Kimia Farma harus menjamin konsistensi dan keterbukaan 

daiam proses penyelesaian atau penanganan situasi Benturan 

Kepentingan sesuai peraturan dan ketentuan Perseroan yang ada. 

 

5. Mendorong Tanggung - Jawab Pribadi dan Sikap Keteladanan 

a. Setiap Insan Kimia Farma harus menjaga integritas, sehingga dapat 

menjadi teladan bagi Insan Kimia Farma lainya dan bagi Stakeholder 

lainnya; 

b. Setiap Insan Kimia Farma harus dapat memisahkan antara urusan pribadi 

dengan urusan Perseroan, sehingga dapat menghindari terjadinya 

Benturan Kepentingan yang merugikan Perseroan; 

c. Setiap Insan Kimia Farma harus bertanggungjawab untuk menyelesaikan 

setiap permasalahan yang dihadapi dengan tetap menghindari terjadinya 

Benturan Kepentingan; 

d. Setiap Insan Kimia Farma harus menunjukan komitmen dan 

profesionalitas dalam penerapan kebijakan penanganan Benturan 

Kepentingan. 

 

6. Menciptakan dan membina Budaya Organisasi yang tidak Toleran terhadap 

Benturan Kepentingan, dengan indikator: 
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a. Tersusun dan terlaksananya kebijakan dan praktek manajemen yang 

mendorong pengawasan dan penanganan Benturan Kepentingan secara 

efektif; 

b. Terciptanya iklim yang mendorong setiap Insan Kimia Farma untuk 

mengungkapkan dan membahas Benturan Kepentingan yang terjadi; 

c. Terciptanya budaya komunikasi yang terbuka, serta mendorong dialog 

tentang integritas secara terus menerus; 

d. Terlaksananya pengarahan dan pelatihan secara berkesinambungan 

untuk meningkatkan pemahaman terhadap aturan - aturan dan kode etik. 

 

7. Bentuk-Bentuk Situasi Benturan Kepentingan  

Beberapa bentuk Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh 

Insan Kimia Farma, antara lain adalah: 

a. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau 

pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan yang 

menguntungkan pihak pemberi; 

b. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau Perseroan 

untuk kepentingan pribadi/golongan; 

c. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/Perseroan 

dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan; 

d. Situasi perangkapan jabatan di satu atau beberapa  perusahaan (yang 

tidak berafiliasi dengan Perseroan) yang memiliki hubungan 

langsung/tidak langsung, sejenis/tidak sejenis, sehingga menyebabkan 

pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya; 

e. Situasi dimana insan Kimia Farma memberikan akses khusus kepada pihak 

tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur 

yang seharusnya. 

 

8. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan  

Sumber Penyebab Benturan Kepentingan, antara lain adalah: 

a. Kekuasaan dan kewenangan Insan Kimia Farma; 

b. Rangkap jabatan, yaitu Insan Kimia Farma menduduki dua atau lebih 

jabatan, sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional 

independen dan akuntabel; 
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c. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh insan Kimia Farma 

dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan 

perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi 

keputusannya; 

d. Gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, 

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

penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas 

lainnya; 

e. Kelemahan sistem organisasi yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi 

pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Insan Kimia Farma yang 

disebabkan karena aturan, Job Description yang tidak jelas, SOP, struktur 

dan budaya Perseroan yang ada; 

f. Kepentingan pribadi (Vested Interest) yaitu keinginan/ kebutuhan Insan 

Kimia Farma mengenai suatu hal yang bersifat pribadi. 

 

9. Penanganan Situasi Benturan Kepentingan  

a. Prinsip Dasar 

1) Insan Kimia Farma yang berpotensi dan atau telah berada dalam 

situasi Benturan Kepentingan DILARANG untuk meneruskan 

kegiatan/ melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut. 

Selanjutnya yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari 

tugas/kegiatan yang berpotensi Benturan Kepentingan tersebut 

atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan 

Keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan 

Kepentingan sebagaimana dimaksud.  

2) Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan 

Kepentingan oleh Insan Kimia Farma dimungkinkan untuk 

dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan Perusahaan 

yang mengatur mengenai hal tersebut. 

3) Insan Kimia Farma yang berpotensi dan atau telah berada dalam 

situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan 

Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi 

tersebut kepada atasan langsung, 

4) Insan Kimia Farma juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi 

Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam 
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hubungan keluarga inti dengan anggota Direksi dan/atau anggota 

Dewan Komisaris Perseroan. 

 

b. Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan  

Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Insan Kimia Farma 

wajib melaporkan hal tersebut melalui: 

1) Atasan Langsung 

Pelaporan melalui atasan langsung dilakukan apabila pelapor adalah 

Insan Kimia Farma yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat 

secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan.Pelaporan 

dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi 

Benturan Kepentingan kepada atasan langsung. 

 

2) Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) 

Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing 

System) dilakukan apabila pelapor adalah Insan Kimia Farma atau 

pihak - pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang 

tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui 

adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di Perseroan. 

Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran dilaksanakan 

sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai 

Sistem Pelaporan Pelanggaran di Perseroan. 

 

Pelaporan atas terjadinya Benturan Kepentingan di atas, harus dilakukan 

dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu 

kebijakan Perseroan tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk/fitnah. 

 

10. Faktor - Faktor Pendukung Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan 

a. Komitmen dan Keteladanan Manajemen 

Manajemen wajib mempergunakan kewenangannya secara wajar, baik 

dan benar dengan mempertimbangkan kepentingan Perseroan, 

kepentingan masyarakat, kepentingan Insan Kimia Farma dan berbagai 

faktor lain. 

b. Partisipasi dan Keterlibatan para Insan Kimia Farma 
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Implementasi kebijakan untuk mencegah Benturan Kepentingan 

membutuhkan keterlibatan para Insan Kimia Farma. Para Insan Kimia 

Farma harus sadar dan paham tentang isu Benturan Kepentingan dan 

harus bisa mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya Benturan 

Kepentingan. Untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan Insan Kimia 

Farma, dapat dilakukan antara lain dengan: 

i. Mempublikasikan dan terus mensosialisasikan Pedoman/kebijakan 

Benturan Kepentingan, guna meningkatkan pemahaman Insan Kimia 

Farma akan Pedoman/kebijakan Benturan Kepentingan; 

ii. Menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui; 

iii. Memberi pengarahan tentang bagaimana menangani Benturan 

Kepentingan; 

iv. Memberi bantuan konsultasi dan nasihat bagi mereka yang belum 

memahami kebijakan penanganan Benturan Kepentingan, termasuk 

juga kepada pihak-pihak luar yang berkaitan atau berhubungan 

dengan lembaga yang bersangkutan. 

 

11. Perhatian Khusus atas Hal Tertentu 

Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap berisiko 

tinggi menyebabkan terjadinya situasi Benturan Kepentingan. Hal-hal yang perlu 

mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah: 

a. Perangkapan jabatan;  

b. Gratifikasi; 

c. Informasi orang dalam;  

d. Tuntutan keluarga dan komunitas; 

e. Kegiatan setelah selesai masa jabatan; 

f. Hubungan afiliasi; 

g. Pegawai tambahan; 

h. Keterlibatan dalam pengadaan barang/jasa; 

i. Kedudukan di organisasi-organisasi lain. 

 

12. Langkah - langkah Preventif 

Berbagai langkah preventif dapat dilakukan untuk menghindari situasi Benturan 

Kepentingan. Setiap Insan Kimia Farma dapat melakukan hal sebagai berikut: 
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a. Secara Profesional akan menghindari Benturan Kepentingan dalam bentuk 

apapun dan secara personal selalu mengutamakan kepentingan Perseroan 

di atas kepentingan pribadi atau pihak lain; 

b. Dilarang mengikuti proses pengambilan keputusan apabila berada dalam 

posisi yang mengandung Benturan Kepentingan; 

c. Tidak melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta Perseroan untuk 

kepentingan pribadi, keluarga atau golongan; 

d. Tidak menerima dan/atau memberikan hadiah/manfaat dalam bentuk 

apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di dalam Perseroan; 

e. Tidak memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis Perseroan untuk 

kepentingan diluar Perseroan; 

f. Tidak memanfaatkan dan menggunakan hak cipta atau merek dagang 

Perseroan yang dapat merugikan kepentingan atau yang dapat 

menghambat perkembangan Perseroan; 

g. Tidak melakukan investasi atau ikatan bisnis dengan pihak lain yang 

mempunyai keterkaitan bisnis dengan Perseroan baik langsung maupun 

tidak langsung; 

h. Tidak memegang jabatan apapun pada perusahaan/institusi lain yang ingin 

dan/atau sedang berkompetisi dengan Perseroan; 

i. Tidak memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa 

kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban 

Perseroan; 

j. Tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pelanggan, pemasok, mitra 

bisnis, pemerintah dan/atau pihak lain melebihi dari kebijakan yang 

ditetapkan oleh Perseroan; 

k. Mengungkapkan dan/atau melaporkan setiap kepentingan dan/atau 

kegiatan- kegiatan diluar Perseroan yaitu kepada atasan langsung bagi 

pegawai Perseroan, kepada Kementrian BUMN bagi Dewan Komisaris dan  

Dewan Komisaris bagi Direksi. 

Langkah - langkah preventif tersebut akan tumbuh dalam budaya PT Kimia Farma 

(Persero) Tbk yang terbuka, dimana dimungkinkan pembahasan masalah - 

masalah Benturan Kepentingan secara bebas di antara Dewan Komisaris, Direksi, 

jajaran Manajemen, para pegawai, wakil - wakil pegawai dan pihak - pihak lain 

yang mempunyai perhatian pada masalah Benturan Kepentingan 
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13. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan 

Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai Perseroan dilarang berpartisipasi dalam 

setiap kegiatan pengadaan yang melibatkan suatu perusahaan di mana yang 

bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan mempunyai kepemilikan saham 

yang signifikan atau mempunyai kepentingan finansial atas transaksi tersebut. 

Perseroan mendefinisikan berpartisipasi dalam proses pengadaan sebagai berikut: 

a. Mengundang, memberikan persetujuan, atau membahas pekerjaan di 

masa mendatang dengan kontraktor yang berkompetisi yaitu setiap 

entitas usaha yang kemungkinan di masa mendatang dapat menjadi 

pesaing atau pemenang kontrak dari Perseroan. 

b. Meminta atau menerima uang, hadiah, pemberian atau hal-hal lain yang 

bernilai, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kontraktor 

yang berkompetisi. 

c. Berusaha untuk memperoleh atau mengungkapkan informasi yang terkait 

dengan proses pengadaan secara tanpa hak dan bertentangan dengan 

kebijakan Perseroan. 

d. Ketentuan umum : 

1) Proses pengadaan barang harus memperhitungkan Lead Time dan 

sisa kemampuan nyata, untuk dapat digunakan oleh penyedia 

jasa/pemasok yang ditunjuk dapat melaksanakan pekerjaan sesuai 

rencana. 

2) Pengadaan barang/jasa dilakukan melalui : 

a) Swakelola 

b) Pembelian Langsung; 

c) Penunjukan Langsung;  

d) Pemilihan Langsung; 

e) Pelelangan. 

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pengadaan diatur kedalam 

Peraturan tersendiri. 

 

14. Benturan Kepentingan dengan Aktivitas Sampingan 

a. Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Perseroan dapat diizinkan 

melakukan aktivitas lain di luar jam kerja, dengan syarat bahwa aktivitas 

tersebut tidak mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan 



 35 

Perseroan dan/atau aktivitas tersebut tidak menurunkan kemampuan 

yang bersangkutan untuk memenuhi tugas yang telah diamanatkan. 

b. Setiap Jajaran Perseroan harus menjunjung tinggi standar kinerja tanpa 

terkecuali dan sedapat mungkin bertindak objektif dan independen dalam 

segenap kegiatan sehari-hari. 

 

 

I.  Etika Usaha Anti Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN) dan 

Kebijakan Tentang Larangan Suap 

1. Umum 

 

a. Dalam rangka mewujudkan komitmen Perseroan menjadi perusahaan 

yang menjunjung tinggi nilai-nilai, Anti Korupsi, Kolusi Dan  Nepotisme  

(KKN). Perseroan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh semua 

pihak dalam menciptakan iklim bisnis yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (KKN). Oleh karena itu, Perseroan akan senantiasa berupaya 

untuk menerapkan etika berusaha yang dilandasi nilai-nilai luhur dan 

prinsip-prinsip bisnis yang berlaku secara umum. 

b. Pengelolaan gratifikasi menjadi sangat penting bagi Perseroan karena 

berawal dari suap sebagai embrio gratifikasi, kemudian dapat 

menimbulkan benturan kepentingan yang dapat, mempengaruhi 

independensi, obyektifitas, maupun profesionalisme Insan Kimia Farma, 

dan merupakan salah satu unsur tindakan korupsi yang dapat 

memberikan dampak hukum sekaligus pencitraan negatif bagi Perseroan. 

c. Berdasarkan undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan 

undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang 

- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, penerimaan gratifikasi oleh pegawai Negeri/Penyelenggara 

Negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan 

kewajiban atau tugasnya dikenakan sanksi bidana berupa pidana penjara 

paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun , pidana denda paling 

sedikit Rp200.000.000 dan paling banyak Rp1.000.000.000 
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2. Suap dan Gratifikasi 

a. Perseroan mendefinisikan “suap” sebagai segala bentuk janji, uang, komisi, 

pinjaman, hadiah, kenikmatan, fasilitas dan apapun yang bernilai manfaat 

ekonomi, yang diberikan kepada seseorang sebagai kompensasi secara 

langsung maupun tidak langsung, sedangkan orang yang menerimanya 

mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji 

itu dimaksudkan supaya yang bersangkutan berbuat sesuatu atau tidak 

berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan 

atau kewajibannya. 

b. Perseroan mendefinisikan “Gratifikasi” sebagai suatu bentuk pemberian 

dalam arti luas dari dan/atau kepada seseorang karena suatu peristiwa, 

bentuk gratifikasi dapat berupa uang, voucher, barang, rabat (discount), 

komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, 

perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma atau fasilitas/bentuk lainnya 

yang merupakan suatu imbalan dari peristiwa. 

c. Perseroan melarang setiap bentuk pemberian, permintaan, penerimaan 

atau usaha untuk mendapatkan suap.Pelanggaran dari ketentuan ini dapat 

berakibat pada pemberian sanksi disiplin oleh Perseroan atau pelaporan 

kepada saluran hukum. 

d. Setiap Insan Kimia Farma dalam menjalankan tugas, jabatan atau 

pekerjaannya dilarang menerima janji, uang, hadiah, voucher, barang, rabat 

(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas 

penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma atau fasilitas 

bentuk lainnya dari siapapun, instansi mana pun, yang dapat mempengaruhi 

tindakan atau keputusannya dalam menjalankan tugas pekerjaannya serta 

berlawanan dengan hukum. 

e. Setiap Insan Kimia Farma dalam menjalankan tugas,jabatan atau 

pekerjaannya dilarang memberikan janji, uang, hadiah voucher, barang, 

rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas 

penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma atau fasilitas 

bentuk lainnya kepada pihak mana pun yang dapat diindikasikan penyuapan 

atau berlawanan dengan hukum. 

f. Setiap Insan Kimia Farma yang karena wewenang dan jabatannya, 

DILARANG untuk: 
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1) Mengijinkan mitra kerja atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam 

bentuk apapun kepada Insan Kimia Farma lain atau sekelompok Insan 

Kimia Farma; 

2) Menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan 

atau bukan haknya, jamuan, akomodasi dan/atau fasilitas lainnya dari 

pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal - hal yang 

dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan; 

3) Bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia   

barang/jasa, rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk 

menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau 

kelompok. 

g. Apabila Insan Kimia Farma ditawarkan/diberikan hadiah/cinderamata dan 

hiburan (entertainment) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam Pedoman ini, maka yang bersangkutan wajib melakukan penolakan 

secara sopan dan santun terhadap tawaran/janji/pemberian dimaksud 

dengan memberikan penjelasan terhadap kebijakan dan aturan ini kepada 

Pihak Ketiga. 

h. Dalam hal Insan Kimia Farma tidak dapat menolak pemberian gratifikasi 

karena kondisi tertentu seperti: 

1) Gratifikasi tidak diterima secara langsung; 

2) Tidak diketahuinya pemberi gratifikasi; 

3) Penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi; dan 

4) Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti: dapat 

mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri 

sendiri/karir penerima/ada ancaman lain 

Maka untuk menghindari ancaman pidana, Insan Kimia Farma wajib 

melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) 

hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut, untuk selanjutnya 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. 

i. Terdapat bentuk penerimaan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan 

(pengecualian dan batasan), meliputi: 

1) Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, 

bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, 

paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak 

memiliki konflik kepentingan yang terkait kedinasan; 
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2) Hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki 

nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, 

baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya 

dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak 

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/Tahun,/Pemberi ; 

3) Pemberian terkait dengan Musibah atau Bencana yang dialami oleh 

Penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima 

gratifikasi paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 

pemberian per orang. Penjelasan: Butir 3 ini merupakan ketentuan 

kewajiban pelaporan. Untuk pemberian terkait dengan 

musibah/bencana yang jumlahnya melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta 

rupiah) dan tidak memiliki konflik kepentingan dapat ditetapkan 

menjadi milik penerima; 

4) Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, 

promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau 

tidak berbentuk setara uang yang paling banyak sebesar Rp. 

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan 

total pemberian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 1 

(satu) tahun dari pemberi yang sama. 

5) Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak 

berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, 

pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu 

rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal 

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi 

yang sama; 

6) Hidangan atau sajian yang berlaku umum; 

7) Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan 

menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau 

kompetisi tidak terkait kedinasan; 

8) Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau 

kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; 

9) Manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan 

keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum; 

10) Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta 

sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, 



 39 

seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis 

yang berlaku umum, termasuk bentuk-bentuk perangkat promosi 

berlogo Perseroan yang berbiaya rendah dan berlaku umum, antara 

lain: pin, kalender, mug, payung, kaos, topi, dan lainnya. 

11) Penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang 

yang ada kaitannya dengan prestasi kinerja sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan peraturan perusahaan yang berlaku; 

12) Diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak 

terkait dengan Job Desk dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik 

kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi penerima 

gratifikasi; 

j. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa hadiah langsung/undian, 

diskon/rabat, voucher, atau point rewards, atau souvenir yang berlaku 

umum sesuai kewajaran dan kepatutan, tidak memiliki konflik kepentingan 

dan tidak terkait kedinasan, tidak wajib dilaporkan. 

k. Pemberian diskon, hadiah, souvenir atau lainnya kepada pihak ketiga dalam 

rangka hubungan bisnis atau hubungan sosial kemanusiaan, dapat 

dilakukan sepanjang sesuai dengan Peraturan Perusahaan yang 

mengaturnya dengan tetap memperhatikan Pedoman ini. 

l. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa honorarium baik dalam bentuk 

uang/setara uang sebagai kompensasi pelaksanaan tugas sebagai 

pembicara, narasumber, konsultan, dan fungsi serupa lainnya berdasarkan 

penunjukkan atau penugasan resmi dapat diterima oleh Insan Kimia Farma 

sepanjang tidak ada pembiayaan ganda, tidak dilarang atau bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku. 

Penerimaan tersebut dilaporkan sebagai fungsi kontrol untuk memutus 

potensi terjadinya praktik korupsi investif dari pihak pemberi; 

m. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa barang yang mudah busuk atau 

rusak dalam batasan kewajaran dapat disalurkan langsung ke panti asuhan, 

panti jompo, pihak-pihak yang membutuhkan atau tempat penyaluran 

bantuan sosial lainnya dan dilaporkan kepada Tim Kepatuhan GCG disertai 

penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya, untuk 

selanjutnya ditindaklanjut sesuai ketentuan yang berlaku; 

n. Terhadap barang gratifikasi yang direkomendasikan untuk dikelola 

Perseroan, maka dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut: 
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1) Ditempatkan sebagai barang display instansi; 

2) Digunakan untuk kegiatan operasional instansi; 

3) Disalurkan kepada pihak yang membutuhkan antara lain, panti asuhan, 

panti jompo, atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya; atau 

4) Diserahkan kepada pegawai yang menerima gratifikasi untuk 

dimanfaatkan sebagai penunjang kinerja. 

 

3. Pemberian Hadiah/Cinderamata dan Hiburan (entertainment) 

a. Semua Insan Kimia Farma yang karena wewenang dan jabatannya 

DILARANG baik secara langsung atau tidak langsung memberi gratifikasi 

(termasuk berupa hadiah/cinderamata dan hiburan/entertainment) kepada 

Pihak Ketiga dalam bentuk apapun dengan tujuan untuk mendapatkan 

informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan 

perundang - undangan yang berlaku atau untuk mempengaruhi pihak 

dimaksud agar melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan 

dengan kedudukannya dan jabatannya. 

b. Dalam pelaksanaannya setiap Insan Kimia Farma: 

1) Dilarang untuk menjanjikan, menawarkan atau memberikan suatu 

hadiah/ cinderamata dan/atau hiburan (entertainment) kepada pihak 

ketiga yang secara sadar akan menimbulkan efek citra negatif kepada 

PT Kimia Farma (Persero)Tbk. 

2) Dilarang memberi hadiah apapun kepada atasan atau Pejabat instansi 

lain dengan maksud tertentu yang dapat mempengaruhi pengambilan 

keputusan (menyuap). 

3) Dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada mitra kerja, 

penyedia barang dan jasa atau perusahaan pesaing rekanan/mitra kerja 

kecuali sesuai aturan yang perlaku. 

4) Dilarang memberi bantuan menggunakan dana / fasilitas Perseroan 

untuk dan atas nama pribadi. 

5) Dilarang memberi hadiah kepada Pihak Ketiga: 

a) yang bertentangan dengan kaidah agama dan norma kesusilaan. 

b) Yang merupakan milik Perseroan tanpa dokumen yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

4. Afiliasi Politik 
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Perseroan menjamin seluruh Insan Kimia Farma  untuk dapat melaksanakan hak 

atas kesempatan untuk menyalurkan aspirasi politiknya, namun demikian 

Perseroan tidak memberikan donasi/ kontribusi politik dan tidak berafiliasi ke 

partai politik manapun. Terhadap aktivitas politik, seluruh Insan Kimia Farma : 

a. Tidak memanfaatkan nama, aset dan kesempatan Perseroan untuk tujuan 

politik tertentu; 

b. Tidak mengatasnamakan Perseroan atau memberikan donasi/kontribusi 

atas nama Perseroan kepada partai politik manapun; 

c. Tidak membuat kesepahaman, perikatan, pernyataan baik secara langsung 

maupun tidak langsung yang menunjukan bahwa Perseroan memiliki 

keterikatan dengan partai politik manapun. 

d. Apabila seseorang Insan Kimia Farma menduduki jabatan di partai politik 

atau kegiatan politik maka wajib mengajukan pengunduran diri dari 

Perseroan. 

e. Tidak melaksanakan aktivitas politik baik langsung maupun tidak langsung 

di lingkungan Perseroan.  

 

5. Pengelolaan Penerimaan Gratifikasi 

a. Dalam hal Insan Kimia Farma menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud 

diatas, maka Insan Kimia Farma (penerima) harus melakukan hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Setiap penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan sesegera mungkin 

kepada Unit Pengendalian Gratifikasi selambat - lambatnya 7 (tujuh) 

hari kerja sejak gratifikasi diterima dengan mengisi secara lengkap 

formulir sebagaimana terlampir pada Pedoman Pengelolaan Penerimaan 

dan Pemberian Gratifikasi dan membubuhkan tanda tangan serta 

menyerahkan objek gratifikasi. 

2) Unit Pengendalian Gratifikasi setelah menerima benda gratifikasi dari 

Insan Kimia Farma membuat tanda terima dalam rangkap2 (dua), 

dimana 1 (satu) rangkap diberikan kepada si Pelapor (Penerima 

gratifikasi), 1 (satu) rangkap sisanya dilakukan pengarsipan. 

3)  Unit Pengendalian Gratifikasi segera meneliti nilai dan sifat penerimaan 

tersebut, dan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, setelah 
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menerima laporan, sudah dapat diputuskan apakah penerimaan 

tersebut menjadi milik penerima atau dinyatakan sebagai milik PT Kimia 

Farma (Persero) Tbk, atau harus dilaporkan kepada instansi berwenang 

(agar ditulis dalam kolom "Keterangan" dan membubuhkan tanda 

tangan pada kolom "Mengetahui Atasan Langsung" dalam formulir 1), 

selanjutnya meneruskan kepada Pimpinan tertinggi di Unit/Divisi 

setempat. 

4) Apabila berdasarkan penelitian sebagaimana butir 3) diatas diperoleh 

keputusan bahwa gratifikasi harus dilaporkan kepada instansi 

berwenang (Komisi Pemberantasan Korupsi RI), maka Tim Kepatuhan 

dan GCG wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi terkait paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi 

tersebut. 

5) Pimpinan tertinggi di Unit/Divisi setempat serta Atasan Langsung harus 

menjaga Informasi tersebut secara terbatas dan harus melaporkan 

kepada Direktur Utama setiap 3 (tiga) bulan, perihal rekapitulasi 

penerimaan atau pelaporan gratifikasi dengan menggunakan  

6) Pimpinan tertinggi di Unit/Divisi setempat wajib menyimpan 

hadiah/cinderamata dari hasil penerimaan yang telah dinyatakan 

sebagai milik Perseroan. 

7) Pimpinan tertinggi di Unit/Divisi setempat mengusulkan peruntukan 

hadiah/ cinderamata dari hasil penerimaan yangtelah dinyatakan 

sebagai milik Perseroan kepada Direktur Utama Cq. Direktur Umum & 

HC dan tembusan ke UKMR. 

8) Keputusan lanjut terhadap peruntukan hadiah/cinderamata dari hasil 

penerimaan yang telah dinyatakan sebagai milik Perseroan ditetapkan 

oleh Direktur Umum & HC. 

9) Fungsi Kepatuhan setiap bulan membuat rekapitulasi penerimaan 

gratifikasi (uang/setara uang, hadiah/ cinderamata) dari Insan Kimia 

Farma Kantor Pusat dan melaporkan kepada Direktur Utama. 

10) Pengaturan lebih lanjut terkait Pengelolaan Penerimaan Gratifikasi akan 
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diatur kedalam Peraturan Perusahaan tersendiri.  

 

6. Implementasi  

a. Dalam rangka menjamin bahwa Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini dapat 

diimplementasikan oleh seluruh Insan Kimia Farma, maka seluruh Insan 

Kimia Farma dan Pihak Ketiga yang berhubungan dengan Perseroan wajib 

untuk mengetahui pedoman pengendalian gratifikasi ini, untuk itu 

diperlukan seluruh Unit/ Divisi di lingkungan Perseroan, untuk melakukan 

hal-hal sebagai berikut: 

1) Mencantumkan ketentuan/persyaratan larangan penerimaan,(hadiah/ 

cinderamata dan hiburan/ entertainment dalam setiap pengumuman 

dalamproses pengadaan barang dan jasa di Perseroan.  

2) Menugaskan kepada Fungsi Human Capital dan Fungsi Corporate 

Communication Perseroan untuk secara terus menerus 

mensosialisasikan guna memberikan informasi kepada seluruh Insan 

Kimia Farma maupun Pihak Ketiga/ Eksternal yang terkait dengan 

Perseroan tentang adanya pedoman ini yang telah diimplementasikan.  

3) Menugaskan kepada seluruh Fungsi Bisnis dan Fungsi Operasional di 

lingkungan Perseroan , untuk melakukan sosialisasi/ menginformasikan 

bahwa Perseroan telah memberlakukan pedoman penerimaan dan 

pemberian gratifikasi ini kepada seluruh pihak terkait, dalam mata rantai 

supply di lingkungan Perseroan.  

4) Menugaskan Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko memonitor 

pelaksanaan/implementasi isi pedoman ini dan memberikan laporan 

secara berkala (3 bulan sekali) kepada Direktur Utama mengenai 

implementasinya termasuk laporan - laporan yang timbul setelah 

adanya ketentuan ini.  

b. Perseroan secara terus menerus melaksanakan dan mengimplementasikan 

prindip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka 

meningkatkan nilai Perseroan (corporate value) dan pertumbuhan bisnis 

jangka panjang, yang diyakini bahwa bahwa hal tersebut adalah salah satu 

upaya untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham, dan seluruh 

pemangku kepentingan (stakeholder).  
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c. Dalam pengelolaan kegiatan bisnisnya, Perseroan selalu berupaya bebas 

dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan tetap 

memperhatikan prinsip-prinsip GCG, sehingga pengelolaan Perseroan ini 

dikelola dengan amanah, transparan, dan akuntabel.  

d. Dalam pelaksanaan kegiatan bisnisnya Perseroan, tidak dapat terlepas dari 

hubungan dan interaksi dengan banyak pihak, baik pihak internal Perseroan 

maupun pihak dari luar Perseroan guna menjalin kerjasama bisnis yang 

harmonis, serasi dan berkesinambungan, dengan tidak melupakan etika dan 

prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 

e. Untuk menjaga kegiatan dan hubungan bisnis tetap berada pada koridor 

etika dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dan agar dalam 

pengelolaan Perseroan ini tetap amanah, transparan dan akuntabel, maka 

diperlukan sikap tegas terhadap penanganan/pengaturan mengenai 

gratifikasi, dan lain-lain yang melibatkan Insan Kimia Farma harus tetap 

dilakukan dan dibudayakan dalam setiap langkah kegiatan bisnis Perseroan, 

sebagai proses pembelajaran bagi Insan Kimia Farma, sehingga mempunyai 

harkat, martabat, dan citra yang tinggi dalam hubungan bisnis. 

 

J.  Hadiah, Imbalan, dan Sumbangan (Donasi) yang tidak Dibenarkan 

1. Perseroan mendefinisikan hadiah, imbalan, dan sumbangan (donasi) yang tidak 

dibenarkan adalah sebagai segala macam bentuk penerimaan oleh pejabat atau 

pegawai Perseroan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perseroan 

dengan maksud mempengaruhi pejabat atau pegawai yang bersangkutan agar 

dapat menguntungkan kepentingan si pemberi. Penerimaan tersebut secara 

hukum dan etika usaha tidak dapat dibenarkan. 

2. Sejalan dengan prinsip Anti Korupsi sebagaimana tersebut di atas, Perseroan 

melarang Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pegawai Perseroan untuk 

memberikan atau menawarkan, atau menerima baik secara langsung maupun 

tidak langsung sesuatu yang berharga (termasuk dalam bentuk uang, hadiah, 

imbalan, dan/atau sumbangan (donasi) kepada atau dari pemberi pekerjaan 

(klien) atau pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas 

apa yang telah dilakukannya. 
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K.  Data Perusahaan Dan Kerahasiaan Informasi 

1. Setiap pejabat yang mempunyai kewenangan harus menyampaikan informasi 

yang relevan kepada auditor dan bekerjasama sepenuhnya dengan auditor 

internal dan auditor eksternal dalam proses audit kepatuhan atau penyidikan 

lainnya. 

2. Perseroan memiliki kebijakan untuk melarang setiap anggota Dewan Komisaris, 

anggota Direksi, Auditor Internal, Auditor Eksternal, Komite di bawah Dewan 

Komisaris dan Pegawai Perseroan untuk mengungkapkan informasi yang bersifat 

rahasia mengenai Perseroan atau pelanggan ke luar Perseroan baik selama masa 

kerja atau sesudahnya.  

3. Mengingat bahwa pengungkapan informasi rahasia tersebut dapat merugikan 

Perseroan atau pelanggan, serta dapat memberikan keuntungan kepada serta 

dapat disalahgunakan oleh pihak lain, maka pengungkapan pemberian informasi 

rahasia menurut keperluannya harus melalui persetujuan dari Direksi. 

4. Perseroan juga bekerja dengan data khusus milik pemberi pekerjaan, rekanan dan 

mitra usaha patungan. Hal ini merupakan kepercayaan yang sangat penting dan 

harus dijaga oleh Perseroan. Oleh karena itu, tidak seorang pun boleh 

mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak luar tanpa persetujuan 

Direksi, atau tidak seorang pun boleh mengungkapkan informasi rahasia tersebut 

kepada yang lain kecuali diwajibkan oleh hukum. 

5. Kerahasiaan Data dan Informasi Perusahaan: 

a. Setiap Insan Kimia Farma wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi 

Perseroan, oleh karena itu setiap Insan Kimia Farma dilarang 

mengungkapkan, menyiarkan dan menyebarluaskan data dan informasi 

Perseroan kepada pihak di luar Perseroan, kecuali mendapat persetujuan 

Direksi sebagaimana dimaksud angka 3 diatas. 

b. Pemanfaatan data dan informasi Perseroan hanya dalam lingkungan internal 

untuk meningkatkan nilai tambah bagi Perseroan dan pengambilan 

keputusan. 

c. Pengungkapan, penyebarluasan data maupun informasi terkait dengan 

Perseroan yang relevan, vital dan proporsional hanya dapat dilakukan oleh 

Direksi , atau oleh pihak yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Direktur 

Utama yaitu Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) kepada para pihak 

pemangku kepentingan (stakeholders). 
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d. Apabila apabila terjadi keragu – raguan apakah suatu data / informasi dapat 

diungkap keluar, maka sebelumnya haruslah dikoordinasikan terlebih dahulu 

dengan Direksi atau Divisi Corporate Secretary. 

e. Insan Kimia Farma agar menghindari kegiatan-kegiatan yang berisiko 

terjadinya penyebarluasan data dan informasi kepada pihak lain yang tidak 

berkepentingan baik selama bekerja mau pun setelah berhenti bekerja, dan 

setiap Insan Kimia Farma menyerahkan semua data yang berhubungan 

dengan Perseroan pada saat berhenti bekerja. 

 

M. Keterbukaan Informasi 

1. Perseroan akan mengungkapkan informasi penting yang relevan dalam bentuk 

Laporan kepada pihak-pihak yang berwenang (Laporan Tahunan, Laporan Berkala 

dan lain-lain) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan 

tepat waktu, akurat, jelas dan objektif. 

2. Perseroan akan selalu berusaha untuk mempelopori dan mengambil inisiatif dalam 

pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan yang penting bagi 

pengambilan keputusan pemilik modal, kreditur dan pihak berkepentingan lainnya 

baik pengungkapan yang bersifat wajib maupun yang bersifat sukarela. 

Pengungkapan informasi tersebut, oleh Perseroan dilakukan melalui Laporan 

Tahunan maupun media lain yang dianggap perlu. 

3. Di samping informasi sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku (neraca, laba rugi, arus kas, perubahan modal, dll), 

Perseroan juga dapat mengungkapkan berbagai informasi penting dalam Laporan 

Tahunan meliputi: 

a. Tujuan, sasaran usaha dan strategi Perseroan selama tidak merugikan 

kepentingan Perseroan; 

b. Penilaian Perseroan oleh Komite Audit, Auditor Eksternal, Lembaga 

Pemeringkat Kredit dan lembaga pemeringkat lainnya; 

c. Riwayat hidup anggota Dewan Komisaris, Direksi, Eksekutif Kunci Perseroan, 

serta gaji dan tunjangan mereka; 

d. Jumlah rapat Dewan Komisaris dan Direksi beserta tingkat kehadirannya; 

e. Sistem pemberian honorarium bagi Auditor Eksternal; 
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f. Sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris, 

Direksi; 

g. Faktor risiko yang material yang dapat diantisipasi, termasuk penilaian 

manajemen atas iklim berusaha dan faktor risiko; 

h. Informasi material mengenai pegawai Perseroan dan pihak yang 

berkepentingan; 

i. Klaim menyangkut nilai yang material yang diajukan oleh Perseroan atau 

terhadap Perseroan, serta perkara yang substansial yang ada di badan 

peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan Perseroan; 

j. Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi dan/atau yang sedang 

berlangsung; dan 

k. Pelaksanaan Good Corporate Governance. 

. 

M.  Penyelewengan Dan Penyimpangan Sejenisnya 

1. Perseroan melarang setiap bentuk penyelewengan dan senantiasa menerapkan 

prosedur yang wajib diikuti berkaitan dengan temuan, pengakuan, pelaporan, 

pemeriksaan terhadap kecurigaan adanya penyelewengan. 

2. Definisi Penyelewengan menurut Perseroan adalah: 

a. Ketidakjujuran dalam menjalankan tugas dan kewenangan; 

b. Penggelapan harta benda Perseroan; 

c. Pemalsuan atau pengubahan dokumen atau surat berharga milik Perseroan 

(misalnya Sertipikat, dokumen, Cek/Bilyet Giro Perseroan, dll); 

d. Penyalahgunaan aset yang dimiliki oleh Perseroan;  

e. Pengalihan kas, surat berharga atau aset Perseroan lain untuk penggunaan 

pribadi; 

f. Penanganan dan pelaporan transaksi Perseroan yang dilakukan tidak sesuai 

prosedur dan peraturan yang berlaku;  

g. Pembuatan catatan palsu atau pemalsuan atas catatan akuntansi Perseroan 

atau laporan keuangan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang 

merugikan Perseroan; dan 

h. Perbuatan curang (fraud) lainnya. 
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M.  Penggunaan Aplikasi Sosial Media di Kantor 

1. Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi berdampak positif bagi 

kemajuan interaksi dan komunikasi personal termasuknya hadirnya berbagai 

aplikasi sosial media seperti: Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Path, dan 

lain-lain. Di satu sisi, kehadiran aplikasi sosial media tersebut dapat meningkatkan 

keterbukaan informasi, peningkatan pengetahuan dan jejaring bagi seorang 

Pegawai maupun komunitas. Namun demikian, pada sisi yang lain, kehadiran 

aplikasi sosial media tersebut dapat membuat seseorang atau Pegawai Perseroan 

terlibat aktif dalam interaksi sosial media yang dapat mengganggu fokus dan 

kualitas kerja Pegawai Perseroan. 

2. Berdasarkan hal diatas dan menjaga integritas Pegawai Perseroan dalam menjaga 

dan peningkatkan produktivitas kerja, Perseroan mengambil langkah yang 

melarang bagi Pegawai Perseroan untuk menggunakan aplikasi sosial media pada 

jam bekerja (jam kantor). Secara sistemik, Perseroan melakukan blocking aplikasi 

sosial media bagi seluruh Pegawai pada Personal Computer yang merupakan 

keseluruhan jaringan personal computer di ruang kerja. 

3. Melalui kebijakan ini, seluruh Pegawai Perseroan tidak dapat melakukan akses 

aplikasi sosial media melalui jaringan PC yang tersedia di kantor selama jam kerja. 

Kebijakan ini merupakan kebijakan best practices yang diterapkan oleh Perseroan 

dalam rangka menjaga integritas dan produktivitas Pegawai dalam bekerja, 

sehingga kebijakan ini diharapkan mampu menjaga dan meningkatkan ownership 

Pegawai Perseroan terhadap jam kerja yang disediakan Perseroan. 

 

N.  Integritas Penggunaan Sosial Media Dan Citra Perusahaan 

Perkembangan pesat aplikasi sosial media dan meningkatnya interaksi 

seseorang dalam komunitas penggunaan sosial media serta keterlibatan dalam 

berbagai wacana terkait aspek sosial politik dapat berdampak pada citra dan 

kredibilitas Perseroan. 

Walaupun seorang Pegawai Perseroan tidak menggunakan aplikasi sosial 

media yang tersedia di kantor, namun dalam interaksinya terkadang seseorang tidak 

terlepas dari atribut sebagai Pegawai Perseroan. Salah satu contohnya, seseorang 

terlibat diskusi atau debat terkait sesuatu hal yang dapat menimbulkan risiko baik bagi 

personal maupun secara tidak langsung melibatkan identitas Perseroan. 
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Dalam perspektif ini, seiring dengan maraknya interaksi seseorang dalam 

interaksi dan komunikasi yang mengarah pada berbagai diskusi terkait aspek politis 

yang dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang atau pihak tertentu, Perseroan pada 

prinsipnya mengharapkan setiap Pegawai Perseroan memiliki etika sosial terkait 

penggunaan aplikasi sosial media sedemikian, sehingga mampu menjaga integritas 

diri dan citra serta kredibilitas Perseroan. 

Pegawai Perseroan dapat diberhentikan dengan tidak hormat sehubungan 

dengan aktivitas sosial media yang dilakukannya berdampak terhadap integritas dan 

kredibilitas Perseroan. 

Setiap Pegawai Perseroan harus menyadari bahwa sebagai insan Kimia Farma 

harus membangun integritas pribadi dan Perseroan melalui etika penggunaan sosial 

media yang proper dan prudence, sedemikian, sehingga turut membangun hubungan 

sosial dengan pemangku kepentingan (stakeholder engagement) yang mampu 

menjaga citra dan reputasi Perseroan termasuk memitigasi berbagai potensi risiko baik 

yang menyangkut diri maupun perusahaan dimana dia bekerja. 

 

O.  Integritas Laporan Keuangan 

Segenap Insan Kimia Farma wajib menjaga integritas laporan keuangan. 

Perilaku Insan Kimia Farma dalam mendukung integritas laporan keuangan adalah: 

 

1. Pencatatan dan pelaporan transaksi transaksi dilaksanakan secara konsisten, 

tunduk pada standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. 

2. Kegiatan akuntansi harus menghasilkan laporan yang wajar dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu semua catatan resmi mengenai 

kegiatan operasional Perseroan harus akurat, jujur, lengkap, dan tepat waktu 

tanpa adanya pembatasan dalam bentuk apapun dan tidak dibenarkan 

dilakukannya akuntansi ganda. 

3. Laporan keuangan Perseroan telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik 

dengan kualifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang 

saham (shareholder) dan stakeholder. 

4. Seluruh pegawai Perseroan bertanggungjawab untuk melakukan pencatatan 

secara jujur, objektif, dan akurat serta: 

a. Menghindari ketidakcermatan, ketidakbenaran catatan atau transaksi 

yang melanggar hukum 
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b. Menghindari menyembunyikan data dan dokumen Perusahaan selama 

menjabat dan/atau setelah yang bersangkutan menyelesaikan masa 

tugas dan jabatannya 

c. Menghindari memberikan dokumen ke pihak–pihak yang tidak berhak.  

d. Tidak ada toleransi (kelonggaran) terhadap setiap kesalahan yang 

disengaja ataupun kegiatan yang menyesatkan dalam melakukan 

akuntansi Perseroan.  

 

R.  Perlindungan Aset Perseroan 

Seluruh Insan Kimia Farma memastikan untuk melindungi dan mengamankan  

seluruh aset berupa alas hak kepemilikan, pendapatan, informasi yang dimiliki, 

properti dan peralatan dari setiap potensi gangguan, termasuk kewajiban terhadap 

pihak ketiga dan/atau properti yang sedang dibangun. 

1. Aset yang perlu dilindungi namun tidak terbatas pada bangunan, peralatan, 

perlengkapan, fasilitas komunikasi, dana, rekening, program komputer, 

informasi teknologi, dokumen, keahlian serta lainnya (kontrak dll), hak 

kekayaan intelektual dan setiap sumber daya atau properti lain yang dimiliki 

Perseroan; 

2. Insan Kimia Farma menggunakan dan memanfaatkan aset Perseroan sesuai 

dengan kebijakan dan posedur yang berlaku dan segera melaporkan pada 

atasannya apabila ada kelainan, kehilangan maupun kerusakan yang terjadi 

pada peralatan kerja; 

3. Insan Kimia Farma tidak diperbolehkan memanfaatkan Aset Perseroan untuk 

kepentingan pribadi, kecuali diatur berbeda dalam Peraturan Perusahaan 

tersendiri; 

4. Penggunaan aset Perseroan dilakukan secara efektif dan efisien untuk 

mencapai tujuan Perseroan; dan 

5. Insan Kimia Farma yang sudah berakhir masa jabatan atau pensiun atau tidak 

bekerja lagi di Perseroan, berkewajiban mengembalikan seluruh aset Perseroan 

yang pernah digunakan dan pernah diberikan Perseroan sebagai fasilitas dinas 

selama menjabat yang masih berada di dalam penguasaannya. 
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BAB III ETIKA DENGAN PARA PEMANGKU 
KEPENTINGAN 

 

Perseroan menyadari perlu mengatur standar etika sebagai panduan entitas 

bisnis dalam bersikap, bertindak dan berhubungan dengan pemangku kepentingan 

dengan menyeimbangkan kepentingan Perseroan dan kepentingan segenap 

pemangku Kepentingan (Stakeholders), sesuai prinsip-prinsip GCG dan Nilai-Nilai 

Perusahaan yang sehat dengan tetap menjaga profitabilitas dan keberlanjutan 

Perseroan. 

Standar etika sebagai panduan entitas bisnis, antara lain meliputi sebagai 

berikut: 

A.  Hubungan Dengan Pemegang Saham 

Perseroan harus memperlakukan Pemegang Saham secara adil. Pemegang 

Saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama akan mendapatkan 

perlakuan yang setara dan dapat menggunakan hak-haknya sesuai Anggaran Dasar 

Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Setiap Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berhak 

mengeluarkan suara sesuai dengan klasifikasi dan jumlah/persentase saham  

yang dimilikinya. Setiap pemegang saham berhak memperoleh informasi material yang 

lengkap dan akurat mengenai Perseroan. 

Perseroan menolak Pemegang Saham campur tangan dalam kegiatan 

operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan 

Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Termasuk pengertian dalam campur tangan adalah tindakan atau arahan yang secara 

langsung maupun tidak langsung memberi pengaruh terhadap tindakan pengurusan 

Perseroan atau terhadap pengambilan keputusan yang menjadi wewenang Direksi. 

Kegiatan operasional Perseroan yang melibatkan stakeholders harus tetap 

berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi, sehingga kemandirian 

Perseroan sebagai badan hukum yang profesional dapat berkembang baik sesuai 

dengan tujuan usahanya. 

Perseroan akan berusaha keras agar Perseroan mengalami pertumbuhan yang 

berkesinambungan, sehingga memberikan kontribusi yang optimal bagi Pemegang 

Saham. 
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Penetapan dividen dilakukan oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS). Pembagian dividen didasarkan pada keputusan RUPS. 

B.  Hubungan Dengan Kreditur 

Perseroan dapat melakukan kerjasama dengan Kreditur yaitu Bank atau 

Lembaga Keuangan untuk meningkatkan kemampuan modal kerja Perseroan dan 

memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Kreditur. Oleh karena itu, Perseroan 

mempunyai komitmen untuk : 

1. Menggunakan modal kerja dan fasilitas tersebut secara akuntabel, transparan dan 

efisien. Perseroan akan senantiasa menyampaikan informasi material menyangkut 

hubungan dengan Kreditur, kepada para investor/calon investor secara adil, benar 

dan akurat sesuai ketentuan yang berlaku. 

2. Melaksanakan kewajiban Perseroan terhadap Kreditur secara tepat waktu. 

Pemenuhan kewajiban tersebut meliputi pembayaran bunga, pelunasan pokok 

dan hak-hak lain Kreditur sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang 

disepakati antara Perseroan dan Kreditur serta peraturan perundang- undangan 

yang terkait. Dalam pelaksanaan perjanjian dengan Kreditur, Perseroan akan 

memenuhi semua ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang 

berkait dengan hal tersebut. Di samping itu, dalam penerapan prinsip GCG, 

Perseroan akan menjamin pemenuhan hak-hak Kreditur yang sah sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. 

3. Menjajaki peluang bisnis dengan kreditur untuk meningkatkan pertumbuhan 

perusahaan 

4. Menyediakan informasi yang benar, aktual, prosfektif dan relevan secara terbuka 

tentang penggunaan dana pinjaman untuk meningkatkan kepercayaan kreditur 

dan calon kreditur. 

5. Memilih kreditur berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapt 

dipertanggungjawabkan guna menghindari praktik pencucian uang dan penipuan 

6. Menerima pinjaman modal yang diikat dengan perjanjian yang jelas, sah dan 

memuat klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran, kesetaraan 

dan win - win solution. 

7. Menggunakan pinjaman/kredit yang diterima sesuai dengan peruntukkannya 

8. Mengupayakan pengembalian berkewajiban pembayaran pokok dan bunga/bagi 

hasil sesuai jadual secara tepat waktu 
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9. Mengelola keuangan Perseroan  secara prudent dan memelihara financial 

covenant yang disepakati dengan para kreditur agar kondisi keuangan selalu 

dalam kondisi sehat. 

 

C. Hubungan Dengan Investor dan Pemegang Saham Publik 

Perseroan berkomitmen mewujudkan pertumbuhan kegiatan operasional yang 

berkelanjutan berdasarkan standar bisnis yang ada, sehingga Perseroan dapat 

memberikan kontribusi yang optimal bagi Shareholders. 

Bahwa proses komunikasi dengan Investor dan Shareholders harus melalui 

satu pintu yaitu Corporate Secretary atas sepengetahuan dan persetujuan Direksi 

(terkait informasi material). 

Setiap pelaporan, pernyataan, dan pengungkapan informasi kepada Investor 

harus transparan, akuntable, akurat, dan lengkap. Setiap Investor dan Shareholders 

harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan semua keputusan yang diambil 

secara sah dalam RUPS. 

Perseroan memberikan perlakuan yang setara (equal) kepada Shareholders 

dan Investor untuk dapat menggunakan hak-haknya sesuai Anggaran Dasar Perseroan 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

D. Hubungan Dengan Pemberi Pekerjaan 

Perseroan menempatkan Pemberi Pekerjaan sebagai salah satu pihak yang 

mendukung pencapaian kinerja Perseroan. Kebijakan yang dijalankan Perseroan 

secara umum menjamin hubungan kerjasama dengan Pemberi Pekerjaan yang 

dilakukan secara transparan, profesional dan memenuhi prinsip kesetaraan. 

Perseroan menyediakan informasi material secara benar, akurat dan tepat 

waktu sebagai dasar pengambilan keputusan bagi calon Pemberi Pekerjaan. 

Perseroan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya selalu mengutamakan 

kualitas pekerjaan dan kepuasan Pemberi Pekerjaan sejak perencanaan pekerjaan 

sampai pekerjaan selesai. 

Dalam rangka mewujudkan komitmenPerseroan  terhadap para pemangku 

kepentingan, maka seluruh Insan Kimia Farma  memiliki komitmen untuk: 
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1) Senantiasa berfikir dan berperilaku secara korporasi dan tidak sektoral dengan 

Mengutamakan kepentingan Perseroan diatas kepentingan pribadi dan atau 

kelompok untuk memberikan yang terbaik bagi Perseroan. 

2) Melaksanakan tugas secara profesional dengan penuh tanggung jawab serta 

menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan semangat kebersamaan. 

3) Membuat rencana kerja dengan baik dan memahami sasaran kerja beserta ukuran 

keberhasilan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. 

4) Bekerja keras, memiliki keuletan dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan 

maupun tantangan serta berusaha mencari cara yang terbaik dalam 

menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 

5) Mendahulukan pelaksanaan tugas dan menghindari kegiatan–kegiatan yang tidak 

Memberikan hasil kepada organisasi 

6) Berpegang kepada kejujuran serta tidak tergoda melakukan penyelewengan, 

berani mengatakan kebenaran dan berani menolak ketidakjujuran serta 

ketidakadilan 

7) Bersungguh-sungguh dan berdisiplin tinggi serta luwes dalam melaksanakan 

tugas, berani memikul tanggung jawab dan tidak melemparkan tanggung jawab 

kepada orang lain serta menghargai ketepatan waktu yang merupakan salah satu 

ukuran dari mutu professional 

8) Memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan diri dan tidak semata-mata 

bergantung kepada program pengembangan diri yang disediakan oleh Perseroan. 

9) Memiliki tanggung jawab moral terhadap tercapainya visi dan misi Perseroan 

10) Lebih mengutamakan kecintaan dan kesetiaan kepada Perseroan dari pada 

kepada individu pimpinan atau rekan kerja, dan peduli serta tanggap terhadap 

keluhan pelanggan. 

11) Menghindarkan diri dari tindakan yang bersifat balas dendam terhadap atasan, 

teman sejawat, bawahan atau orang lain baik didalam dan diluar lingkungan kerja. 

12) Menghindarkan diri dari seluruh tindakan yang dapat melanggar ketentuan dan 

atau menyalahgunakan wewenang. 

13) Selalu bersikap terpuji sebagai individu dan anggota masyarakat dan tidak 

melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan citra Perseroan 

14) Mematuhi seluruh ketentuan dan nilai-nilai Budaya Perseroan untuk menjaga dan 

mempertahankan citra serta reputasi Perseroan. 
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E.  Hubungan Dengan Rekanan 

Perseroan memberikan kesempatan yang sama pada seluruh rekanan yang 

memiliki kualifikasi yang sama tanpa diskriminasi. Pertimbangan pemberian pekerjaan 

didasarkan atas kriteria, yang antara lain meliputi : 

1. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial dalam 

bidang usaha yang dapat dibuktikan dengan kualifikasi yang dikeluarkan 

asosiasi yang bersangkutan (apabila ada); 

2. Memiliki sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; 

3. Memiliki rekam jejak yang baik dan memadai; 

4. Tidak pernah membuat pernyataan yang tidak benar tentang kualifikasi yang 

dimilikinya; 

5. Kerjasama yang saling menguntungkan. 

6. Kriteria lainnya yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perusahaan. 

7. Memelihara hubungan yang dapat memberikan nilai tambah bagi masing - 

masing pihak melalui pengaturan kontrak yang jelas dan saling 

menguntungkan 

8. Menjamin aktivitas usaha dilakukan bebas dari pemaksaan dan kolusi 

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

yang sesuai serta penetapannya dilkukan secara  obyektif dan adil berdasarkan 

kriteria dan ketentuan yang berlaku. 

10. Tidak memberikan perlakukan istimewa kepada pelanggan, pemasok, mitra 

bisnis, pemerintah atau pihak lain melebihi dari kebijakan yang ditetapkan 

Perseroan. 

11. Menghindari kolusi untuk kepentingan pribadi pegawai Perseroan maupun 

kepentingan kelompok. 

12. Mengupayakan ekosistem pengadaan yang sehat, transparan, dan kesetaraan 

/win - win solution bagi mitra usaha/rekanan. 

 

Namun, Perseroan dalam melaksanakan fungsinya sebagai Good Corporate 

Citizen mempunyai komitmen membina rekanan baru untuk berkembang secara 

bertahap melalui proses kualifikasi yang ditentukan oleh Perseroan. 
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F.  Hubungan Dengan Pengguna Akhir 

Perseroan selalu berusaha untuk memberikan pelayanan dengan kualitas 

terbaik dengan meningkatkan kualitas produknya, melaui penerapkan Sistem 

Manajemen Mutu ISO  9001 sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001, Standar 

Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja OHSAS18001, ISO 31000 : 

2018 Sistem Manajemen Risiko. 

 

G. Hubungan Dengan Pegawai (Hubungan Industrial) 

Pegawai Perseroan terdiri atas Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap 

sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perseroan 

dengan Serikat Pegawai PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Terhadap kedua klasifikasi 

pegawai tersebut, Perseroan mempunyai komitmen untuk memperlakukan seluruh 

pegawai sesuai dengan hak dan kewajibannya yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan PKB. 

Perseroan menerapkan sistem manajemen aset Sumber Daya Manusia 

berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, adil, motivatif dan bebas dari bias karena 

perbedaan agama dan kepercayaan, ras, suku, asal-usul, jenis kelamin, dan asal 

kelahiran serta hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja. Perseroan juga mengakui 

hak pegawai Perseroan untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Perseroan selalu mengembangkan dan meningkatkan kualitas pegawai 

Perseroan yang merupakan aset utama Perseroan dengan pengembangan dan 

peningkatan kualitas Human Capital dalam Perseroan. 

Perseroan selalu melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai 

Perseroan yang berpedoman pada Budaya Perseroan, Kebijakan Perseroan di bidang 

kepegawaian, Peraturan Perusahaan dan Struktur Organisasi. Perseroan juga 

menjamin bahwa peraturan-peraturan tersebut di atas sesuai dengan standar Good 

Corporate Governance. 

Perseroan mempunyai Kantor Pusat, Perusahaan Entitas Anak dan Kantor 

Cabang Operasi yang beroperasi di berbagai daerah dengan budaya, tradisi, adat 

istiadat, kondisi Pegawai Perseroan, serta ketentuan dan peraturan setempat yang 

berbeda-beda. Meskipun terdapat, Perseroan menerapkan praktek- praktek yang 

didasarkan pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. 
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Perseroan menetapkan beberapa kebijakan mengenai pegawai Perseroan dan 

hubungan industrial antara lain: 

1. Melakukan penataan pekerjaan dengan baik sehingga memotivasi dan 

memberdayakan pegawai Perseroan; 

2. Mengusahakan agar skema remunerasi yang diterima pegawai Perseroan, 

secara umum mengikuti peraturan, sebanding dan kompetitif dengan industri 

sejenis; 

3. Memberikan kesempatan yang sama kepada pegawai Perseroan untuk 

mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan 

Perseroan; 

4. Memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan 

promosi sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan Perseroan; 

5. Meningkatkan disiplin pegawai Perseroan agar mematuhi aturan dan kebijakan 

yang telah ditetapkan; 

6. Menerapkan reward sesuai prestasi dan punishment atas tingkat kesalahan 

pegawai Perseroan secara adil; 

7. Memberikan hak kepada pegawai Perseroan untuk berserikat, berkumpul dan 

memberikan pendapat sesuai peraturan perundangan yang berlaku; 

8. Menempatkan PKB sebagai komitmen Perseroan dengan Pegawai; 

9. Memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi Pegawai Perseroan; 

10. Memberikan hak-hak purna bakti sesuai ketentuan yang berlaku. 

11.  Memastikan bahwa setiap insan Kimia Farma berhak atas perlakuan yang 

sama, adil hormat dan ramah oleh para atasannya, bawahannya serta rekan 

sekerja 

12. Melarang segala bentuk diskriminasi dan/atau pelecehan didalam seluruh 

kegiatan Perseroan 

13. Menyediakan penasehat hukum bagi pekerja dalam setiap tahapan proses 

hukum yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya di Perseroan yang 

bukan merupakan pengaduan Perseroan. 

14. Melindungi hak pekerja untuk memilih atau tidak memilih menjadi anggota 

Serikat Pekerja Perseroan. 

15. Menempatkan Serikat Pekerja Perseroan sebagai mitra Perseroan dengan 

mengikut sertakan Serikat Pekerja Peseroan dan atau Federasi Serikat Pekerja 
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Perseroan dalam setiap pengambilan keputusan terkait dengan hubungan 

Industrial 

16. Menerapkan reward dan punishment secara konsisten sesuai dengan peraturan 

yang berlaku 

17. Menjaga dan menjamin privasi Insan Kimia Farma  yang menjalankan 

ibadahnya sesuai dengan keyakinan masing - masing.  

 

Perseroan menyadari sepenuhnya adanya perubahan lingkungan bisnis yang 

dinamis. Untuk itu, segenap insan Kimia Farma baik anggota Dewan Komisaris, Direksi, 

manajemen dan pegawai akan selalu berusaha untuk menjalin kemitraan agar saling 

mendukung dalam mencapai tujuan dan kemajuan bersama. Perseroan akan selalu 

berusaha meningkatkan mutu manajemen dan kualitas Pegawai Perseroan, sehingga 

dapat bekerja secara efisien dan efektif. 

Pegawai juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap 

Perseroan. Kewajiban Pegawai terhadap Perseroan antara lain : 

1. Setiap Pegawai Perseroan wajib menaati PKB, nilai-nilai Perusahaan dan semua 

peraturan yang dikeluarkan Perseroan; 

2. Setiap pegawai Perseroan wajib mendahulukan kepentingan Perseroan yang 

berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tanggung jawabnya; 

3. Setiap pegawai Perseroan wajib mengerahkan segala daya dan upaya dalam 

melaksanakan tugas pekerjaan yang diserahkan kepadanya; 

4. Setiap pegawai Perseroan wajib menjaga harta milik dan nama baik Perseroan; 

5. Setiap pegawai Perseroan yang menjadi atasan wajib membina dan 

memberikan teladan pada pegawai di lingkungannya. 

 

H.  Hubungan Dengan Pejabat Negara 

Kebijakan Perseroan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik 

dan komunikasi efektif dengan setiap pejabat negara yang memiliki wewenang pada 

bidang operasional Perseroan dalam batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum.  

Setiap kontak dengan pejabat Pemerintah harus dipelihara sebagai hubungan 

yang bersifat objektif dan wajar  dan harus dihindari terjadinya penyimpangan. 

Perlakuan terhadap pejabat negara harus dilakukan dalam koridor hukum yang 

berlaku, dengan cara yang etis dan tidak bertentangan dengan norma-norma dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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I.  Hubungan Dengan Masyarakat dan lingkungan 

Perseroan sangat menyadari bahwa di manapun Perseroan beroperasi selalu 

berhubungan dengan masyarakat sekitar yang memiliki karakteristik yang berbeda. 

Oleh karena itu, Perseroan mempunyai komitmen bahwa hubungan baik serta 

pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan 

jangka panjang Perseroan. 

Dalam hubungan dan kemitraan dengan masyarakat sekitar, Perseroan akan 

senantiasa menerapkan berbagai prinsip antara lain : 

1. Beradaptasi dengan perkembangan nilai-nilai budaya luhur masyarakat sekitar; 

2. Berpartisipasi aktif dalam membantu pengembangan masyarakat sebagai rasa 

tanggung jawab sosial Perseroan. 

3. Tidak melakukan bisnis yang bertentangn dengan susila/peristiwa - peristiwa 

tertentu untuk meningkatkan citra Perusahaan. 

4. Memelihara lingkungan yang bersih dan sehat dimana kedudukan Perusahaan 

berada  

5. Memelihara dan mengembangkan hubungan yang baik serta memberikan 

pembinaan kepada masyarakat disekitar kedudukan Perusahaan. 

 

J.  Perlindungan Terhadap Kekayaan Intelektual (KI) 

Aset lain yang harus dilindungi adalah Kekayaan Intelektual (KI) merupakan property 

Perseroan yang berharga, diantaranya:  

1.Rahasia Dagang 

2.Hak Cipta 

3.Merek Dagang 

4.Paten 

5.Hak Rancangan 

6.Logo 

7.Merek 

8.Formula 
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Kekayaan Intelektual (KI) yang diciptakan saat bekerja di Peraeroan dalam lingkup 

pekerjaan adalah milik Perseroan. 

 

BAB IV MEKANISME PELAPORAN DAN PENEGAKAN 
ETIKA DAN PERILAKU 

A.  Pelaporan Pelanggaran 

Setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite yang ada serta 

Pegawai Perseroan dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran 

terhadap Code of Conduct kepada Perseroan secara pribadi, melalui surat maupun 

email. 

Tim Kepatuhan GCG akan menerima dan melakukan tindak lanjut atas 

pengaduan tersebut. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan : 

1. Secara umum, pada prinsipnya semua pelapor harus mengungkapkan 

identitasnya dengan jelas. Dalam hal ini kerahasiaan identitas pelapor akan 

dilindungi; 

2. Penggunaan surat yang tidak beridentitas (surat kaleng) akan diperlakukan 

sebatas sebagai informasi awal dimana tindak-lanjutnya tergantung kepada 

tingkat keyakinan Tim Kepatuhan GCG atas kebenaran substansi masalah yang 

dilaporkan; 

3. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pihak pelapor manakala 

pelanggaran tersebut benar terjadi, kecuali apabila yang bersangkutan juga 

terlibat dalam pelanggaran terhadap Code of Conduct ini. Dalam hal ini 

pengungkapan hal tersebut dapat merupakan faktor yang meringankan. 

Apabila pelanggaran tersebut benar terjadi dan pihak pelapor tidak terlibat di 

dalamnya, maka kepada pihak pelapor akan diberikan penghargaan yang 

sesuai; 

4. Tim Kepatuhan GCG akan berpegang pada azas praduga tak bersalah; 

5. Sarana Pengaduan tersebut tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk 

menyampaikan keluhan pribadi yang tidak terkait dengan dugaan pelanggaran 

terhadap Code of Conduct. 
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B.  Mekanisme Penegakan Kepatuhan 

Setiap pelaporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap Code of Conduct 

ditindaklanjuti oleh Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Dalam pelaksanaan tindak 

lanjut tersebut Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko  berkoordinasi atau bekerjasama 

dengan Organ Perseroan.  Organ Perseroan wajib memberikan dukungan sepenuhnya 

kepada Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko dalam menindaklanjuti laporan dugaan 

pelanggaran terhadap Code of Conduct. 

Hasil tindak lanjut yang berupa laporan tindak lanjut dan rekomendasi oleh  

Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko disampaikan kepada Direksi atau Dewan 

Komisaris sesuai dengan ruang lingkup dan tanggungjawabnya. 

Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko dapat merekomendasikan dibentuknya 

Tim Pencari Fakta (TPF) untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas laporan 

dugaan pelanggaran terhadap Code of Conduct. Hasil pemeriksaan oleh Tim Pencari 

Fakta disampaikan kepada Majelis Kehormatan Pegawai Perseroan. Majelis 

Kehormatan Pegawai Perseroan setelah melakukan pembahasan dalam Rapat Majelis 

Kehormatan Pegawai Perseroan memberikan rekomendasi kepada Direksi atau Dewan 

Komisaris sesuai dengan ruang lingkup dan tanggungjawabnya. 

Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagai pihak yang berwenang sesuai 

dengan ruang lingkup dan tanggungjawabnya dapat memberikan sanksi, tindakan 

pembinaan, dan/atau hal lain yang relevan atas dugaan pelanggaran terhadap Code 

of Conduct. 

Pelaksanaan penegakan kepatuhan terhadap Code of Conduct dilakukan 

berdasarkan kebijakan terkait yang telah dimiliki oleh Perseroan maupun kebijakan 

terkait yang akan dikembangkan oleh Perseroan menyesuaikan dengan perkembangan 

keadaan Perseroan serta perubahan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB V PENUTUP 

A. Pemberlakuan Pedoman 

Pedoman Standar Perilaku (Code of Conduct) merupakan salah satu soft 

structure implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate 

Governance) yang merupakan salah satu kepatuhan Perseroan baik sebagai Badan 
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Usaha Milik Negara (BUMN) maupun sebagai Perusahaan Publik yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia. 

Pemberlakuan pedoman akan dituangkan secara resmi melalui peraturan 

Direksi dan akan didistribusikan melalui saluran keterbukaan informasi perusahaan 

baik situs web Perseroan, media komunikasi internal sedemikian sehingga semua 

pemangku kepentingan akan memahami keberadaan dan kepatuhan Perseroan terkait 

penerapan etika dan perilaku bagi seluruh jajaran dan Insan Kimia Farma  

 

B. Sosialisasi Pedoman 

Pedoman ini akan disosialisasikan oleh Perseroan secara berkesinambungan. 

Kegiatan Sosialisasi secara berkesinambungan akan dilakukan kepada anggota Direksi, 

Dewan Komisaris dan seluruh insan Kimia Farma . Melalui sosialisasi diharapkan akan 

melahirkan pemahaman, kesadaran, dan kontribusi aktif seluruh jajaran dan insan 

Kimia Farma dalam membangun proses bisnis dan kultur kerja yang mengedepankan 

penarapan tata kelola perusahaan yang baik serta etika bisnis. 

Sosialisasi tidak hanya dilakukan pada forum-forum yang bersifat tatap muka 

melainkan juga dilakukan melalui media komunikasi yang tersedia di lingkungan 

Perseroan.. 

C. Evaluasi dan Pemutakhiran Pedoman 

Pedoman Standar Perilaku (Code of Conduct) ini merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang merupakan kebijakan Etika 

Bisnis dan Etika Kerja yang diterapkan di seluruh jajaran Perseroan. Oleh karenanya 

seluruh jajaran Perseroan dituntut untuk senantiasa berpikir dan bertindak secara 

benar dan tepat dalam situasi dan kondisi yang mengedepankan kepentingan 

Perseroan. Untuk menjaga kesesuaian, panduan perilaku ini akan ditinjau dan 

dimutakhirkan secara berkala sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan 

Perseroan. 

BAB VI SANKSI 

Jenis Sanksi mengaju pada Perjanjian kerjasama Perseroan dan Perundang - 

undangan yang berlaku yang antara lain : 

1) Pelanggaran Ringan 
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2) Pelanggaran Disiplin Berat Tingkat I 

3) Pelanggaran Disiplin Berat Tingkat II 

 

Pelanggaran Ringan adalah sebagai berikut : 

a) Terlambat masuk kerja atau pulang kerja lebih awal 

b) Selama jam kerja meninggalkan tempat kerjanya tanpa ijin atasan  

c) Tidur pada jam kerja 

d) Mangkir 1 (satu) hari kerja dalam 1 bulan tanpa alasan yang dapat diterima 

Perseroan 

e) Tidak menggunakan pakaian kerja dan tanda pengenal, kecuali untuk tempat 

- tempat yang tidak memungkinkan 

f) Tidak menggunakan alat perlengkapan kerja 

g) Menyalahgunakan barang milik Perseroan 

h) Menggunakan fasilitas dan/atau aset Perusahaan tidak sesuai dengan 

peraturan/prosedur yang berlaku 

i) Tidak menjaga kebersihan dan ketertiban area kerja 

j) Menolak pemeriksaan kesehatan secara berkala yang telah ditetapkan oleh 

Perusahaan untuk waktu pemeriksaannya 

k) Menghalang-halangi pemeriksaan sehubungan dengan pelanggaran disiplin 

dan tata tertib kerja 

l) Tidak melaporkan tentang perubahan data keluarga pegawai kepada 

Perseroan maksimal 6 (enam) bulan setelah perubahan 

m) Pegawai Perseroan yang bertugas dalam shift meninggakan tempat kerja 

sebelum penggantinya datang tanpa melapor terlebih dahulu kepada 

atasannya. 

n) Meninggalkan wilayah Perseroan pada waktu bertugas tanpa ijin dari 

atasannya 

o) Melakukan kelalaian tidak mengisi absensi 

p) Memalsukan kehadiranya atau kehadiran pegawai lain 

q) Merokok didaerah yang dinyatakan sebagai daerah bebas asap rokok atau 

tempat yang dilarang untuk merokok 

r) Melakukan pekerjaan lain dalam jam kerja, diluar kepentingan tugasnya untuk 

kepentingan pribadi 

s) Menolak perintah/tugas atasan tanpa alasan yang dapat diterima oleh 

Perseroan 
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t) Atasan pegawai yang mengetahui,melihat, mendengar adanya pelanggaran 

disiplin yang dilakukan bawahannya akan tetapi tidak melakukan pembinaan. 

u) Menggunakan fasilitas kendaraan dinas milik Perseroan atau 

menyalahgunakan milik Perseroan untuk kepentingan pribadi/golongan/pihak 

lain tanpa ijin tertulis. 

 

Pelanggaran Disiplin Berat Tingkat I adalah sebagai berikut : 

a) Memiliki dan membantu usaha sejenis baik milik sendiri maupun milik orang 

lain yang lini usahanya sama dengan Perseroan 

b) Menjadi Direksi, Komisaris atau Pimpinan perusahaan lain yang ada kaitan 

dengan bidang usaha Perseroan dan atau bidang usaha yang dapat 

menimbulkan confilct of Interest 

c) Melakukan kecerobohan atau kelalaian terhadap pekerjaan sehingga 

Perseroan dirugikan yang dapat dibuktikan oleh Perseroan. 

d) Melakukan kegiatan kampanye partai politik atau membawa atribut dan/atau 

gambar partai politik di lingkungan Perseroan. 

e) Dengan sengaja atau lalai mengakibatkan dirinya dalam keadaan tidak dapat 

melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya yang dapat dibuktikan oleh 

Perseroan. 

f) Melakukan perbuatan yang dapat menjatuhkan kepercayaan 

publik/pelanggan terhadap Perseroan. 

g) Melakukan pelecehan seksual dan/atau perselingkuhan di lingkungan 

Perseroan . 

h) Menerima/memberikan sesuatu yang diketahui atau patut diduga 

pemberian/penerimaan itu bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan 

pegawai yang bersangkutan. 

i) Mencari sumbangan atas nama Perseroan untuk keuntungan pribadi/pihak 

lain atau melakukan pungutan secara tidak sah, sehingga merugikan 

pelanggan/supplier perusahaan dan menimbulkan citra yang negatif bagi 

Perseroan. 

j) Melakukan praktek perbankan gelap (rentenir) di lingkungan Perseroan yang 

dapat dibuktikan oleh Perseroan. 

k) Melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan pemborosan keuangan 

Perseroan, antara lain kemahalan harga, over volume, manipulasi kuintansi 

pembelian. 
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l) Melakukan kegiatan yang bertujuan merusak disiplin, atau menggangu serta 

mempengaruhi pegawai lainnya untuk berbuat tidak baik yang dapat 

dibuktikan oleh Perseroan (antara lain mogok tidak sah) 

m) Melakukan tindakan negatif dengan maksud membalas dendam terhadap 

atasan, teman atau bawahan di dalam maupun di luar Perseroan 

n) Menyalahgunakan wewenang atau jabatan serta melaksanakan jabatan 

rangkap dan/atau terkait hubungan kerja dengan pihak lain yang 

menimbulkan benturan kepentingan. 

o) Memberikan perlakukan istimewa kepada siapapun yang dapat 

mengakibatkan keuntungan secara pribadi maupun kerugian Perseroan. 

p) Melakukan tindakan provokasi yang dapat menimbulkan keresahan serta 

menggangu ketertiban/kelancaran dinas/ ketentraman Perseroan 

q) Pegawai Perseroan yang menolak mutasi dimana proses mutasinya sudah 

sesuai dengan kebijakan Direksi, maka pegawai yang menolak mutasi 

dikualifikasikan mengundurkan diri dengan hak pesangon penuh sesuai 

perhitungan masa kerja. 

r) Pegawai Perseroan yang mangkir sebanyak 3 tiga)  kali secara acak dalam 3 

(tiga) bulan dimana setiap kalinya mangkir maksimal 2 (dua) hari yang dapat 

dibuktikan oleh Perseroan. 

s) Melakukan tindakan menghasut dan mengajak pegawai lain untuk melakukan 

persengkongkolan jahat (seperti: fraud, pencurian, perusakan aset, 

penjarahan) yang dapat menimbulkan kerugian Perseroan, serta 

mengganggu ketertiban/ kelancaran dinas. 

t) Melakukan pelanggaran pada jenis pelanggaran ringan dilakukan berulang 3 

(tiga) kali dalam 3 (tiga) bulan. 

 

Pelanggaran Disiplin Berat tingkat II adalah sebagai berikut : 

a) Pegawai Perseroan yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih 

berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti 

yang sah dan telah dipanggil oleh Perseroan 2 (dua) kali secara patut dan 

tertulis dapat dikualifikasikan mengundurkan diri. Keterangan tertulis dengan 

bukti yang sah harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pegawai 

masuk kerja. 
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b) Memberikan keterangan /informasi palsu baik tertulis maupun elektronik, 

memalsukan data dan/atau tanda tangan, serta dokumen kepegawaian 

lainnya yang dapat merugikan Perseroan yang dapat dibuktikan Perseroan. 

c) Melakukan tindakan kejahatan misalnya menyerang, mengintimidasi, 

melakukan penganiayaan, penghinaan secara kasar, tindak kekerasaan, 

mengancam Pimpinan Perseroan atau pegawai atau keluarganya 

d) Melakukan penipuan, pencurian, penggelapan barang/uang milik Perseroan 

atau orang lain yang dapat dibuktikan Perseroan 

e) Memperdagangkan barang terlarang secara hukum baik didalam maupun 

diluar lingkungan Perseroan. 

f) Membujuk pimpinan Perseroan atau pegawai beserta keluarganya untuk 

melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau 

kesusilaan serta peraturan perundang - undangan yang berlaku 

g) Membawa senjata api/tajam atau barang barang berbahaya lainnya di 

lingkungan Perseroan tanpa surat-surat atau perintah yang sah 

h) Melakukan perbuatan asusila, mabuk, perjudian, minum minuman keras yang 

memabukan, memakai, membawa menyimpan atau menyalahgunakan 

narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan Perseroan. 

i) Mencemarkan nama baik Perseroan atau membongkar serta membocorkan 

rahasia Perseroan yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan 

negara. 

j) Menyalagunakan (memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan 

meminjamkan atau memberikan) barang-barang dokumen atau surat-surat 

yang bersifat rahasia/berharga milik Pemerintah atau milik Perseroan yang 

sah 

k) Dengan sengaja membiarkan teman sekerja atau Pimpinan Perseroan dalam 

keadaaan bahaya ditempat kerja atau sengaja merusak atau membiarkan 

dalam keadaan bahaya barang milik Perseroan yang menimbulkan kerugian 

bagi Perseroan. 

l) Melakukan perbuatan yang merugikan Perseroan. 

m) Menjadi tersangka dan/atau terpidana berdasarkan sesuatu putusan 

pengadilan, karena telah melakukan tindak pidana 

n) Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan Perseroan yang diancam pidana 

penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan yang bersangkutan telah ditetapkan 

sebagai tersangka. 
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o) Melakukan perbuatan yang melanggar Cara Pembuatan Obat yang Baik 

(CPOB) yang telah dibuktikan oleh manajemen. 
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