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Ccd,e of Conduct ini disusun dengan urutian pembahasan terdiri atas 3 (trga)

bagian yaitu:

.BABI :PENDAHULUAN

. BAB ll : STANDAR ETIKA BISNIS DAN PERIIAKU

. BAB III : PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN

{.2. TUJUA}| CODE OF COttDItCT

Pendokumentasian Code of funduct ini merupakan upaya untuk rnemenuhi tuiuan

sebagai berikut:

a. Memberikan kepastian tindakan yang harus ditaati oleh insan Phapros,

sehingga menciptakan keteraturan dalam pengelolaan perusahaan.

b. Meniadi kriteria untuk menilai kepatuhan atau penyimpangan perilaku.

c. Upaya menciptakan suasana yang sehat dan nyaman dalam lingkungan

intemal perusahaan.

d. Mendorong insan Phapros untuk selalu bertindak profesionaldan beretika

serta menghindarkan diri dari tindakan yang melanggar hukum.

e. Mendorong perbaikan mutu pelayanan, yang pada akhirnya akan

menin gkatkan reputasi perusahaan.

{.3. VISI DAN MISI PERUSAHAAN

a. Visi :

"Meniadi perusahaan farmasi terkemuka yang menghasilkan produk
kesehatan terbaik guna meningkatkan kualitas hidup masyamkat".

b. Misi :

1. Menyediakan produk dan jasa dengan kualitas terbaik dan inovasi yang
berkelanjutan;

2. Meningkatkan kompetensi& profesionalisme karyawan untuk prclses bisnis
yang lebih baik mengacu pada prinsip GCG;

3. Memberikan nilai tambah dan mendukung pembangunan yang
berkelanjutian untuk seluruh stakeholder.
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{.4. NILAI-NILAI PERUSAHAAN : AKHLAK

a. Amanah

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan dengan kata kunci lntegritas,

Terpercaya, Bertranggung Jawab, Komitmen, Akuntabilitas, Jujur, Disiplin.

b. Kompeten

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dengan kata kunci

Profesional, Fokus Pelanggan, Pelayanan Memuaskan, Ungg ul, Excellence,

Smart.

c. Harmonis

Saling pedulidan menghargai perbedaan dengan kata kunci Peduli (Caringl,

Keberagaman (Divers$.

d. Loyal

Berdedikasi dan m6ngutamakan kepentingan Bangsa dan Negara dengan

kata kunci Komitmen, Dedikasi (rela berkorban), Kontribusi.

e. Adaptif

Terus berinovasi dan antusias dalam menggemkkan ataupun menghadapi

perubahan dengan kata lnovatrt, Agile, Adaptif.

f. Kolaboratif

Membangun kerjasama yang sinergis dengan kata kunci Kerjasama, Sinergi.
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terbaik bagi perusahaan dan rekanannya. Keputusan yang diambil oleh insan

Phapros harus netral dan tidak boleh ada pengaruh kepentingan pribadi maupun

keluarga yang dapat secara sadar atau tidak sadar mempengaruhi pertimbangan

terbaiknya bagi kepentingan perusahaan dan rekanannya.

Benturan kepentingan dapat dihindari dengan cara :

a. Mengklarifikasi kapan seseorang berbicara sebagai pribadi atau sebagai lnsan

perusahaan.

b. Tidak mengambil keuntungan pribadi akibat dari kesempatan-kesempatan yang

muncul, baik dari adanya informasi, kedudukan maupun atas penggunaan aset

perusahaan.

c. Tidak melakukan jenis usaha yang sama dengan usaha yang dijalankan oleh

perusahaan.

d. Menghindari situasi yairg dapat menyebabkan spekulasi.timbulnya kecurigaan

akan adanya benturan kepentingan.

e. Mengungkapkan setiap kemungkinan adanya benturan kepentingan.

2,2, FRAUD

Fraud (kecurangan) adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan

sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap

pihak lain) yang dilakukan orang dari dalam atau luar Perusahaan untuk

mendapafl<an keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau

tidak langsung merugikan Perusahaan atau pihak lain.

Tindakan yang dikategorkan ftaud adalah:

a. Kecurangan Laporan Keuangan {Financial Statement Fraudl

Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang

dilakukan oleh pelaku kecurangan (fraudl dalam bentuk salah saii material

Laporan Keuangan yang merugikan stakefrolders. Kecurangan inidapat bersifat

finansial atau kecurangan non finansial.

b. Penyimpangan atas Aset (Asset Misappropriation)

Penyimpangan atas Aset meliputi penyalahgunaanlpencurian/penggelapan aset

atau harta Perusahaan.
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2.7. PERLINDUNGAN LI]TIGKUNGAN

Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, perusahaan berusaha melakukan

upaya pemeliharaan lingkungan sesuai dengan standar penilaian kinerja

pengelolaan lingkungan (PROPER) yang ditetapkan oleh Kementrian Lingkungan

Hidup Republik lndonesia. Sikap perusahaan terhadap lingkungan adalah:

a. Memperhatikan masalah lingkungan yang ada disekitar pabrik berkaitan dengan

emisi ke udara, pembuangan ke air, manajemen limbah, kontaminasi tanah,

penggunaan bahan baku, dan sumber daya alam, serta isue masyarakat dan

lingkungan sekitar.

b. Memperhitungkan aspek dan dampak lingkungan yang terdapat didalam pabrik

dan sekitarnya dan menentukan program yang akan dilakukan berkaitan dengan

pelestaria n lingkungan

2.8. HUBUNGAN DENGAN KARYAWAN

Perusahaan menyadari bahwa karyawan merupakan aspek terpenting dalam

menunjang keberhasilan Perusahaan. Oleh karena itu Perusahaan memberikan

kesempatan yang sama dan seluas-luasnya terhadap semua karyawan untuk selalu

berpartisipasi aktif dalam mencapai Visi dan Misi Perusahaan dengan errta'.

a. Perusahaan menghormati dan menghargai hak dan kewajiban karyawan

berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan perundang

undangan yang berlaku;

b. Perusahaan memperlakukan karyawan sebagai aset yang berharga sehingga

Perusahaan akan memberi kesempatan yang sama kepada karyawan untuk

mengembangkan potensi yang dimilikinya tanpa adanya diskriminasi gender,

suku, agama, ras dan antar golongan;

c. Perusahaan memberlakukan sistem rekrutmen, promosi, dan pengembangan

karier secara wajar sesuai dengan kompetensi masing-masing karyawan serta

kebutuhan Perusahaan;
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Perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk menyampaikan

pendapat dan aspirasi dengan tatra cara yang beretika dan tidak bertentangan

dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan.

2.9. INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN

Segenap lnsan Phapros wajib menjaga integritas laporan keuangan. Perilaku lnsan

Phapros dalam mendukung integritas laporan keuangan adalah:

a. Pencatatan dan pelaporan transaksi dilaksanakan secara konsisten, tunduk
pada standar akuntansikeuangan yang berlaku umum;

b. Kegiatan akuntansi harus menghasilkan laporan yang wajar dan dapat

dipertanggungjawabkan. Semua catatan resmi mengenai kegiatan operasional

Perusahaan harus akurat, jujur, lengkap, dan tepat waktu tanpa adanya

pembatrasan dalam bentuk apapun dan tidak dibenarkan dilakukannya akuntansi

ganda;

c. Laporan keuangan Perusahaan telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik

dengan kualifikasi yang dapat dipertanggungiawabkan kepada pemegang

saham (shareholderc) dan pemangku kepentingan (stakehotders);

d. Seluruh karyawan Perusahaan bertanggungjawab untuk melakukan pencatatan

secara jujur, objektif, dan akurat serta:

1. Menghindari ketidakcermatan, ketidakbenaran catatan atiau tansaksi yang

melanggar hukum.

2. Menghindari menyembunyikan data dan dokumen Perusahaan selama

menjabat danlatau setelah yang bersangkutan menyelesaikan masa tugas

dan jabatannya.

3. Menghindari memberikan dokumen ke pihak-pihak yang tidak berhak.

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

disengaja ataupun kegiatan yang menyesatkan dalam melakukan

akuntansi Perusahaan.
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2.{ O. PERLINDIS.IGAN INFT}Ri,IASI

a. Pada prinsipnya, perusahaan berusaha untuk menyajikan infornasi yang

transparan kepada setiap sfakeholders. Namun demikian, ada informasi yang

harus tetap diJaga kerahasiaannya menyangkut kelangsungaR hidup dan

keharmonisan dalam perusahaan, antara lain :

b. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Pemegang Saham, serta karyawan

perusahaan harus menjaga kerahasiaan informasi perusahaan sesuai dengan

perafuran perundangan, .peraturan perusahaan dan kelaziman dalam dunia

usaha.

c. $etiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Pemegang $aham, serta

karyawan perusahaan dilarang menyalahgunakan informasi yang berkaitan

dengan perusahaan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, informasi rencana

pengambilalihan, pen$gabungan usaha, dan pembelian kembali saham.

d. Setiap mantan anggota Dewan Komisaris, Direksi, karyawan perusahaan, dan

Pemegang Saham yang telah mengalihkan sahamnya, dilarang

mengungkapkan informasi yang menjadi mhasia perusahaan yang

diperohhnya selama manjabat atau menjadi pernegnng *aham di parusahaan,

kecuali informasitersebut diperlukan untuk pemeriksaan dan penyidikan sesuai

peraturan perundangan, atau tidak lagi menjadi rahasia perusahaan.

2.1 I . PERLINDUN GAN ASET TANGIBLEDAN ,,VTAA'G'BIE

Aset fanglble dan tntangtble perusahaan harus dtkelola dengan balk dan benar

serta digunakan untuk kepntingan tujuan bisnis. Setiap insan Phapros

bertanggung jawab menjaga dan memelihara keutuhan serta keselamatan harta

dan kekayaan peru$ahaan sesuai dengan fungsi, tugas, dan tanggung jawab

masing masing berdasad<an aturan dan kebijakan perusahaan. $elain untuk

kepentingan dan tujuan bisnis, setiap insan Phapros dilarang melakukan hal-hal

sebagai berikut:

a. Menggunakan dan memanfaatkan aset perusahaan unfuk kepentingan pribadi.

b. Menggunakan dan memanfiaatkan aset perusahaan untuk kepentingan dan

aktivitas politik serta pihak ketiga lainnya.
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c. Menggunakan dan memanfaatkan aset perusahaan untuk kegiatan danlatau

tujuan yang melanggar hukum dan etika.

d. Berusaha memiliki, menjual, menggadaikan dan menyewakan aset perusahaan

kepada pihak lain.

2.{2. INFORIiASI ORANG DALAM

lnsan Phapros yang ' memiliki akses informasi material tidak boleh

menyalahgunakan jabatan dan pekerjaannya dalam mengungkapkan informasi

materialyang dapat mempengaruhi lteputusan lnvestor. lnformasimaterial adalah

informasi yang belum dipublikasikan secara luas yang dapat digunakan untuk:

a. Memperoleh keuntungan pribadi dan pihak-pihak tertentu;

b. Merugikan perusahaan.

2.13. KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Perusahaan mendukung lnsan Phapros untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan

organisasi profesi atiau organisasi sosial lainnya yang memberikan manfaat bagi

Phapros.

Perusahaan membuat kebijakan untuk tidak memberikan sumbangan politik

kepada partai politik apapun, kecuali memenuhi ketentran hukum dan peraturan

perundang-undangan.

Sumbangan politik yang diberikan karyawan yang memenuhi ketentuan hukum,

ataupun keputusan untuk tidak memberikan sumbangan, tidak akan

mempengaruhi segala hak dan kewajibannya sebagai seorang karyawan.

Perusahaan juga tidak melarang atau tidak mencegah para karyawan di semua

tingkatan untuk ikut melaksanakan haknya sebagai warga negara dengan

memberikan suara dalam Pemilu.

2,1 4. ETIKA TE RHADAP STAKEH ALDERS

2.14.1. PELANGGAN

Perusahaan memandang pelanggan sebagai salah satu sfakeholders yang

utama, untuk itu perusahaan:

a. Selalu menghormati hak-hak pelanggan sesuai ketentuan
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2.15. KETEPATAN PENCATATAN DAN PELAPORAN

Data keuangan perusahaan diolah untuk menghasilkan laporan-laporan yang bisa

dipertanggungjawabkan, akurat dan tepat waktu kepada manajemen, pemegang

saham, dan plhak berkepentlngan lalnnya (sfakeholders). Oeh karena ltu, semua

eatatan resmi rnengenai kegiatan bisnis harus akurat, jujur, lengkap dan tepat

waktu, tanpa adanya pernbatespn dalam benfukapapun. Akurasitercermin dalam

dua hal, yaitu dokumentasifakta dan penilaian yang etis.

2.1 6. KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PEilIERIN TAH

Sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada pemerintah, perusahaan

berkomitmen untuk mematuhi setiap ketentuan perafuran pemerintah dengan cara:

a. Semua inean Phapros harue .melakeanakan peraturan porundang.ul46nnun

dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

b. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Direksi dan iaryawan perusahaan

melaksanakan perafuran perundang-undangan dan PKB.

c. Perusahaan rnendukung program yang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan

tetap memperhatikan kondisi perusahaan.

2.{7. HUBUNGAN INSAN PERUSAHAAN

Hubungan baik yang terjalin antar insan Phapros akan menciptakan suasana kerja

yang positif, harmonis, dan dinamis. Oleh karena itu, segenap insan Phapros harus

selalu menjaga hubungan baik dan saling menghormati, sehingga tercipta suasana

kerja yang saling mendukung serta menumbuhkan suatu tim kerja yang kuat guna

mendukung produktivitas perusahaan. Hubungan baik antar insan Phapros

mencakup hubungan antara atasan dengan bawahan dan sebaliknya, maupun

sesama insan Phapros.

$ebagai atasan harus memilikisikap sebagai berikut:

a. Memberikan contoh serta teladan yang baik dan tanggap terhadap aspirasi

baurahan serta bersedia menanggung risiko dan tanggung jaumb jabatannya.

b. Membedkan birnbingan dan pembinaan kepada barflalmn untuk bekeria secara

produktif, memberi kesempatan untuk mengembangkan karir, serta tidak

menjerumuskan bawahan pada tlndakan yang tercela.
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c. Memberikan motivasi kepada bawahan agar dapat bekerja dengan baik dan

memberikan penghargaan yang sesuai.

d. Memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari bawahan dalam setiap

pengambilan keputusan.

e. Menilai bawahan berdasarkan prestasi dan kemampuan dengan ukuran

penilaian yang jelas.

f. Memberikan sanksi kepada bawahan atas dasar tingkat kesalahan dan bukan

atas dasar balas dendam.

Sebagai bawahan harus memilikisikap sebagai berikut:

a. Menunjukan minat, semangat, dan disiplin dalam bekerja.

b. Memiliki dedikasi dan tanggap terhadap pemikiran positif atasan.

c. Menjaga kebijakan athsan terhadap komitmen perusahadn.

d. Mendiskusikan masalah dan memberikan masukan kepada atasan secara baik

dan santun.

e. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan atasan dan berusaha memenuhi

target yang ditentukan.

sedangkan sesama insan Phapros harus memilikisikap sebagai berikut:

a. Membina komunikasi dan hubungan yang harmonis serta tanggap terhadap

kebutuhan sesama insan Phapros dengan tetap mengedepankan kepentingan

perusahaan.

b. Melakukan koreksidengan cara yang santun dan tidak saling menyalahkan.

c. Saling berbagi pengetahuan dan pengalaman kerja serta menularkan jiwa

kewirausahaan kepada rekan kerjanya.

Untuk menjaga hubungan baik antar insan Phapros, segenap karyawan harus

menjauhkan diri, mencegah, dan tidak melakukan hal-halsebagai berikut :

a. lntimidasi

Melaksanakan tugas dan fungsinya dengan melakukan penekanan atau

intimidasi terhadap sesama rekan kerja, atasan, atau bawahan untuk
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Perusahaan berusaha memberikan ltineria optlmal dan menJaga eltra agar dapat

meningka*an nilai bagi para pemegang saham.

2.24. DUKUNGAI'I TERHADAP KOilU}IITAS

lnteraksi dengan komunitas setempat merupakan hal yang berpengaruh terhadap

bisnis perusahaan. Dalam kaitan dengan dukungan terhadap komunitas, PT

Phapos Tbk akan:

a. Meniuniung tinggi nilai-nilaipositif komunitas dimana perusahaan beroperasi.

b. lkut serta dalam memberikan dukungan terhadap aktivitas sosial masyarakat

setempat yang juga mempunyai manfaat, baik secara langsung maupun tidak

langsung, bagi bisnis perusahaan.

2.25. HUBUNGAN DENGAN PE$AING

Perusahaan selalu menjaga terciptanya persaingan yang adil, sehat, dan

transparan sesuai dengan peraturan yang beflaku, maka untuk itu perusahaan:

a. Tidak melakukan keriasama dmgaa pesaing dengan tujuan untuk atau

rnengarah kepsda praktik nnnopoli.

b. Dalam semua kegiatan bisnis perusahaan tidak akan mendiskreditkan

pesaing.

c. lnfunnasi mengenai pesaing sejauh tidak melanggar praturan perundangan

yang berlaku dan sesuai dengan etika bisnis pada umumnya dapat dibenarkan

untuk diperoleh.

d. Komlsaris, Dlreksi dan Karyawan tidak dlperkenankan, balk secara langsung

maupln tidak langeung, untuk ikut corta dalarn kepemilikan maupun

kepengurusan perusahaan pesain g.

2.26. HUKUT ADAT DAN BUDAYA SETEilIPAT

Perusahaan menyadari kondisi bahwa insan Phapros bisa berdomilisidi mana saja

dengan adat dan budaya yang beraneka ragam. $tandar elika Perusahaan:

22 ./
qr'q



--I trr

I
l

i

l.

a, Saillry *xan Pfiapus dapat memahaml lteartfan lokal dan dapat bertoleransl

dengffi adatdan h$aya setsnpat di mana insan phaprm berdrynisili.

b. Tidak menyinggung budaya dan hukum adat setempat yang dapat 
f

menimbulkan konfrk serta berdampak merugikan citra perusahaan.

23/
?e















COMPANY

GUIDELINE

2021

Code of Conduct merupakan

pedoman bagi setiap insan Phapros

untuk bersikap dan berperilaku dalam

melaksanakan tugas dan berinteraksi

dengan stakeholders.


