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PENGANTAR

PT Phapros Tbk merupakan suatu Perusahaan yang mempunyai peranan strategis dalam

memenuhi kebutuhan masyarakat akan penyediaan obat-obatan bermutu. Peran tersebut

telah dijalani PT Phapros Tbk selama lebih dari enam dasawarsa melalui pertumbuhan yang

sehat dan memperoleh citra kelembagaan yang positif. Keberhasilan tersebut tidak terlepas

dari komitmen perusahaan untuk menerapkan praktik penyelenggaraan bisnis yang sehat

dan beretika {Good Corporate Govemance) dan menjadikan perilaku bisnis positif sebagai

salah satu nilai dasar dalam pengambilan keputusan.

Untuk memandu pencapaian tatanan perilaku bisnis tertinggi, perusahaan memiliki Standar

Etika Bisnis dan Perilaku (Code of Conducf), yang secara otonom merupakan pedoman bagi

setiap insan Phapros untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas dan

berinteraksi dengan stakeholders.

Setiap insan Phapros berkewajiban untuk menjaga dan mempertahankan etika secara

konsisten, dengan menunjukkan integritas yang tinggi dalam menjalankan bisnis. Insan

Phapros patut bangga dapat menunjukkan perilaku bisnis yang etis, dan pada akhirnya

menciptakan kebanggaan memiliki perusahaan yang menjunjung nilai-nilaietika.

Komisaris dan Direksi menyambut baik penyusunan dan pemberlakuan Code of Conduct

PT Phapros Tbk ini, yang merupakan komitmen untuk membentuk trademark individu yang

memiliki perilaku bisnis dengan kadar etika yang tinggi. Harapan kami, segenap insan

Phapros memahami dan menyatakan dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan

komitmen yang tertuang dalam Cade af Conducf PT Phapros Tbk.

Pendokumentasian Code of Conducf ini akan memperkuat fondasi sistem nilai para individu

pada PT Phapros Tbk, sehingga menjadi pelaku bisnis yang tangguh, profesional dan

memiliki etika yang tinggi, dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan dan menciptakan

nilai tambah (vatue addedl bagi sfakeholders, sekaligus mampu mempertahankan dan

mengembangkan PT Phapros Tbk sebagai perusahaan yang sehat dan selalu menjunjung
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tinggi etika serta dapat mencapai visinya "Menjadi perusahaan farmasi terkemuka yang

menghasilkan produk kesehatan terbaik yang didukung oleh manajemen profesional serta

kemitraan strategis guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat".

Ditetapkan diJakarta
ranssat l.0.oEc 291g

Direksi,

l

Dewan Komisaris:

Verdi eudi'dar#o

Direktur Keuangan
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DAFTAR ISI

PENGANTAR KOIUISARIS DAN DIREKSI

DAFTAR ISI
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B. Tujuan Code of Conduct
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D. Nilai-Nilai Perusahaan
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A. Benturan Kepentingan
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F. Perlindungan Lingkungan
G. Hubungan dengan Karyawan
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG DAN SISTEIUIATIKA

Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas manajemen dan kinerja perusahaan, PT

Phapros Tbk telah bertekad untuk menjadikan Good Corparate Go,vemance sebagai

perangkat yang melandasi praktik manaiemen perusahaan. Untuk mendukung hal

tersebut, diperlukan sistem nilai yang dapat mendorong dan menjadi perekat individu

perusahaan. Sistem nilai tersebut didokumentasikan dalam suatu Pedoman Etika Bisnis

dan Perilaku (Code of Conduct|, yang merupakan standar tata perilaku bagi seluruh

individu pada PT Phapros Tbk dalam melaksanakan tugas dan melakukan interaksi

dengan stakeholders, sesuai dengan standar etika, budaya, integritas, kepatuhan

terhadap peraturan dan profesionalisme, serta menjaga citra perusahaan di luar

lingkungan kerja, sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan

bermasyarakat.

Code of Conducf merupakan instrumen yang penting bagi perusahaan untuk menentukan

sikap dan perilaku etis yang diharapkan dari para individu perusahaan, mulaisejak Dewan

Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan, yang secara langsung merupakan cerminan

citra perusahaan bagi para sfakeholders.

Code of Conduct inidisusun dengan urutan pembahasan terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu:

. BABI :PENDAHULUAN

. BAB ll : STANDAR ETIIG

. BAB III : PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN

Code of Conduct
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TUJUAN CADE OF COAItrUCT

Pendokumentasian Code of Conducf ini merupakan upaya untuk memenuhi tujuan

sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian tindakan yang harus ditaati oleh insan Phapros, sehingga

menciptakan keteraturan dalam pengelCIlaan perusahaan.

2. Menjadi kriteria r"rntuk menilai kepatuhan atau penyimpangan perilaku.

3. Upaya menciptakan suasana yang sehat dan nyaman dalam lingkungan internal

perusahaan. -
4. Mendorong insan Phapros untuk selalu bertindak profesional dan beretika serta

menghindarkan diri dari tindakan yang melanggar hukum.

5. Mendorong perbaikan mutu pelayanan, yang pada akhirnya akan meningkatkan

reputasi perusahaan.

C. VISI DAN tt[ISI PERUSAHAAN

1. Visi :

"Menjadi perusahaan farmasi terkemuka yang menghasilkan produk kesehatan terbaik

yang didukung oleh manajemen profesional serta kemitraan strategis guna

meningkatkan kualitas hidup masyamkaf'.

2. Misi :

1) Menyediakan produk kesehatan terbaik guna memenuhi kebutuhan rnasyarakat.

2) Memberikan imbal hasil kepada pemegang saham sebagai refleksi kinerja

perusahaan dan memberikan penghargaan karyawan yang memberikan kontribusi

serta melakukan inovasi.

3) Menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial dan berwawasan

K3LL (Keselamatan dan Kesehatan Keria Lindungan Lingkungan).

Code of Conduct
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D. NILAI.NILAI PERUSAHAAN

SPIRIT

1. Strive for excellence

Merupakan tekad insan Phapros dalam berkarya untuk senantiasa memberikan yang

terbaik dan dengan upaya maksimal bagi pelanggan, masyarakat dan perusahaan.

2. Profesional \
Setiap insan Phapros senantiasa bekerja sesuai dengan kaidah-kaidah profesinya,

dan memegang teguh etika serta etos profesi dalam berkarya sesuai dengan bidang

pekerjaannya.

3. lntegrity

Landasan moral yang paling dasar. lni menunjukkan tekad insan Phapros untuk

menjunjung sikap moral ini dan ditunjukkan dengan satunya kata dan perbuatan, sikap

jujur dan terbuka, tidak munafik dan mampu mempertahankan prinsip.

4. Respect to customer

lnsan Phapros sadar bahwa kelangsungan hidup perusahaan dan kesejahteraan

karyawan sangat tergantung dari kepuasan pelanggan, oleh karena itu seluruh insan

Phapros meletakkan kepuasan pelanggan menjadi sasaran keria utama. Baik itu

pelanggan pengguna , endorser, komunitas kesehatan dan juga rekan proses kerja

berikutnya.

5. lnnovative

Untuk dapat menghasilkan yang terbaik dan memuaskan kebutuhan pelanggan, maka

seluruh insan Phapros tak henti-hentinya mencari dan melakukan innovasi dalam

bekerja dalam mencapai sasaran tersebut. Koridor yang membatasi inovasi hanyalah

kaidah profesionalisme dan landasan moral integritas.

Code of Canduct

,:{d



b
b
iiL-

-b
L-

-
L-

-
L-
€
b,,€
b-.

-
L.a
L.

-ts-
€
L.

-
h-

-
L.

-b
l-
-ll..
-b^

-l-,i.b..q
L^

-t-
-L5
b
L-.
-l--5
bt-.
€
Ip
bL
|.!'
tL-
!-
IL-!{tL!!l

Teamwork

lnsan Phapros sadar bahwa keria kelompok yang sehat adalah prasyarat untuk

perusahaan mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan, karena sasaran

perusahaan tak mampu dicapai seorang diri. Oleh karena itu pengembangan sumber

daya insan Phapros tidak ingin menghasilkan "superman" tetapi "super team". Setiap

insan Phapros harus berupaya untuk meniadi angota tim yang baik dan berkontribusi

maksimaldemi keberhasilan tim, dan pada gilirannya demi keberhasilan perusahaan.

Code of Conduct
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BAB II

STANDAR ETIKA BISNIS DAN PERILAKU

Standar etika bisnis dan perilaku merupakan suatu nilai yang terpancar dari visi, misi, dan

nilai-nilai yang dianut oleh seluruh insan Phapros serta digunakan sebagai dasar berinteraksi

dalam menjalankan usahanya.

A. BENTURAN KEPENTINGAN

Keb'rjakan perusahaan tentang benturan kepentingan (Conflict of lnteresf) merupakan

kebijakan secara menyeluruh, agar semua pimpinan perusahaan serta semua karyawan

menghindarkan diri dari setiap pertentangan antara kepentingan pribadinya dengan

kepentingan perusahaan.

Setiap keputusan bisnis hanya dibuat demi kepentingan terbaik bagi perusahaan, tidak

didasarkan atas kepentingan atau keuntungan pribadi. Untuk itu, sebagai bagian dari

kebijakan perusahaan, semua insan Phapros harus menghindari semua kepentingan

pribadi yang mungkin timbul.

Benturan atau pertentangan kepentingan dapat terjadi dalam hubungan yang berkaitan

dengan pemasok {supplier), pelanggan (costumerl, dan perusahaan ataupun

perseorangan yang sedang atau akan melakukan kegiatan usaha dengan perusahaan,

termasuk kegiatan usaha jual beli saham perusahaan dan kepemilikan saham dari

perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dengan perusahaan.

Situasi benturan kepentingan akan muncul ketika seorang karyawan atau keluarganya

mengambiltindakan atau mempunyai kepentingan pribadi dan mengharapkan keuntungan

karena posisinya yang akan menyulitkannya dalam bertindak secara obyektif dan efektif.

Begitu juga dalam hal pengambilan hutang ataupun pemberian suatu jaminan atas

kenruajiban karyawan dari pihak manapun yang tidak wajar.

Code of Conduct
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lnsan Phapros tidak diperkenankan menempatkan diri pada posisi atau situasi yang dapat

menimbulkan benturan kepentingan antara dirinya dengan perusahaan atau dengan

rekanannya. Setiap keputusan yang diambil harus semata-mata demi kepentingan 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 yang dapat menyebabkan spekulasi timbulnya kecurigaan akan

adanya benturan kepentingan.

e) Mengungkapkan setiap kemungkinan adanya benturan kepentingan.

B. PRAKTIK SUAP

Suap didefinisikan sebagai suatu perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada

seorang pejabat atau seorang yang memiliki v$ewenang, dengan maksud agar yang

bersangkutan berbuat atau tidak berbuat sesuafu dalam jabatannya yang bertentangan

dengan kewajibannya.

Bentuk pemberian suap bisa berupa uang, barang, fasilitas, pemberian jabatan, ataupun

bentuk lainnya yang dimaksudkan sebagai imbalan.

Di dalam kondisi ini, juga termasuk korupsi, kolusidan nepotisme.

Korupsi didefinisikan sebagai tindakan yang melawan hukum untuk memperkaya diri

sendiri atau orang lain, sehingga menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Lebih lanjut,

termasuk juga bagi setiap orang yang memiliki tujuan untuk memperkaya seseorang atau

Code of Conduct

4Y6



l--rrrrrrrrfrLI
r-1rtrrra-ljrrrrr}IIJrIljL-
ljEIJ

EEl:tr
EE
l--tr
s

orang lain atau perusahaan serta penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau

posisi atau fasilitas yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

Nepotisme dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menguntungkan

keluarga atau kroni di atas kepentingan perusahaan.

Kolusi didefinisikan sebagai perjanjian atau kerja sama melawan hukum.

Menawarkan, menerima atau mengarahkan orang lain untuk melakukan penyuapan serta

praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, merupakan suatu hal yang tidak dapat

diterima. Setiap bentuk penyuapan kepada insan Phapros dari rekanan ataupun pemasok

dan pemberian suap dari ilsan Phapros merupakan perbuatan yang dilarang.

C. HADIAH DAN JAMUAN

Kebijakan PT Phapros Tbk. mengenai hadiah maupun jamuan dibuat untuk menjaga

reputasi perusahaan. lnsan Phapros menyadari bahwa dalam membina hubungan bisnis

dengan relasi tidak dapat dihindari adanya pemberian atau penerimaan hadiah, imbalan,

cindera mata, fasilitas maupun suatu jamuan bisnis.

Namun demikian, apabila masalah tersebut tidak dikelola dengan tepat akan

menimbulkan suatu keadaan pertentangan kepentingan. Untuk itu, insan Phapros

diharuskan:

1. Tidak menerima atau memberikan hadiah (sponsor, jamuan, perjalanan, dan

pelayanan lainnya) dalam jumlah di luar batas kewajaran yang akan mempengaruhi

hubungan bisnis.

2. Hanya mengadakan jamuan bisnis dalam batas kewajaran dan telah disetujui oleh

pejabat yang berwenang, sepanjang hal tersebut bermanfaat dan akan meningkatkan

kerjasama bisnis perusahaan, serta mempertanggungjawabkannya sesuai dengan

aturan yang berlaku.

3. Hanya mengadakan dan menerima jamuan bisnis di tempat yang wajar dan tidak

menimbulkan citra negatif bagi perusahaan.

Code of Conduct
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D.

Praktik bisnis yang dapat diterirna:

1. Cindera mata, hadiah yang waiar yang diberikanlditerima dalam rangka perkawinan,

khitanan, musibah dan perayaan-perayaan tertentu, sesuai agama dan adat istiadat

setempat.

2. Makanan dan minuman, paket perjalanan atau akomodasi, dan jamuan dalam jumlah

wajar dan berhubungan dengan pertemuan bisnis, selama biaya tersebut dibayar dan

dicatat oleh perusahaan maupun pihak lain sebagai biaya bisnis yang wajar.

3. Material untuk periklanan atau promosi, seperti ballpen, pensil, buku tulis, gantungan

kunci, buku agenda, kalender dan barang sejenis yang lain yang memiliki nilai kurang

darijumlah tertentu yang sudah diatur dengan aturan perusahaan.

4. Diskon yang wajar atas barang dagangan atau jasa, yang diberikan sama dengan

kepada rekanan yang lainriya.

KUALITAS DAN KEAi'IANAN PRODUK

Kualitas dan keamanan produk yang baik merupakan ujung tombak yang mengangkat

pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan sangat memperhatikan

keselamatan dan kesehatan para pelanggan, para pengguna produk, para karyawan dan

pihak-pihak terkait lainnya.

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Perusahaan secara konsisten membuat dan menetapkan kebijakan terhadap kesehatan

dan keselamatan kerja sebagai berikut:

1. Mengenal secara pasti dan menimbang bahaya yang mengancam kesehatan dan

keselamatan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan produk-produknya.

2. Merencanakan, memantau, dan menindaklanjuti program-program untuk mengurangi

atau mengawasi bahaya-bahaya yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan.

3. Menyampaikan data/informasi yang terkumpul dari pengalaman mengenai bahaya

yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan setiap karyawan yang didapat

dari program kesehatan untuk dimanfaatkan oleh para ilmuwan atau perorangan atau

kelompok lain yang terlibat.

Code of Conduct
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Menentukan standar kesehatan para karyawan pada saat diterima bekerja dan selama

bekerja, sehingga mereka dapat bekeria tanpa membahayakan diri sendiri, orang lain

maupun perusahaan.

Menyediakan dan mengatur pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk merawat

karyawan yang sakit dan penanganan segera kecelakaan keria dan masalah darurat.

Mengamati setiap perilaku tidak aman dan kondisi tidak aman sekaligus mengambil

tindakan aksi langsung (immediate conective action) guna mencegah insiden maupun

kecelakaan.

Memberi dorongan leepada setiap karyawan untuk secara konsisten menjaga/

memelihara standar kesehatan dan keselamatan keria dengan baik.

Mengutamakan atau meng_edepankan perencanaan yang matang sebelum melakukan

sesuatu kegiatan operasi dengan pertimbangan terhadap aspek-aspek keselamatan

manusia, keselamatan harta benda dan keselamatan lingkungan.

L Melaporkan segala berrtuk kejadian akibat dari perilaku tidak aman dan keadaan tidak

aman, baik secara lisan maupun tulisan kepada bagian yang berkompeten.

l0.Menjaga sekaligus memelihara seluruh aset perusahaan yang digunakan di dalam

operasi perusahaan.

F. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

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:

1. Memperhatikan masalah lingkungan yang ada di sekitar 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.

2. Memperhitungan aspek dan dampak lingkungan yang terdapat di dalam pabrik dan

sekitarnya dan menentukan program yang akan dilakukan berkaitan dengan

pelestarian lingkungan.

4.

5.

6.

7.

L

Code of Conduct
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G. HUBUNGAN DENGAN KARYAUI'AN

Perusahaan menyadari bahwa karyawan merupakan aspek terpenting dalam menunjang

keberhasilan Perusahaan. Oleh karena itu Perusahaan memberikan kesempatan yang

sama dan seluas-luasnya terhadap semua Pegawai untuk selalu berpartisipasi aktif dalam

mencapaiVisidan Misi Perusahaan dengan cara :

1. Perusahaan menghormati dan menghargai hak dan kewajiban karyawan berdasarkan

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan perundangundangan yang berlaku;

2. Perusahaan memperlakukan karyawan sebagai aset yang berharga sehingga

Perusahaan akan memberi kesempatan yang sama kepada karyawan untuk

mengembangkan potenii yang dimilikinya tanpa adanya diskriminasi gender, suku,

agama, ras dan antar golongan;

3. Perusahaan memberlakukan sistem rekrutmen, promosi, dan pengembangan karier

secara wajar sesuai dengan kompetensi masing-masing karyawan serta kebutuhan

Perusahaan;

4. Perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk menyampaikan

pendapat dan aspirasi dengan tata cara yang beretika dan tidak bertentangan dengan

peraturan yang berlaku di Perusahaan.

INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN

Segenap lnsan Phapros wajib menjaga integritas laporan keuangan. Perilaku lnsan

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

pembatasan dalam bentuk apapun dan tidak dibenarkan dilakukannya akuntansi

ganda;

3. Laporan keuangan Perusahaan telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik dengan

kualifikasiyang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham (shareholder)

dan pemangku kepentingan {stakeholder);

H.
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4. Seluruh karyawan Perusahaan bertanggungjawab untuk melakukan pencatatan secara

jujur, objektif, dan akurat serta:

a) Menghindari ketidakcermatan, ketidakbenaran catatan atau transaksi yang

melanggar hukum

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 Perusahaan.

I. PERLINDUNGAN INFORMASI

Pada prinsipnya, perusahaan berusaha untuk menyajikan informasi yang transparan

kepada setiap sfakeholders. Namun demikian, ada informasi yang harus tetap dijaga

kerahasiaannya menyangkut kelangsungan hidup dan keharmonisan dalam perusahaan,

antara lain :

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

perusahaan harus menjaga kerahasiaan informasi perusahaan sesuai dengan

peraturan perundangan, peraturan perusahaan dan kelaziman dalam dunia usaha.

2. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Pemegang Saham, serta karyawan

perusahaan dilarang menyalahgunakan informasi yang berkaitan dengan perusahaan,

termasuk, tetapi tidak terbatas pada, informasi rencana pengambilalihan,

penggabungan usaha, dan pembelian kembali saham.

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

Pemegang Saham yang telah mengalihkan sahamnya, dilarang mengungkapkan

informasi yang menjadi rahasia perusahaan yang diperolehnya selama menjabat atau

menjadi pemegang saham di perusahaan, kecuali informasi tersebut diperlukan untuk

pemeriksaan dan penyidikan sesuai peraturan perundangan, atau tidak lagi menjadi

rahasia perusahaan.

11Code of Conduct
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PERLINDUNGAN ASET TANGIBLE DAN INTANG'BLE

Aset fangible dan intangibte perusahaan harus dikelola dengan baik dan benar serta

digunakan untuk kepentingan tujuan bisnis. Untuk itu, setiap insan Phapros bertanggung

jawab menjaga dan memelihara keutuhan serta keselamatan harta dan kekayaan

perusahaan sesuai dengan fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing masing

berdasarkan aturan dan kebijakan perusahaan. Selain untuk kepentingan dan tujuan

bisnis, setiap insan Phapros dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menggunakan dan memanfaatkan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi.

2. Menggunakan dan memanfaatkan aset perusahaan untuk kepentingan dan aktivitas

politik serta pihak ketiglihinnya.

3. Menggunakan dan memanfaatkan aset perusahaan untuk kegiatan dan/atau tujuan

yang melanggar hukum dan etika.

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

kepada pihak lain.

K. INFORMASI ORANG DALATI

lnsan Phapros yang memiliki akses informasi material tidak boleh menyalahgunakan

jabatan dan pekerjaannya dalam mengungkapkan informasi material yang dapat

mempengaruhi keputusan lnvestor. lnfornasi material adalah informasi yang belum

dipublikasikan secara luas yang dapat digunakan untuk:

1. Memperoleh keuntungan pribadi dan pihak-pihak tertentu;

2- Merugikan perusahaan.

L. KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Perusahaan mendukung lnsan Phapros untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan

organisasi profesi atau organisasi sosial lainnya yang memberikan manfaat bagi Phapros.

Perusahaan membuat kebijakan untuk tidak memberikan sumbangan politik kepada partai

politik apapun, kecuali memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

12Code of Canduct
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Sumbangan politik yang diberikan seorang karyawan yang memenuhi ketentuan hukum,

ataupun keputusan untuk tidak memberikan sumbangan, tidak akan mempengaruhi

segala hak dan kewajibannya sebagaiseorang karyawan.

Perusahaan juga tidak rnelarang atau tidak rnencegah para karyawan di semua tingkatan

untuk ikut melaksanakan haknya sebagaiwarga negara dengan memberikan suara dalam

Pemilu.

ETIKA TERHADAP STAKEHOLDERS

1- PELANGGAN _
Perusahaan memandang pelanggan sebagai salah satu sfakeholders yang utama,

untuk itu perusahaan:

1. Selalu menghormati hak-hak pelanggan sesuai ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.

2. Memenuhi komitrne_n produk, baik dari segi harga, kualitas sesuai dengan standar

yang berlaku, maupun ketepatan pengiriman.

3. Memberikan pelayanan yang setara kepada semua pelanggan.

4. Selalu menjaga kerahasiaan informasi mengenai pelanggan.

5. Perusahaan mengacu pada etika periklanan dan peraturcn yang berlaku.

2. PERWAKILAN CABANG

Setiap cabang merupakan gambaran kecil dari perusahaan secara keseluruhan, oleh

karena itu sikap dan perilaku insan di cabang harus mencerminkan sebagaimana

insan Phapros, dengan cara:

1. Menjaga nama baik perusahaan.

2. Para pengelola cabang bertindak atas nama perusahaan sesuai dengan Kode Etik.

3. PEMASOK

Pemasok diartikan sebagai mitra usaha yang berfungsi sebagai penyedia barang

danlatau jasa bagi perusahaan. Perusahaan memandang bahwa pemasok merupakan

mitra kerja penting bagi perusahaan. Untuk itu, perlu dibina suatu hubungan yang

13Code of Conduct
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saling menguntungkan antara perusahaan dan parEr pemasok. Dalam hubungannya

dengan pemasok maka PT Phapros Tbk:

1. Memiliki peraturan yang jelas dan tertulis untuk menjamin bahwa pelaksanaan

pengadaan telah sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik

{Good Corporate Govemance}.

2. Berupaya menghindari hubungan dengan pemasok yang mempunyai benturan

kepentingan dengan pihak-pihak di dalam perusahaan.

3. Tidak diperkenankan memberi atau menerima imbalan dalam bentuk apapun, baik

langsung maupun tidak langsung.

4. Semua kesepakataiOiOokumentasikan secara tertulis.

5. Memberikan perlakuan yang sama (equa{) bagi semua calon penyedia barang/jasa

dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan yang tidak wajar kepada pihak

tertentu, dengan cara danlatau alasan apapun.

6. Berupaya untuk mendapatkan informasiyang benar mengenai pemasok.

7. Bertanggung jawab untuk memenuhi kontrak yang telah disepakati bersama

pemasok dan oleh karenanya layak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dari

pihak pemasok.

DISTRIBUTOR

Sebagai mitra kerja utama, maka dalam hubungannya perusahaan akan menjalankan

hal-hal sebagai berikut:

1. Semua kesepakatan bisnis dengan distributor dituangkan dalam suatu dokumen

tertulis dengan berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan.

2. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak yang dianggap mampu

untuk menjadi distributor dengan mempertimbangkan keadaan, kebutuhan,

pengembangan, potensi pasar dan kebijakan perusahaan.

3. Pejabat perusahaan tidak menerima segala bentuk imbalan, baik langsung maupun

tidak langsung dari distributor.

4. Komisaris, Direksi dan Karyawan tidak diperkenankan untuk ikut serta, baik secara

langsung maupun tidak langsung, dalam kepemilikan atau kepengurusan

perusahaan yang bertindak sebagai distributor.
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5. MEDIA MASSA

1. Perusahaan berpegang pada kebenaran dan keterbukaan informasi sesuai

dengan kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

serta dapat dipertanggungjawabkan.

2. Perusahaan menempatkan media massa sebagai mitra, karena itu perlu

dibangun kerjasama positif serta saling menguntungkan dan menghargai.

Dalam berhubungan dengan media massa, pejabat perusahaan tidak diperkenankan

memberi atau menerima segala bentuk imbalan, baik langsung maupun tidak

langsung.

N. KETEPATAN PENCATATAN -DAN PELAPORAN

Data keuangan perusahaan diolah untuk menghasilkan laporan-laporan yang bisa

dipertanggungjawabkan, akurat dan tepat waktu kepada rnanajemen, pemegang saham,

dan pihak berkepentingan'lainnya (sfakeholders). Oleh karena itu, semua catatan resmi

mengenai kegiatan bisnis harus akurat, jujur, lengkap dan tepat waktu, tanpa adanya

pembatasan dalam bentuk apapun. Akurasi tercermin dalam dua hal, yaitu dokumentasi

fakta dan penilaian yang etis.

O. KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH

Sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada pemerintah, perusahaan

berkomitmen untuk mematuhisetiap ketentuan peraturan pemerintah dengan cara:

1. Semua insan Phapros harus melaksanakan peraturan perundang-undangan dan

Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

2. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Direksi dan karyawan perusahaan

melaksanakan peraturan perundang-undangan dan PKB.

3. Perusahaan mendukung program yang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan tetap

memperhatikan kondisi perusahaan.

P. HUBUNGAN INSAN PERUSAHAAN

Hubungan baik yang terialin 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
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saling mendukung serta menumbuhkan suatu tirn kerja yang kuat guna mendukung

produktifitas perusahaan. Hubungan baik antar insan Phapros mencakup hubungan

antara atasan dengan bawahan dan sebaliknya, maupun sesama insan Phapros.

Sebagaiatasan harus memiliki sikap sebagai berikut:

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

serta bersedia menanggung risiko dan tanggung jawab jabatannya.

b. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan untuk bekerja secara

produktif, memberi kesempatan untuk mengembangkan karir, serta tidak

menjerurnuskan bawaftgn pada tindakan yang tercela.

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 berdqsarkan prestasidan kemampuan dengan ukuran penilaian yang

jelas.

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

dasar balas dendam.

Sebagai bawahan harus memiliki sikap sebagai berikut:

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

b. Memiliki dedikasi dan tanggap terhadap pemikiran positif atasan.

c. Menjaga kebijakan atasan terhadap komitmen perusahaan.

d. Mendiskusikan masalah dan memberikan rnasukan 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 komunikasidan hubungan yang harmonis serta tanggap terhadap kebutuhan

sesama insan Phapros dengan tetap mengedepankan kepentingan perusahaan.

b. Melakukan koreksi dengan cara yang santun dan tidak saling menyalahkan.

c. Saling berbagi pengetahuan dan pengalaman kerja serta menularkan jiwa .

kewirausahaan kepada kepada rekan kerjanya.
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Untuk menjaga hubungan baik antar insan Phapros, segenap karyawan harus

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

1) lntimidasi

Melaksanakan tugas dan fungsinya dengan melakukan penekanan atau intimidasi

terhadap sesama rekan keria, atasan, atau bawahan untuk kepentingan tertentu, baik

pribadi atau kepentingan pihak lain, intemal maupun eksternal.

2) Penghinaan

Melaksanakan tugas_ dan fungsinya dengan melakukan tindakan dan/atau

menggunakan kata-kata yang dapat diartikan penghinaan, kata-kata kasar dan tidak

senonoh terhadap rekan kerja, atasan, atau bawahan.

3) Pelecehan

Tindakan dan/atau ucapan yang mengandung unsur pelecehan terhadap hal-hal yang

berhubungan dengan latar belakang, suku, agama, ras, adat istiadat, gender dan hal-

hal lain yang berkaitan dengan norma kesusilaan dan kesopanan.

4) Provokasi

Memanfaatkan posisi atau jabatan untuk memaksa dan memprovokasi rekan kerja,

atasan, atau bawahan untuk kepentingan politik tertentu atau kepentingan lain sejenis,

yang diyakini dan dianggap akan dapat membahayakan perusahaan.

5) Persaingan tidak sehat

Segenap karyawan dalam mengembangkan karirnya menjauhi, menghindari, dan

mencegah €ra-cara persaingan tidak sehat.

KERAHASIAAN PRIBADI KARYAWAN

lnformasi karyawan yang bersifat pribadi dijaga oleh perusahaan menyangkut

pertimbangan:

1. Menjaga keharmonisan antar insan Phapros dan rasa kekeluargaan di antara insan

Phapros.

2. Perusahaan menghormati kepentingan kerahasiaan pribadi karyawan.

a.
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3. Perilaku pribadi karyawan yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan, bukan

urusan perusahaan, kecuali bila perilaku tersebut mengganggu kineda karyawan atau

mempengaruhi reputasi atau kepentingan bisnis perusahaan.

R. KOMUNIKASI KARYAWAN

Mekanisme komunikasiyang idealantara perusahaan dengan karyawan antara lain:

1. Perusahaan memberikan informasi yang tepat waktu kepada karyawan tentang bisnis,

kinerja produk, hubungan pelanggan dan prestasi karyawan.

2. Perusahaan menyediakan saluran komunikasi yang mendorong para karyawan

mengungkapkan diri dln membuka diskusi tentang pendapat karyawan, sikap dan

keprihatinan.

3. Perusahaan mengadakan acara "employee gatheringf'

S. MEDIA SOSIAL

Media sosial dapat menjadi wadah Insan Phapros untuk berbagi informasi, keahlian, dan

wawasan dengan masyarakat umum (publik). Perusahaan menghormati hak-hak lnsan

Phapros dalam mengemukakan pendapat di hadapan umum termasuk dalam media

sosial dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Standar etika

penggunaan media sosial adalah sebagai berikut:

1. lnsan Phapros dapat menyampaikan pikiran dengan tulisan, gambar dan

sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. lnsan Phapros tidak diperbolehkan untuk bertindak mewakili Perusahaan dalam

membuat pernyataan di media termasuk di media sosial kecuali pihak-pihak yang

memilikitugas dan kewenangan yang diberikan oleh Perusahaan;

3. Dalam menggunakan media sosial, lnsan Phapros tidak mengekspresikan hal-hal

terkait pandangan, penilaian dan kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan

citra negatif bagi Perusahaan;

4. Bertindak bijaksana dalam berbagi informasi khususnya yang terkait dengan

Perusahaan dalam media sosial;

5. Perusahaan tidak bertanggungjawab atas pemyataan pribadi dan opini lnsan

Phapros yang dimuat media sosial pribadi.
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T. PRAKTIK KETENAGAKERJAAN

Perusahaan mengakui bahwa sumber daya manusia merupakan bagian dari aset

perusahaan yang paling berharga dan sebagai salah satu pilar penyangga keberhasilan

dalam mencapai visi dan tujuan perusahaan. Oleh karena itu, komitmen perusahaan akan

memperhatikan semaksimal mungkin pemenuhan kebutuhan karyawan, memperlakukan

setiap karyawan dengan hormat, menghargai privasi dan harga diri, menjaga dan

menyimpan informasi pribadi untuk efektivitas operasionat perusahaan, serta

menyediakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan kondusif. Untuk itu, perusahaan

harus melakukan hal hal sebagai berikut:

a. Menghormati hak dan kewajiban karyawan berdasarkan PKB dan menempatkannya

sebagai landasan dalam membina hubungan dengan karyawan.

b. Membangun komunikasi yang efektif melalui pertemuan dan konsultasi langsung yang

diselenggarkan oleh perusahaan maupun melalui Serikat Pekerja.

c. Menciptakan iklim kompetisi yang sehat di antara karyawan dalam melaksanakan

tugas dan kewajibannya.

d. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengoptimalkan potensi diri,

kemampuan dan keahliannya, sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif.

e. Meningkatkan kompetensi karyawan melalui pendidikan, kursus, dan pelatihan sesuai

dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.

f. Memperhatikan kesejahteraan karyawan sesuai perkembangan perusahaan.

g. Memberikan penghargaan kepada segenap karyawan, sepadan dengan prestasi dan

jerih payahnya, sesuai dengan kapasitas, fungsi, dan tingkat tanggung jawabnya

masing-masing.

h. Memberikan kebebasan berserikat kepada karyawan sebagai mitra manajemen sesuai

tujuan perusahaan.

i. Melarang setiap bentuk diskriminasi, pelecehan, intimidasi, berdasarkan suku, agama,

ras, jenis kelamin, umur, dan daerah asal.

Perusahaan dan serikat pekerja terikat dalam PKB yang memuat syarat-syarat kerja, hak

dan kewajiban kedua pihak, untuk itu insan Phapros seharusnya:
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1. Melaksanakan ketentuan dalam PKB, tennasuk kewajiban umum dan kewajiban

khusus bagi pekerja, tidak melanggar larangan yang sudah dituangkan, dan bersedia

menerima sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.

2. Menyampaikan aspirasi, usul, maupun saran melalui saluran atau media yang

disediakan oleh perusahaan ataupun perwakllan serikat pekerja yang dibentuk.

U. KOMPENSASI DAN TUNJANGAN

Perusahaan memandang insan Phapros sebagai aset yang berharga bagi kelangsungan

hidup dan kemajuan perusahaan. Oleh karena itu, atas usaha dan keria keras setiap

insan, perusahaan membirikan remunerasi berupa kompensasi dan tunjangan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar etika perusahaan dalam

hal ini:

1. Kompensasi dan tunjangan yang diterima merupakan bentuk imbalan atas kontribusi

pekerjaan yang telah dilakukan dan bukan atas kegiatan yang tidak dilakukan.

Besaran kompensasi dan tunjangan didasarkan atas golongan dan jabatan serta

sesuai dengan prestasi kerja yang bersangkutan.

V. KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG SAHAM

Perusahaan memperlakukan para pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar

Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan berusaha memberikan kinerja optimal dan menjaga citra agar dapat

meningkatkan nilai bagi para pemegang saham.

W. DUKUNGAN TERHADAP KOMUNITAS

lnteraksi dengan komunitas setempat merupakan hal yang berpengaruh terhadap bisnis

perusahaan. Dalam kaitan dengan dukungan terhadap komunitas, PT Phapros Tbk akan:

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai positif komunitas di mana perusahaan beroperasi.

2. Ikut serta dalam memberikan dukungan terhadap aktivitas sosial masyarakat setempat

yang juga mempunyai manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi

bisnis perusahaan.

2ACode of Conduct
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HUBUNGAN DENGAN PESAING

Perusahaan selalu menjaga terciptanya persaingan yang adil, sehat, dan transparan

sesuaidengan peraturan yang berlaku, maka untuk itr"r perusahaan:

1. Tidak melakukan kerjasama dengan pesaing dengan tujuan untuk atau mengarah

kepada praktik monopoli.

2. Dalam semua kegiatan bisnis perusahaan tidak akan mendiskreditkan pesaing.

3. lnformasi mengenai pesaing sejauh tidak melanggar peraturan perundangan yang

berlaku dan sesuai dengan etika bisnis pada umumnya dapat dibenarkan untuk

diperoleh. -
4. Komisaris, Direksi dan Karyawan tidak diperkenankan, baik secara langsung maupun

tidak langsung, untuk ikut serta dalam kepemilikan maupun kepengurusan perusahaan

pesaing.

HUKUM ADAT DAN KEBIASAAN SETEIIfrPAT

Perusahaan menyadari kondisi bahwa insan Phapros bisa berdomilisi di mana saja

dengan budaya dan kebiasaan yang beraneka ragam. Standar etika Perusahaan :

1. Setiap insan Phapros dapat memahami kekayaan daerah dan dapat bertoleransi

dengan adat dan kebiasaan setempat.

2. Berusaha menyesuaikan diri dan menghormati adat dan budaya setempat di mana

insan Phapros berdomisili.

3. Tidak menyinggung budaya dan hukum adat setempat yang dapat menimbulkan

konftik serta berdampak merugikan citra perusahaan.

21Code of Conduct
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BAB III

PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN

A. KOMITII'EN DAN TANGGUNG JAWAB

Setiap insan Phapros harus memiliki komitmen untuk dapat menyelaraskan diri dengan

sistem nilai dan budaya kerja di perusahaan. Oleh karena itu, seluruh insan Phapros wajib

menempa diri untuk menyamakan dan menyatukan keyakinan dan tekad agar dapat

menerapkan sikap dan perilaku kerja yang sesuai dengan sistem nilai dan budaya kerja

yang dianut perusahaan, yang dikodifikasikan dalam Code of Conduct.

Keberhasilan penerapan Code of Conducf merupakan tanggung jawab dari seluruh

karyawan. Untuk itu, segenap karyawan memiliki tanggung jawab untuk memahami

penerapan Code of Conducf. Sebagai bagian dalam upaya pemahaman karyawan dalam

penerapan Code af Conducf, maka:

a. Perusahaan mernbentuk lim Corpomte Govemance untuk menangani implementasi

Code of Conduct.

b. Code of Conduct disosialisasikan kepada seluruh karyawan, sehingga dapat dipahami

dan diterapkan dengan tepat, baik dan benar.

c. Setiap karyawan dapat mengakses pedoman Cade of Conduct rnelalui web

perusahaan.

d. Setiap karyawan menandatangani formulir Pernyataan Komitmen Kepatuhan Pada

Code of Conducf secara tertulis atau menyetujui melalui web dan diperbaharui setiap

tahun.

e. Code of Conduet merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKB, sehingga setiap

karyawan harus mengetahui bahwa ketidakpatuhan terhadap Code of Conducf dapat

mempengaruhi hasil penilaian kinerja dan jenjang karir karyawan perusahaan.

22Code of Conduct

fird



l-l-!LL.

L:F.:LL't:L-
L:t-
L:
L'

L.rI
L:
l-

L:r-
L:
t

L-
LI

L:rLI
L:rfL.I
L:rrLf

L:rE
L-.El

L:rfEt:fF,
L-LI

E
bt-lrt
b
b
b

B,

f. Tim Corporate Govemance bertanggung iawab atas pendokumentasian formulir

pernyataan yang telah ditandatangani atau disetujuioleh karyawan.

PELAPORAN ATAS PELANGGARAN

Setiap insan Phapros memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan penerapan Code of

Conduct dalam aktivitas sehari-hari. Salah satu bentuk tanggung jawab adalah

menyangkut kesediaan untuk melaporkan setiap tindakan karyawan lain atau rekan kerja

yang diyakini merupakan suatu pelanggaran Code of Conducf dan menyampaikan setiap

fakta penyimpangan yang diketahuinya kepada pemimpin unit kerja.

Pelaporan dugaan pelangliran dilakukan secara jujur, dilandasi dengan niat baik, dan

semata-mata dilakukan untuk pencegahan terjadinya kerugian perusahaan, atau rusaknya

kinerja perusahaan, serta jauh-dari maksud-maksud tertentu untuk kepentingan maupun

keuntungan pribadi. Setiap pelaporan dugaan pelanggaran, seluruhnya disertai data

dan/atau bukti akurat agar dapat diproses lebih lanjut demi keselamatan perusahaan.

lnsan Phapros dilarang ,"Lkrkrn tindakan permusuhan, pembatasan atau tindakan lain

yang merugikan seperti ancaman fisik dan verbal terhadap insan Phapros lain yang

melaporkan terjadinya pelanggaran ataupun yang bekerjasama dalam penyelidikan

pelanggaran.

Hal-hal yang harus dilakukan perusahaan dalam menangani laporan pelanggaran Code of

Conduct adalah:

a. Perusahaan harus menjamin sepenuhnya kerahasiaan identitas pelapor dan data yang

dilaporkan, serta melindungi pelapor dari kemungkinan tindakan balas dendam.

b. Pimpinan unit kerja yang menerima laporan pelanggaran Code of Conduct

menyampaikan kepada Tim Corporate Govemance untuk selanjutnya diproses sesuai

prosedur dan mekanisme yang telah berlaku.

c. lnsan Phapros yang diduga melanggar atau melakukan penyimpangan Code of

Conduct diberikan hak untuk didengar penjelasannya maupun menyatakan

pendapatnya, sebelum diputuskan sanksi pemberian tindakan atau hukuman.

d. Penanganan pengaduan pelanggaran Code of Conducf serta pelaksanaan sanksi

dilakukan oleh lrm Corporate Gavemance dan bagian SDM sesuai dengan PKB dan

peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.
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C. PENANGANAN PELANGGARAN

Setiap dugaan pelanggaran Code of Canduct yang dilaporkan akan ditindaklanjuti melalui

pengkajian atau pemeriksaan lebih lanjut guna proses pembuktian dan penentuan bobot

pelanggaran, serta sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian sanksi.

Penanganan atas dugaan pelanggaran dilakukan oleh Tim Corpomte Govemance,

melalui kajian, verifikasidan penyelidikan atas informasi penyimpangan yang diterimanya.

Hasil penanganan dugaan penyimpangan tersebut berupa kesimpulan yang merupakan

usulan tindakan-tindakan pembinaan, hukuman disiplin, dan tindakan perbaikan lainnya

yang kemudian disampaikin kepada Bagian SDM untuk dikaji kesesuaiannya dengan

PKB atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil kajian tersebut

disampaikan kepada Direktur Utama untuk mendapatkan persetujuan mengenai tindakan

yang akan diambil.

Jika dugaan pelanggaran yang dilakukan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, sebelum

usulan sanksi diputuskan Corporate Gavemance, Direktur Utama dapat

memerintahkan Satuan Pengawasan lntern untuk melakukan pemeriksaan investigasi.

lnsan Phapros yang diduga melanggar atau melakukan penyimpangan Code of Conduct

diberikan hak untuk didengar penjelasannya oleh Tim Carporate Govermance, sebelum

diputuskan pemberian sanksi tindakan atau hukuman disiplin.

D. SANKSI DAN PENGHARGAAN

Perusahaan memberikan sanksi yang tegas dan konsisten kepada karyawan perusahaan

yang melakukan pelanggaran Code of Conduct sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengenaan sanksi atas bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Komisaris

dan Direksi, berpedoman pada anggaran dasar perusahaan dan keputusan RUPS.

Sedangkan pengenaan sanksi terhadap karyawan perusahaan dilakukan sesuai PKB.

Pelaporan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh insan Phapros tanpa disertai

dengan bukti-bukti pelanggaran dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada insan Phapros yang melakukan hal-

hal sebagai berikut:

1. Melakukan efisiensi dan menyelamatkan uang dan aset perusahaan.
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2. Membawa/mengangkat nama baik perusahaan didalam maupun di luar perusahaan.

3. Melaporkan dan membuktikan adanya penyimpangan dalam perusahaan.

PENGEMBANGAN DAN PERBAIKAN

Code of Conduct ini disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, serta nilai-nilai

perusahaan yang merupakan esensi dari etika bisnis dan etika kerja. Oleh karena itu,

Code of Conduct ini diharapkan meniadi dasar dari semua kebijakan perusahaan.

Kebijakan perusahaan yang telah diterbitkan dan bertentangan dengan Code of Conduct

harus disesuaikan, sehingga kebijakan-kebijakan yang digunakan sebagai pedoman/

acuan dalam mengelola p€?usahaan dan masih berlaku menjadi selaras dengan standar

etika bisinis dan etika kerja. Jika diperlukan, perusahaan menerbitkan kebijakan sebagai

penjabaran lebih rinciyang merupakan interpretasi dalam penerapan Code of Conduct.

Code of Conduct dapat dikembangkan atau diperbaiki, jika dianggap perlu.

Pengembangan dan perbaikan Code of Conduct dapat dilakukan seiring dengan

perkembangan lingkungan'perusahaan di masa mendatang, baik dalam bidang hukum,

peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, kondisi sosial dan norma-norma yang

berlaku, serta pengalaman perusahaan dalam penerapan Code of Conduct.

Selama penerapan Code of Conduct sangat diharapkan adanya umpan balik dari insan

Phapros dan sfakeholders lainnya sebagai bahan rnasukan bagi pengembangan dan

perbaikan Code of Conducf serta penerapannya lebih lanjut di masa mendatang. Semua

masukan, kritik dan saran agar disampaikan secara tertulis kepada Corporate

Govemance, untuk dicatat, dikaji dan dijadikan bahan masukan dalam rangka

pengembangan lebih lanjut.

Usulan pengembangan dan perbaikan Code of Conducf dibuat oleh Tim Corporate

Govemance dan disampaikan kepada Direksi untuk diproses lebih lanjut.

Code of Conduct

,{@



Ftrapr*#s

1-rrr
Er
EtEJ

PERNYATAAN KOMITMEN

KEPATUHAN PADA CODE OF CO'UDUCT

Dengan ini, saya;

Nama :

NIK

Jabatan

Menyatakan bahwa :

1. Telah membaca dan memahami Buku Code of Conducf PT Phapros Tbk
2. Bersedia mematuhi apa yang telah menjadi komitmen lnsan Phapros dalam Buku

Code of Conducf PT Ptiapros Tbk
3. Siap menerima konsekuensi dari Code of Conducf ini bila melakukan pelanggaran atas

komitmen perilaku yang telah ditetapkan
4. Akan segera mengkonsultasikan danlatau melaporkan pada pihak-pihat berwenang

yang telah ditunjuk, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila menemui
permasalahan danlatau potensi/indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan Code of
Conduct.

5. Buku Code of Conduct PT Phapros Tbk dapat didownload dengan mengscan QR
Code di bawah ini

..20.....

(Nama lengkap dan Tanda Tangan)
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