










































Phaprib
BAB IV

PENANGANAN GRATIFIKASI

A. UNIT GCG

Unit GGG, yaitu tim yang bertugas untuk mengelola pelaporan Gratifikasi di

Perusahaan, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

1. Alamat Unit GCG:

UNIT GOOD CORPORATE
GOVERNATVCE PT Phapros Tbk

Departemen Good Corporate Governance
Jalan Simongan 131

' Semarang - 50148
Telp. 024 -7625484
Fa><. O24 - 7605133

gratifi kasi@phapros.co. id
082134036624

Tugas dan Tanggung Jawab Unit GCG:

a. Menerima pelaporan Gratifikasidari lnsan Phapros;

b. Melakukan analisis dan pemrosesan setiap laporan Gratifikasi yang

diterima.

c. Melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada pelapor,

pemberi atau pihak ketiga lainnya yang terkait dengan kejadian

peneri maan/pem berian G ratifikasi.

d. Menentukan dan memberikan rekomendasi atas penanganan dan

pemanfaatan Gratifi kasi.

e. Meminta data dan informasi kepada unit kerja tertentu dan pihak lainnya

yang diperlukan terkait pemantauan penerapan Program Pengendalian

2.

Pedoman Penanganan Gntifrkasi ?e
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Gratifikasi.

f . Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Corporate Secrefary dan

Direksi apabih terjadi pelanggaran Pedoman jni

g. Melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi di Iingkungan

Perusahaan kepada Direksi.

PELAPORAN GRATIFIKASI

1. Pelaporan Gratifikasi:

- Menyampaikan surat resmiyang ditujukan kepada Perusahaan c.q. Tim Good

&rporate Governanedengan cara : rnelalui Pim$nan departen+en {Manajer},

diantar langsung, melaluiemail, telepon, sms, wa dan fax, atau melalui pos ke

Perusahaan.

- Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan secara langsung melalui :

PT. Phapros, Tbk

Jl. Simongan 131

Semarang 50147, lndonesia

- Pdaporan Gratifikasi dapat disampakan melalui on{ine :

Email :gratifikasi@phapros.co.id

Telp : p2Q 762 5484

Fax : (024\ 760 5133

WA/SMS :082.1349366f.4

- Wajib dilengkapi fotokopi identitas pelapor (lD card/ KfPl SIM) yang masih

berlaku.

2. Apabila terdapat penerimaan Gratifikasi di luar batasan yang sudah diatur dalam

pedoman ini, maka lnsan Phapros wajib melaporkan haltersebut melalui:

a. Unit GCG

2) Pelaporan melalui Unit GCG yang dilakukan oleh lnsan Phapros yang

{I€trcrima Gratifikasi v{ajib disampakan dambat{ambatnya 14 {ernpat

belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan Gratifikasioleh lnsan Phapros,

dengan menggunakan form pelaporan sebagaimana diatur dalam

P e dom an Pen an g an an G ntifikasi








































