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BAGIAN I
PENDAHULUAN
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (“PT PII” atau “Perusahaan”) adalah sebuah
Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk dan dimaksudkan untuk berfungsi di antaranya,
sebagai layanan satu pintu dalam mengevaluasi, menyusun struktur penjaminan serta
memberikan jaminan bagi proyek infrastruktur berskema Kerjasama Pemerintah Badan
Usaha (KPBU). Pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia telah memperluas mandat yang
diberikan kepada Perusahaan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2016
sehingga PT PII dapat juga memberikan penjaminan Pemerintah kepada proyek infrastruktur
non-KPBU. Untuk dapat melaksanakan mandat ini, Perusahaan menjalin kerja sama yang
saling menguntungkan dengan berbagai pihak dengan memperhatikan kepentingan
Pemegang Saham (shareholders) dan para Pemangku Kepentingan (stakeholders) lainnya.
Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan membutuhkan integritas, komitmen
profesionalitas dan keunggulan yang mencerminkan aspirasi Karyawan, Direksi, Dewan
Komisaris, Pemegang Saham, Mitra Usaha, Pemasok (Suppliers), Kreditur, Masyarakat dan
Pemangku Kepentingan lainnya. Untuk itu, Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan
praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (“Good Corporate Governance atau GCG”).
Untuk menunjukkan komitmen tersebut, program penerapan praktik GCG telah dicanangkan
dan berbagai inisiatif telah dilakukan. Pengembangan Kode Etik Perusahaan ini merupakan
salah satu elemen penting dalam kerangka penerapan praktik-praktik GCG bagi PT PII.
Pedoman Kode Etik ini merupakan sekumpulan komitmen etika perilaku bagi PT PII sebagai
perusahaan dan segenap anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan yang disusun dan
digunakan sebagai pedoman untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan
tingkah laku yang konsisten berdasarkan prinsip kesadaran etis (ethical sensibility), berpikir
etis (ethical reasoning), dan berperilaku etis (ethical conduct) sebagai bagian dari usaha untuk
mewujudkan visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan.
Kode Etik PT PII merupakan pedoman bagi terselenggaranya GCG yang diperlukan untuk
membangun integritas pengelolaan Perusahaan.
1.1

Peraturan dan Kebijakan Terkait
1.
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88/PMK.06/2015 tentang
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perseroan
(Persero) Di Bawah Pembinaan Dan Pengawasan Menteri Keuangan.
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2. Akta Pendirian Nomor 29 tertanggal 30 Desember 2009, dibuat di hadapan Lolani
Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan
Akta Perubahan Nomor 14 tertanggal 14 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Lolani
Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-04444.AH.01.01.Tahun
2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, yang
telah beberapa kali dilakukan perubahan dan perubahan terakhir melalui Akta
Perubahan Nomor 69 tertanggal 29 November 2017 yang dibuat di hadapan Arry
Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan
Infrastruktur Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0204398 tanggal 22 Desember 2017.
3. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Pedoman GCG) PT Penjaminan
Infrastruktur Indonesia (Persero).
4.
1.2

Tujuan Pedoman Kode Etik
Pedoman Kode Etik ini disusun sebagai acuan perilaku bagi semua pihak di dalam
Perusahaan serta pihak luar yang terkait dengan usaha Perusahaan dalam
melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawabnya kepada Perusahaan
dan saat berinteraksi kepada para Pemangku Kepentingan. Tujuan dikembangkannya
Pedoman Kode Etik Perusahaan adalah:
1. Mengembangkan perilaku yang baik sesuai dengan standar etika yang tinggi bagi
korporasi, Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan;
2. Mewujudkan Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Perusahaan dengan memberikan kepuasan
dan perlindungan kepada semua pihak yang berkepentingan;
3. Meningkatkan citra positif Perusahaan;
4. Menciptakan lingkungan kerja yang jujur, beretika dan terbuka sehingga
meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan Karyawan secara menyeluruh serta
melindungi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan dari tekanan atau perilaku
manipulatif yang mungkin terjadi di Perusahaan;
5. Mengurangi risiko kerugian akibat tuntutan pihak ketiga akibat kelalaian yang
dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan; dan
6. Secara internal, Pedoman Kode Etik ini akan mencegah terjadinya benturan
kepentingan, menciptakan integritas, kejujuran dan profesionalitas Insan
Perusahaan. Sedangkan secara eksternal, penerapan Pedoman Kode Etik ini akan
meningkatkan etos kerja bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan.

1.3

Ruang Lingkup
Pedoman Kode Etik yang diterapkan pada Perusahaan bersifat mengikat dan
mewajibkan seluruh Insan Perusahaan untuk memahami dan mematuhi Pedoman Kode
Etik. Pedoman Kode Etik ini mencakup antara lain hal-hal sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pernyataan Komitmen Direksi dan Dewan Komisaris;
Integritas;
Kepatuhan Terhadap Hukum dan Perundangan;
Benturan Kepentingan;
Etika Profesional dalam Bekerja;
Etika dalam Berhubungan dengan Pemangku Kepentingan;
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.4

Keterlibatan dalam aktivitas politik;
Komitmen terhadap Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
Pelaporan keuangan;
Pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, hiburan dan pemberian donasi;
Komitmen terhadap Perlindungan Aset Perusahaan; dan
Mekanisme penegakan Pedoman Kode Etik Perusahaan termasuk pelaporan dan
sanksi atas pelanggaran.

Definisi
Dalam Pedoman Kode Etik Perusahaan ini yang dimaksud dengan:
1. Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana Insan Perusahaan dalam
menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan
Perusahaan, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga maupun
kepentingan pihak-pihak lain sehingga Insan Perusahaan kehilangan obyektivitas
dalam mengambil keputusan dan kebijakan.
2. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta
memberi nasihat kepada Direksi.
3. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh
atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun
di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
4. Insan Perusahaan adalah seluruh anggota dan organ Dewan Komisaris, anggota
dan organ Direksi, dan seluruh Karyawan PT PII.
5. Karyawan adalah orang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh
pejabat Perusahaan yang berwenang sebagai Karyawan untuk melakukan pekerjaan
dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dari Perusahaan, termasuk
Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
6. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Dewan
Komisaris, Direksi, dan/atau Karyawan Perusahaan, yang berisi ikrar untuk
menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam menjalankan
tugas dan tanggung jawabnya.
7. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) adalah
sekumpulan nilai dan praktik Perusahaan yang menjadi suatu pedoman bagi organ
Perusahaan dan Manajemen dalam mengelola Perusahaan yang di dalamnya
memuat prinsip-prinsip GCG yang selaras dengan peraturan perundang-undangan,
tujuan, visi dan misi, serta nilai-nilai Perusahaan.
8. Pemangku Kepentingan (Stakeholders) adalah seluruh pihak yang memiliki
kepentingan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha
Perusahaan.
9. Pemegang Saham (Shareholders) adalah seseorang atau badan hukum yang
secara sah memiliki satu atau lebih jumlah saham pada Perusahaan.
10. Perusahaan adalah PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).
11. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3) adalah tim yang bersifat independen,
yang dibentuk oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang bertanggung jawab atas
pengelolaan sistem Pelaporan Pelanggaran dan pelaksanaan Pedoman Sistem
Pelaporan Pelanggaran ini. TP3 paling sedikit beranggotakan 1 (satu) orang
perwakilan Divisi Internal Audit, 1 (satu) orang perwakilan Komite Audit, dan 1 (satu)
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orang perwakilan Divisi Corporate Secretary (CSR) yang ditunjuk berdasarkan Surat
Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris.
1.5

Periode Peninjauan Kembali Pedoman Kode Etik Perusahaan
Pedoman Kode Etik Perusahaan ini harus ditinjau kembali oleh Perusahaan secara
berkala paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali atau setiap kali diperlukan, untuk
menjamin bahwa Pedoman ini masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam
Perusahaan serta kebijakan, prinsip, dan peraturan yang berlaku, serta untuk
memastikan kesesuaiannya terhadap praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

1.6

Prinsip Dasar
Sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance sesuai dengan standar etika yang diharapkan oleh Perusahaan,
PT PII menyusun Pedoman Kode Etik Perusahaan, yang didasari oleh prinsip-prinsip
Good Corporate Governance sebagai berikut:
1. Transparansi atau keterbukaan (transparency), yaitu keterbukaan dalam
melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam
mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kemandirian (independency), yaitu Perusahaan dikelola secara profesional tanpa
benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak
sesuai dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai etika, standar,
prinsip, dan praktik-praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.
3. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan
tanggung jawab, serta pertanggungjawaban atas setiap keputusan yang diambil oleh
organ Perusahaan sehingga tercipta keseimbangan kekuasaan dan pengelolaan
Perusahaan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.
4. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian dan kepatuhan dalam
pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,
nilai-nilai etika, standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.
5. Kewajaran dan Kesetaraan (fairness), yaitu perlakuan adil dan kesetaraan dalam
memenuhi hak-hak para Pemangku Kepentingan baik internal maupun eksternal
Perusahaan yang timbul karena perjanjian, peraturan perundang-undangan,
kebijakan dan aturan Perusahaan yang berlaku, nilai-nilai etika, standar, prinsip, serta
praktik-praktik penyelenggaraan Perusahaan yang sehat.
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BAGIAN II
PERNYATAAN NILAI PERUSAHAAN
2.1

Visi PT PII
Menjadi Badan Usaha Milik Negara penggerak utama yang aktif dalam mempercepat
pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas hidup
masyarakat Indonesia.

2.2

Misi PT PII
Memastikan percepatan pemenuhan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
dengan memberikan penjaminan dan nilai tambah bagi pembangunan infrastruktur
yang:
1. Memiliki dampak kemanfaatan yang paling besar kepada masyarakat Indonesia.
2. Melindungi kepentingan Pemerintah dalam pemenuhan
infrastruktur melalui proses yang transparan dan akuntabel.

pembangunan

3. Meningkatkan kepercayaan dari pihak investor dengan memberikan
kenyamanan berinvestasi dan kepastian pembayaran atas klaim risiko kerugian
suatu proyek infrastruktur yang dikerjasamakan.
2.3

Nilai-Nilai PT PII – In TIME
Nilai-Nilai
Integrity

Redefinisi
• Menjaga komitmen tinggi dalam melaksanakan tugas
• Taat terhadap aturan Perusahaan
• Bertanggung jawab atas setiap perbuatan, perkataan dan
keputusan

Teamwork

• Memberikan kontribusi keterampilan dan pengetahuan
• Mengutamakan kepentingan tim untuk mencapai tujuan
Perusahaan
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Think Big

• Memiliki pemikiran luas dan mutakhir
• Senantiasa meningkatkan pengetahuan, terbuka terhadap
perkembangan

Mutual Trust

• Pemenuhan standar layanan yang ada
• Saling percaya dan saling hormati

Excellence

• Memberikan yang terbaik dalam melaksanakan semua tugas
• Berupaya untuk melakukan perbaikan berkesinambungan
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BAGIAN III
PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS PERUSAHAAN
Perusahaan mewajibkan Insan Perusahaan serta Pemangku Kepentingan (stakeholders)
lainnya untuk memahami dan mematuhi Pedoman Kode Etik, Pedoman GCG, Anggaran
Dasar Perusahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang
mengatur mengenai tugas dan kewajiban masing-masing pihak.
3.1

Pernyataan Komitmen Direksi dan Dewan Komisaris
Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan segala
kegiatan Perusahaan dengan sepenuhnya berlandaskan pada prinsip-prinsip Tata
Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana disebutkan pada bagian 1.6, antara lain
meliputi:
1. Melaksanakan tugas sesuai kewenangan yang diberikan dan tercantum dalam
Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan aktivitas bisnis Perusahaan berdasarkan prinsip itikad baik, dengan
kecermatan tinggi, dalam keadaan bebas, mandiri dan tidak berada dibawah
tekanan maupun pengaruh dari pihak lain;
3. Melaksanakan seluruh aktivitas bisnis Perusahaan dengan penuh kehati-hatian
sehingga segala kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan Perusahaan;
4. Melakukan aktivitas bisnis Perusahaan dengan tidak memiliki kepentingan pribadi
atau yang tidak memiliki benturan kepentingan; dan
5. Melakukan aktivitas bisnis Perusahaan dengan pemahaman yang cukup tentang
berbagai peraturan dan kewajiban normatif yang terkait, termasuk
mempertimbangkan best practice, yang dipandang perlu dan penting untuk
dilakukan.

3.2

lntegritas
Insan Perusahaan berpegang teguh pada standar integritas tertinggi, menjaga reputasi
serta menghargai kepentingan semua pihak yang terkait, dengan selalu berpedoman
pada standar etika berikut:
1. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan wajib senantiasa menjunjung tinggi etika
bisnis yang berlaku umum dan nilai-nilai Perusahaan dalam tugasnya sehari-hari;
2. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan mengutamakan kepentingan Perusahaan
daripada kepentingan pribadi, golongan dan/atau pihak lain;
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3. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan berusaha mencapai standar keberhasilan,
berprestasi untuk membangun karir jangka panjang, serta menghasilkan karya
jangka panjang, serta menghasilkan karya yang bermanfaat bagi Perusahaan; dan
4. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan melaksanakan prinsip-prinsip
berkesadaran etis, dan berperilaku etis dalam rangka keberhasilan pelaksanaan
GCG serta menghindari penyalahgunaan jabatan.
3.3

Kepatuhan Terhadap Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Norma yang
Berlaku
Perusahaan melaksanakan kegiatan usahanya dengan berlandaskan pada kepatuhan
terhadap hukum, peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku di Negara
Kesatuan Republik lndonesia dan/atau di Negara lain dimana Insan Perusahaan
melakukan aktivitas Perusahaan, yang meliputi seluruh peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar Perusahaan, Peraturan Perusahaan, ketentuan lain yang
berlaku di Perusahaan serta norma sosial dan norma kesusilaan.

3.4

Benturan Kepentingan
1. Perusahaan mewajibkan setiap Insan Perusahaan untuk tidak mengambil
keuntungan dari setiap tindakan dengan tujuan kepentingan pribadi. Setiap
transaksi yang dilakukan oleh Insan Perusahaan harus dilakukan untuk
kepentingan Perusahaan, dan bukan untuk kepentingan ekonomis pribadi anggota
Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Karyawan PT Penjaminan
Infrastruktur Indonesia.
2. Dalam hal Perusahaan berinteraksi dengan perusahaan penyedia barang/jasa
yang mempunyai benturan kepentingan dengan Insan Perusahaan, maka Insan
Perusahan wajib mengungkapkan semua keadaan yang mungkin dapat
menyebabkan munculnya benturan kepentingan, dan tidak diperkenankan terlibat
dalam pengambilan keputusan mengenai hal yang memiliki Benturan Kepentingan
tersebut.

3.5

Etika Profesional dalam Bekerja
Perusahaan menyadari bahwa kunci sukses Perusahaan adalah profesionalisme Insan
Perusahaan dalam melakukan pekerjaannya. Hal tersebut merupakan komitmen
Perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas kerja.
1.

Dalam berinteraksi, Insan Perusahaan:

2.

a. Harus bersikap saling percaya, tulus, ikhlas, saling mengingatkan, dan
memberi masukan, solid, serta bersinergi untuk mencapai visi dan misi
Perusahaan;
b. Melakukan setiap pekerjaan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
(setiap individu merupakan bagian dari perusahaan yang harus saling
mendukung dan berkepentingan terhadap kemajuan ataupun kelangsungan
operasi Perusahaan);
c. Berperilaku disiplin dan tidak melakukan aktivitas lain untuk kepentingan
pribadi pada jam kerja;
d. Menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi mengenai Perusahaan;
e. Harus taat terhadap kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian/kontrak serta
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
f. Mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penuh tanggung
jawab.
Sebagai Pimpinan, Insan Perusahaan wajib untuk:
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a.

3.

Menjadi panutan (role model) yang baik dalam tindakan dan tutur kata serta
bersikap adil dan terbuka dengan bawahannya;
b. Selalu berusaha melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja sama yang
harmonis dengan tim kerjanya dalam mengambil kebijakan;
c. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan diri;
d. Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Peraturan
Perusahaan;
e. Menilai kinerja bawahan secara objektif berdasarkan kriteria yang telah
ditetapkan; dan
f. Tidak memanfaatkan posisi atau jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok,
atau pihak lain.
Sebagai Pekerja, Insan Perusahaan wajib untuk:
a. Bersikap hormat dan santun kepada Pimpinan dan loyal kepada Perusahaan
dalam setiap pelaksanaan tugas yang diberikan;
b. Patuh dan konsekuen terhadap hukum, kebijakan, dan prosedur yang sudah
ditetapkan;
c. Tidak melakukan tindakan yang di luar kewenangannya;
d. Selalu disiplin dalam melaksanakan setiap tugasnya;
e. Mematuhi serta menghormati tugas dan petunjuk atasan yang tidak
bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
f. Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Peraturan
Perusahaan.

3.6

Etika dalam Berhubungan dengan Pemangku Kepentingan
Perusahaan mengembangkan etika bisnis dengan memperhatikan kepentingan
stakeholders dan membangun hubungan jangka panjang secara terus menerus.
1.

Etika Perusahaan kepada Karyawan
a. Perusahaan menghargai Karyawan sebagai aset Perusahaan tanpa melihat
ras, warna kulit, agama, suku, hambatan fisik, jenis kelamin, dan usia, yang
kapasitasnya terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan secara
konsisten.
b. Perusahaan memberikan penghargaan kepada Karyawan yang berprestasi
dan mengenakan sanksi terhadap yang melalaikan tugasnya atau melanggar
ketentuan Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Perusahaan memberlakukan sistem rekrutmen, promosi, dan pengembangan
karir secara adil, wajar dan konsisten berdasarkan kompetensi sesuai dengan
kebutuhan Perusahaan.
d. Perusahaan menjamin hak atas keselamatan, kesehatan serta lingkungan
kerja yang aman, nyaman dan sehat, bebas dari segala bentuk tekanan atau
intimidasi yang mungkin timbul sebagai akibat dari perbedaan watak, keadaan
pribadi dan latar belakang kebudayaan, kepada Karyawan atau siapapun yang
bekerja atas nama Perusahaan.
e. Perusahaan menjaga kebebasan Karyawan untuk menyampaikan pendapat
dan aspirasi kepada Perusahaan tentang kebijakan dan praktik-praktik
perusahaan dengan cara yang beretika dan sesuai dengan peraturan.
f. Perusahaan menyediakan informasi yang relevan tentang kebijakan, rencana
dan kemajuan Perusahaan kepada Karyawan.

2.

Etika Perusahaan Kepada Pemegang Saham
a. Perusahaan berupaya meningkatkan secara optimal dan berkesinambungan
nilai pemegang saham (shareholder value) seperti tingkat laba, tingkat
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pertumbuhan, dan kepentingan lain dari pemegang saham sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
b. Perusahaan senantiasa menerapkan dengan sungguh-sungguh prinsip-prinsip
tata kelola Perusahaan yang baik dalam aktivitas usahanya.
3.

Etika Perusahaan Kepada Mitra Kerja (Contracting Agency, Investor, Sponsor,
Lenders, Multilateral and Bilateral Agency, dan sebagainya)
a. Semua perjanjian bisnis dilakukan secara adil berdasarkan kesetaraan dan
sikap profesional serta memberikan pelayanan yang terbaik untuk menciptakan
hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
b. Mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar yang berlaku dan
terbaik.
c. Perusahaan akan mematuhi semua kewajiban yang diperjanjikan,
menyediakan informasi yang relevan dan dapat dipercaya.
d. Insan Perusahaan tidak boleh meminta, menerima atau membayar manfaat
yang tidak sepantasnya dari/kepada mitra kerja Perusahaan.

4.

Etika Perusahaan Kepada Pemasok
a. Perusahaan menerapkan prinsip kesetaraan dan kemitraan dalam hubungan
dengan pemasok.
b. Menjunjung tinggi independensi dan objektivitas dalam melakukan transaksi
dengan pemasok.
c. Perusahaan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban kepada pemasok sesuai
kesepakatan untuk menjaga hubungan kerja yang berkesinambungan.

5.

Etika Perusahaan Kepada Kreditur
a. Perusahaan membina hubungan dengan para kreditur berdasarkan komitmen,
kepercayaan, kejujuran, dan saling menghormati, serta memberi kesempatan
yang sama bagi para kreditur.
b. Pemilihan kreditur/investor dilakukan berdasarkan aspek kredibilitas dan
bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan.
c. Perusahaan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur sesuai
kesepakatan untuk menjaga hubungan kerja yang berkesinambungan.

6.

Etika Perusahaan Kepada Masyarakat
Sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap
kondisi sosial masyarakat yang memerlukan perhatian dan bantuan, Perusahaan
mendukung keterlibatan Insan Perusahaan melalui program Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Perusahaan diperbolehkan memberikan
sumbangan atau partisipasi yang diberikan atas inisiatif Perusahaan sendiri
ataupun atas permintaan pihak lain, dalam bentuk dana, barang, atau program
lainnya yang diberikan, khususnya kepada masyarakat sekitar proyek yang dijamin
oleh Perusahaan.
Dalam memberikan bantuan, Perusahaan tetap memperhatikan hal-hal sebagai
berikut untuk dijadikan acuan:
a. Selektif dan dievaluasi dengan memperhatikan tujuan dan reputasi pihak atau
organisasi/lembaga yang mengajukan proposal;
b. Tepat sasaran dan sesuai kebutuhan; dan
c. Ketersediaan dana sesuai anggaran.
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Perusahaan juga berkomitmen memelihara komunikasi secara terbuka dengan
berbagai unsur masyarakat.
3.7

Keterlibatan dalam Aktivitas Politik
Setiap Insan Perusahaan menyadari sepenuhnya bahwa selaku warga Negara memiliki
hak asasi untuk berkumpul, berserikat, berorganisasi, dan menyalurkan aspirasi politik,
karenanya Insan Perusahaan dapat mengekspresikan aspirasi politiknya sepanjang
tidak mengganggu tanggung jawab pekerjaannya, bertindak dan bersikap profesional
serta netral.
Demi menjaga risiko yang mungkin timbul akibat adanya pelaksanaan aktivitas politik,
Insan Perusahaan tidak diperkenankan melakukan kegiatan politik yang meliputi hal-hal
sebagai berikut:
a. Memanfaatkan nama dan aset Perusahaan untuk tujuan politik tertentu;
b. Mengatasnamakan Perusahaan atau memberikan kontribusi atas nama
Perusahaan kepada partai politik tertentu;
c. Melakukan aktivitas politik dalam bentuk kampanye dan/atau mendukung calon
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon Presiden/Wakil Presiden dan calon
anggota DPR/DPD/DPRD;
d. Membuat kesepemahaman, perikatan, pernyataan, baik secara langsung maupun
tidak langsung yang menunjukan bahwa Perusahaan memiliki keterikatan dengan
partai politik tertentu;
e. Menjadi pengurus partai politik dan/atau jabatan politik; dan
f.

3.8

Menggunakan jabatan, aset, maupun fasilitas Perusahaan untuk mendukung
aktivitas dan kepentingan politik tertentu.

Komitmen Terhadap Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Perusahaan senantiasa menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan
lingkungan dan memastikan bahwa seluruh kegiatan usahanya aman bagi lingkungan.
Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) juga merupakan salah satu perhatian
utama Perusahaan. Perusahaan berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang
aman dan nyaman untuk mendukung terciptanya kinerja yang optimal. Untuk itu,
Perusahaan bertekad menciptakan lingkungan kerja yang sehat, bebas cedera dan
melakukan kegiatan operasional sesuai kaidah yang berlaku.
Standar etika yang perlu menjadi perhatian:
1. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan mengenai keselamatan dan
kesehatan kerja serta lingkungan kerja yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun
internasional;
2. Menciptakan dan menjaga lingkungan kerja yang aman serta mencegah terjadinya
kecelakaan di tempat kerja;
3. Membina hubungan kerja dengan Pemangku Kepentingan (stakeholders) serta
melakukan perbaikan kinerja secara terus–menerus guna menghasilkan lingkungan
kerja yang lebih baik;
4. Memberikan fasilitas layanan kesehatan kepada Pegawai secara promotif, preventif
dan kuratif dengan melakukan penyuluhan, general check-up, dan atau pemeriksaan
kesehatan sesuai dengan urgensi pelayanannya;
5. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan
mengarahkan kegiatan operasional pada kondisi dan tindakan aman; dan
6. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan komunikatif agar Karyawan dapat
bekerja secara kreatif dan produktif.
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3.9

Pelaporan Keuangan
Seluruh transaksi bisnis Perusahaan disajikan dalam Laporan Keuangan yang disusun
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Perusahaan
dalam menyajikan laporan keuangan tersebut mencerminkan keadaan yang
sebenarnya, akurat, dan tepat waktu.

3.10 Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Jamuan, Hiburan dan Pemberian Donasi
Penerimaan dan pemberian hadiah atau bantuan dalam pekerjaan dan donasi, dapat
menyebabkan benturan kepentingan dan/atau turunnya kepercayaan publik terhadap
integritas Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan menetapkan standar etika yang
mengatur secara khusus mengenai pemberian dan penerimaan hadiah serta donasi dari
dan kepada pihak ketiga di luar Perusahaan.
1. Dilarang menerima, meminta dan atau memberikan donasi dan atau hadiah yang
dapat menimbulkan dampak dan/atau akan mempengaruhi proses pengambilan
keputusan dan/atau menimbulkan pandangan ketidakwajaran. Pengecualian untuk
ini adalah menerima barang promosi yang diyakini tidak menimbulkan dampak
serta mempengaruhi proses pengambilan keputusan;
2. Dilarang mengizinkan atau menyetujui untuk menerima hadiah atau imbalan
dan/atau bingkisan dari pihak lain yang terkait dengan maksud untuk memperoleh
kemudahan atau fasilitas dari Perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan di
Perusahaan;
3. Dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung ataupun tidak
langsung, kepada pejabat Negara dan/atau individu yang mewakili mitra bisnis,
yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan;
4. Dilarang memberikan donasi kepada partai politik atau seorang atau lebih calon
dan/atau anggota badan legislatif maupun eksekutif; dan
5. Dalam hal menerima hadiah atau imbalan yang diyakini dapat menimbulkan
dampak dan/atau akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan
berdampak pada terganggunya hubungan baik yang sudah terjalin antara pihak
pemberi dengan Perusahaan, maka penerima diwajibkan untuk:
a. Melaporkan kepada Divisi Corporate Secretary sebagai penanggung jawab
penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkungan Perusahaan; dan
b. Hadiah atau imbalan tersebut disimpan oleh Divisi Corporate Secretary,
kemudian akan dijadikan hadiah (doorprize) pada acara khusus Perusahaan,
dan/atau dipergunakan untuk kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan.

3.11 Komitmen terhadap Perlindungan Aset Perusahaan
Insan Perusahaan berkomitmen untuk bertanggung jawab dalam menggunakan sumber
daya dan aset yang dimiliki oleh Perusahaan. Perlindungan aset Perusahaan
merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup
Perusahaan.
Perlindungan atas kekayaan dan aset Perusahaan tidak hanya terbatas pada
perlindungan dari ancaman fisik seperti bahaya kebakaran, pencurian, dan
perampokan, namun juga komitmen Insan Perusahaan dalam tindakan-tindakan yang
melingkupi hal-hal sebagai berikut:
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1. Penggunaan Kekayaan dan Aset Perusahaan
a. Tidak menggunakan kekayaan dan aset Perusahaan di luar kepentingan
Perusahaan.
b. Menggunakan kekayaan dan aset perusahaan dengan bertanggung jawab,
secara efisien dan menjaga kesesuaian peruntukannya.
2. Pengungkapan Informasi
a. Insan Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan semua informasi serta dokumen
Perusahaan dengan klasifikasi rahasia dan terbatas sebagaimana dimaksud
dalam Pedoman Tata Kelola Dokumen Perusahaan.
b. Perusahaan berkomitmen dalam mengambil tindakan yang tepat untuk
menjamin bahwa sumber daya informasi tersebut terlindungi secara sepadan
dengan nilai dan risiko bisnisnya.
c. Perusahaan menjamin akses atas informasi bagi pihak-pihak yang
melaksanakan tugas pemeriksaan berkaitan dengan tugasnya itu.
d. Perusahaan melindungi dari dan bertanggung jawab atas hal-hal yang
berdampak pada kehilangan, penyalahgunaan, pembocoran dan pencurian
data dan informasi yang berharga dan bersifat rahasia.
3. Penggunaan Teknologi Informasi (TI)
Insan Perusahaan berkomitmen menerapkan Teknologi Informasi yang tepat guna
dan mutakhir dalam mendukung pelaksaaan operasional Perusahaan.
Penggunaan Teknologi Informasi diatur secara rinci dalam kebijakan terkait
Teknologi Informasi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).
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BAGIAN IV
PETUNJUK PELAKSANAAN
4.1 Penerapan dan Penegakan Pedoman Kode Etik
Pedoman Kode Etik ini menjadi pedoman untuk bersikap dan bertindak dalam
melaksanakan tugas-tugas Perusahaan. Setiap pelanggaran terhadap pedoman
perilaku dan ketentuan-ketentuan pelanggaran disiplin perusahaan yang berlaku, yang
dapat secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian finansial
maupun non finansial bagi Perusahaan, merupakan tindakan indisipliner sehingga patut
dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya.
4.2

Prinsip Dasar Pelaksanaan Kode Etik Perusahaan
1. Kode Etik Perusahaan ini berlaku bagi segenap anggota Dewan Komisaris, Direksi
dan Karyawan Perusahaan sebagai lnsan Perusahaan.
2. Direksi PT PII bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Pedoman Kode Etik
Perusahaan ini dikomunikasikan, dipahami dan dilaksanakan oleh segenap lnsan
Perusahaan.
3. Karyawan dapat mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal dalam Kode Etik
Perusahaan ini yang meragukan dan belum dipahami dengan baik kepada atasan
masing-masing dan/atau Divisi Corporate Secretary.
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BAGIAN V
PELAPORAN DAN SANKSI PELANGGARAN
Untuk efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkungan PT Penjaminan
Infrastruktur Indonesia (Persero), perlu ditetapkan pelaporan atas pelanggaran yang terjadi di
lingkungan Perusahaan yang bertujuan untuk melakukan deteksi dini, sehingga pelanggaran
yang terjadi dapat diselesaikan secara internal.
5.1 Pelaporan Pelanggaran
1. Insan Perusahaan ataupun pihak lainnya berkewajiban melaporkan setiap indikasi
terjadinya perilaku yang melanggar Pedoman Kode Etik PT PII kepada TP3.
2. Perusahaan berkewajiban menjaga kerahasiaan pelapor.
3. Perusahaan memberikan sanksi kepada pelapor yang terbukti laporannya berupa
fitnah dan melakukan rehabilitasi kepada terlapor.
4. Perusahaan menyediakan fasilitas saluran pelaporan pelanggaran melalui:
a. Website PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
b. Surat, dengan alamat sebagai berikut:
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Gedung Capital Place, Lantai 7
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710
c. Email : pelaporan@iigf.co.id
Perusahaan akan melakukan penelaahan atas laporan yang diterima dan mengambil
tindakan-tindakan yang diperlukan. Selain itu, Perusahaan akan melakukan tindakan
perbaikan yang dianggap perlu guna mencegah terjadinya pelanggaran yang sama.
5.2

Sanksi
Perusahaan menghormati hak membela diri dari Insan Perusahaan yang diduga
melakukan pelanggaran dan mendengar penjelasannya untuk menjadi pertimbangan
dalam menentukan bentuk konsekuensi disiplin yang akan diberikan.
Jika melalui penelaahan terbukti bahwa Insan Perusahaan yang dilaporkan melakukan
pelanggaran, maka Insan Perusahaan tersebut akan diberikan sanksi pelanggaran yang
sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Pihak yang berwenang di dalam Perusahaan
akan mengeksekusi sanksi yang sesuai dengan Peraturan Perusahaan atau ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Mekanisme penanganan pelanggaran Pedoman Kode Etik dilaksanakan mengacu pada
Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran PT PII.
5.3

Pernyataan Kepatuhan
1. Setiap tahun segenap lnsan Perusahaan wajib menyatakan kepatuhannya
terhadap Kode Etik Perusahaan ini dengan menandatangani Piagam Pakta
Integritas dan Kepatuhan Tahunan (Lampiran 1).
2. Piagam Pakta lntegritas dan Kepatuhan Tahunan yang ditandatangan merupakan
salah satu syarat bagi kelanjutan masa bakti di Perusahaan.
3. Lembar Piagam Pakta lntegritas dan Kepatuhan Tahunan terdapat dalam halaman
terakhir.
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BAB VI
PENUTUP
Pedoman Kode Etik ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Pedoman Tata Kelola
Perusahaan yang Baik. Namun disadari bahwa panduan ini tidak dapat mengarahkan seluruh
tindakan yang tepat pada setiap situasi. Oleh karenanya Perusahaan sangat mengandalkan
setiap Insan Perusahaan untuk selalu berfikir dan bertindak secara benar dan tepat dalam
situasi dan kondisi yang dihadapi dengan mengedepankan kepentingan Perusahaan. Tidak
ada Pedoman Kode Etik manapun yang dapat mengendalikan tingkah laku orang-orang di
dalam Perusahaan secara tepat dan dalam setiap situasi. Oleh karena itu, Perusahaan
mengandalkan setiap individu untuk senantiasa membuat pertimbangan dalam bersikap
berlandaskan semangat Kode Etik Perusahaan ini.
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LAMPIRAN
Lampiran 1-Piagam Pakta Integritas dan Kepatuhan Tahunan
PIAGAM PAKTA INTEGRITAS DAN KEPATUHAN TAHUNAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

:

NIK (untuk karyawan)

:

Jabatan

:

Direktorat/Divisi
(untuk karyawan)

:

Dengan ini menyatakan bahwa saya:
1. Telah menerima, membaca, dan memahami Pedoman Kode Etik PT Penjaminan
Infrastruktur Indonesia (Persero).
2. Bersedia untuk mematuhi dan melaksanakan sebagaimana mestinya sesuai pedoman
dan standar etika yang telah ditetapkan dalam Pedoman Kode Etik PT Penjaminan
Infrastruktur Indonesia (Persero).
3. Bersedia menerima konsekuensi apabila melakukan pelanggaran atas etika bisnis yang
telah ditetapkan dalam Pedoman Pedoman Kode Etik PT Penjaminan Infrastruktur
Indonesia (Persero) maupun Peraturan Perusahaan yang berlaku.
4. Akan segera mengkonsultasikan dan/atau melaporkan kepada Tim Pengelola
Pelaporan Pelanggaran (TP3) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)apabila
menemukan permasalahan dan/atau pelanggaran yang tercantum dalam Pedoman
Kode Etik PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Jakarta, ..... ……………. 20…..

(………………………..)

"

*nama sesuai KTP
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