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CODE OF CONDUCT

PT. BARATA INDONESIA (Persero)

TUJUAN

Penyusunan Code of Conduct dimaksudkan untuk memberikan pedoman berperilaku yang

wajar, patut dan dapat dipercaya bagi seluruh insan PT. Barata lndonesia (Persero) dalam

melaksanakan tugas sehari-hari dan dalam melakukan hubungan dengan mitra kerja, mitra

usaha, maupun rekan sekerja dan pihak lainnya agar PT Barata lndoneisa (Persero) mampu

mempertahan kan pelangga n dan mampu meningkatkan kesejahteraan karyawannya.

I. ETIKA USAHA

1. Standar Perilaku

1.1. Seluruh insan PT Barata lndoneisa (Persero) melaksanakan kegiatan usaha

dengan kejujuran, keterbukaan dan beradab.

L.2. PT Barata lndonesia (Persero) menghargai adanya keanekaragaman karyawan.

Dalam memperkerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan,

menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya tanpa

memperhatikan latar belakang etnik, agama, jenis kelamin, usia atau keadaan

khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

2. lntegritas Dalam Berusaha

2.1. Setiap insan PT Barata lndonesia (Persero) mempunyai etos kerja yang kuat,

proaktif, dan integritas yang tinggi serta berperilaku baik.

2.2. Segenap insan PT Barata lndonesia (Persero) dalam menjalankan usahanya

wajib patuh pada hukum serta peraturan-peraturan perusahaan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

3. Mitra Usaha

Perusahaan berkewajiban untuk membina hubungan yang harmonis dan saling

menguntungkan dengan para mitra usaha.

4. lnvestor
Perusahaan berkewajiban untuk mengamankan tingkat pengembalian yang wajar

dan kompetitif terhadap dana yang telah diinvestasikan dan akan memberikan

informasiyang relevan kepada investor sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Persaingan

Dalam melakukan persaingan selalu menjunjung tinggi etika usaha dan berupaya

menjalankan praktik usaha yang saling menguntungkan terhadap mitra usaha.



!1. BENTURAN KEPENTINGAN

1. Pengertian

Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana anggota insan PT Barata

lndonesia (Persero) dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai

kepentingan diluar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi,

keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga setiap insan PT Barata

lndonesia (Persero) tersebut dimungkinkan kehilangan obyektivitasnya dalam

mengambi! keputusan dan kebijakan sesuai kewenangan yang telah diberikan
perusahaan kepadanya.

2. Ruang Lingkup

2.1. Seluruh insan PT Barata lndonesia (Persero) harus bertindak terhormat dan

bertanggung jawab serta harus bebas dari pengaruh yang memungkinkan

hilangnya obyektivitas dalam pelaksanaan tugas.

2.2. Seluruh insan PT Barata lndonesia (Persero) harus mengetahui dan menyadari

kegiatan-kegiatan yang mungkln akan menimbulkan benturan kepentingan serta

wajib menghindarinya. Apabila kegiatan tersebut tidak dapat dihindari, maka

harus segera dilaporkan kepada atasan langsung.

2.3. Seluruh insan PT Barata lndonesia (Persero) tidak diperkenankan bekerja pada

perusahaan lain sebagai komisaris, direksi, karyawan, konsultan, kecuali dalam

rangka penugasan dari perusahaan.

2.4. Seluruh insan PT Barata lndonesia (Persero) dilarang menjadi rekanan PT Barata

lndonesia (Persero) baik langsung maupun tidak langsung, baik rekanan untuk

barang maupun untuk jasa.

2.5. Seluruh insan PT Barata lndonesia (Persero) dilarang melakukan permintaan

pembayaran kepada PT Barata lndonesia (Persero) mewakili rekanan.

2.6. Seluruh insan PT Barata lndonesia (Persero) dilarang memiliki saham/modal

usaha yang kegiatan usahanya dalam ruang lingkup kekuasaannya, usahanya

identik dengan PT Barata lndonesia (Persero) sehingga secara langsung maupun

tidak langsung dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dan atau dapat

merugikan PT Barata lndonesia (Persero).

PENYATAHGUNAAN JABATAN & PENYETEWENGAN

t. Seluruh insan PT Barata lndonesia (Persero) dilarang menyalah gunakan wewenang

dan mengambil keuntungan pribadi, keuntungan bagi keluarga dan keuntungan bagi

pihak lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari kegiatan PT Barata

lndonesia (Persero).

2. Seluruh insan PT Barata lndonesia (Persero) dilarang menerima suatu hadiah atau

imbalan dari pihak ketiga yang melakukan bisnis dengan PT Barata Indonesia

(Persero), dengan maksud mempengaruhi pejabat PT Barata lndonesia (Persero)

dalam mengambi! keputusan.

III.



Larangan tersebut tidak berlaku untuk penerimaan barang-barang promosi yang

tidak diminta. Barang-barang promosi tersebut realatif bernilai rendah dan tidak

dimaksudkan agar mendapatkan perlakuan istimewa dalam bisnis.

Termasuk dalam pengertian hadiah atau imbalan adalah salah satu dari bentuk

sebagai berikut :

1) Uang tunai

2l Surat berharga

3) Barang-barang yang dapat dimanfaatkan dalam waktu lama

4l Komisi

5) Barang-barang khusus kebutuhan pribadi

6) Special Personol Seruice (penggunaan fasilitas milik relasi, rekanan, seperti vila,

kendaraan dan lain sebagainya)

3. Meminta imbalan atau memungut biaya secara tidak sah atas jasa atau hubungan

kerja yang diberikan.

4. Menyalahgunakan pemeriksaan (khusus bagi anggota Satuan Pengawasan lntern)

untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

5. Jamuan bisnis yang dapat diterima/diberikan adalah jamuan dalam rangka bisnis

untuk menjalin kerjasama dengan calon pelanggan, pelanggan, dan supplier serta

mitra bisnis yang menjadi beban perusahaan dengan biaya yang dapat
dipertanggung jawabkan.

5. Donasi untuk suatu pihalqlembaga dan Organisasi untuk tujuan amal dalam batas

kepatutan dapat dibenarkan, Donasi untuk tujuan lain boleh dilakukan sesuai dengan
perturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Setiap insan PT Barata lndonesia (Persero) dilarang melakukan tindakan
penyelewengan dan senantiasa menerapkan prosedur dan ketentuan yang berlaku

berkaitan dengan temuan, pengakuan, pelaporan, penyelidikan dan penyidikan

terhadap kecurigaan adanya penyelewengan.

Penyelewengan yang dimaksud mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

1. Pemalsuan atau pengubahan surat berharga seperti cek dan Giro perusahaan.

2. Penyalahgunaan aset yang dimiliki perusahaan, pelanggan, mitra usaha, rekanan.

3. Pengalihan kas, surat berharga atau aset perusahaan lain untuk penggunaan

pribadi.

4. Penanganan dan pelaporan transaksi perusahaan yang dilakukan tidak sesuai

prosedur dan peraturan yang berlaku.

5. Pemalsuan atas catatan akuntansi perusahaan atau laporan keuangan untuk
pribadi atau kepentingan lain yang merugikan. Perusahaan.

5. Dalam menjaga/menyimpan uang dan/atau barang milik perusahaan, tidak
mengindahkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sehingga menyebabkan

hilang atau rusaknya barang dan/atau uang.

7. Menguasai, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan
barang-barang, dokumen atau surat berharga milik perusahaan secara tidak sah.
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8. Menggunakan uang atau membawa barang milik perusahaan tanpa seijin pejabat
yang berwenang dan/atau sesuai prosedur yang berlaku.

9. Melakukan pemalsuan terhadap bukti kwitansi pemeriksaan/pengobatan pada

dokter dan/atau apotik, dengan maksud untuk mendapatkan penggantian biaya

bagi kepentingan pribadi.
10. Melakukan pemalsuan pada bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang dan

atau barang sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

11. Melakukan kegiatan politik praktis dilingkungan perusahaan baik nyata maupun
tersembunyi.

12. Melakukan kerjasama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain

baik didalam maupun diluar lingkungan kerjanya, dengan tujuan untuk
kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak
langsung merugikan perusahaan.

13. Melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan/atau uang milik
perusahaan.

14. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya
dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.

15. Memberikan data-data perusahaan kepada pihak !ain tanpa ijin pimpinan
perusahaan.

16. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang

dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga

mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani dan/atau perusahaan.

17. Melakukan perubahan atas data-data administrasi perusahaan, dengan tujuan
untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang langsung atau tidak
langsung merugikan perusahaan.

18. Mencemarkan nama baik dan/atau merusak reputasi perusahaan yang dapat
mengakibatkan kerugian perusahaan.

!V. KOMITMEN DAN PERI1AKU INSAN PT. BARATA INDONESIA (Persero)

a. Komitment Pribadi lnsan PT Barata lndonesia
Guna mewujudkan komitment perusahaan maka seluruh insan PT Barata lndonesia
(Persero) memiliki komitmen untuk :

1. Senantiasa berfikir dan berperilaku korporasi dan tidak sektora! dengan
mengutamakan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi dan atau
kelompok untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan

2. Melakssanakan tugas secara professional dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab serta menjujung tinggi integritas, kejujuran, dan semangat kebersamaan

3. Menghindarkan diri dari tindakan yang dapat melanggar ketentuan dan

menyalahgunakan wewenang
4. Mematuhi seluruh ketentuan dan nilai-nilai budaya perusahaan untuk menjaga dan

mempertahankan image/citra serta reputasi perusahaan

5. Senantiasa meningkatkan pengetahuan dan kemampuan diri.
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b. Keselamatan Kesehatan Keria dan Lingkungan

Pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting untuk keberhasilan

aktivitas usaha perusahaan. Perilaku untuk mewujudkan keselamatan dan kesehatan

kerja merupakan keharusan bagi insan PT Barata lndonesia ( Persero). Dalam bekerja

harus :

L. Mentaati setiap peraturan perundang-undangan dan/atau standar tentang

keamanan dan keselematan, dan kesehatan kerja

2. Mengutamakan tindakan yang bersifat pencegahan untuk mengantisipasi situasi

keadaan darurat (emergency respons plan)

3. Melakukan penanggulangan atas kejadian kecelakaan yang terjadi sesuai standard

dan prosedur yang berlaku

4. Melaporkan setiap insiden dan kecelakaan kerja yang terjadi kepada pimpinan unit

masing-masing dan instansi yang berwenang terkait dalam batas yang ditentukan

5. Melakukan pemeriksaan, inspeksi dan evaluasi secara berkala terhadap semua

sarana termasuk sumber daya, peralatan dan system deteksi secara fungsional

sesuai kewenangannya untuk mencapai kesiapan yang optimal.

c. Pemeliharaa, Penggunaan Asset Serta Laporan Keuangan

1. Menjaga agar penggunaan asset perusahaan dilakukan untuk keperluan

meningkatkan nilai bagi perusahaan sesuai kaidah-kaidah sosial ekonomi dan

finansial yang dapat dipertanggung jawabkan dengan memperhitungkan resiko

terkait
2. Menjaga, memelihara, mengamankan dan menyelamatkan asset perusahaan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

3. Tidak menggunakan dan memanfatkan asset perusahaan untuk kepentingan

pribadi, kepentingan kelompok dan aktivitas politik serta pihak ketiga lainnya.

4. Mengamankan harta perusahaan dari kerusakan dan kehilangan

5. Melakukan penghematan dan pemakaian energi

d. Kegiatan dan Kontribusi Politik

Perusahaan menjamin seluruh insan PT Barata lndonesia (Persero) untuk dapat

melaksanakan hak atas kesempatan untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Perusahaan

tidak memberikan kontribusi politik dan tidak berafiliasi kepartai politik manapun.

Terhadap aktivitas politik, seluruh insan perusahaan :

L. Tidak memanfaatkan nama, asset dan kesempatan perusahaan untuk tujuan politik

tertentu

2. Tidak mengatas namakan perusahaan atau memberikan kontribusi atas nama

perusahaan kepada partai politik manapun

3. Setiap aktivitas untuk menyalurkan aspirasi politik harus dilakukan diluar jam kerja

dan tidak menggunakan atribut perusahaan



4. Apabila seorang meduduki jabatan di partai politik atau kegiatan politik yang akan

mengganggu tugasnya di perusahaan , maka wajib mengajukan pengunduran diri

dari Perusahaan

5. Tidak melaksanakan aktivitas politik baik langsung maupun tidak langsung di

lingkungan perusahaan

V. KERAHASIAAN DATA PERUSAHAAN

1. Untuk menghindari penyalahgunaan, penyebaran dokumen dan informasi

dilingkungan intern PT Barata lndonesia (Persero) harus dilakukan secara hati-hati

dan hanya kepada pihak yang berkepentingan.

2. Dokumen dan informasi mengenai kegiatn bisnis tidak dapat disebarluaskan kepada

pihak ketiga, kecuali atas nama perusahaan serta diharuskan oleh peraturan

perundangan yang berlaku.

VI. PENGAWASAN PETAKSANAAN

1. Direksi PT Barata lndonesia (Persero) bertanggung iawab untuk memastikan bahwa

ketentuan ini disampaikan, dimengerti serta ditaati oleh seluruh insan PT Barata

lndonesia (Persero).

2. Tanggung jawab sehari-hari didelegasikan kepada para pimpinan tertinggi di masing-

masing lembaga terkait yang bertanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan-

ketentuan ini serta melakukan pelaksanaannya.

VII. SANIGI PEIANGGARAN

Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini, maka

pelanggarnya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan dan

perudangan yang berlaku.

VIII. PENUTUP

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam keputusan ini akan diatur secara tersendiri.
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