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SURAT KEPUTUSAN

DIREKSI PT. B A RAT A IND O NE S IA Oersero)

NOMOR: K 13 345a

TENTANG

STATYDARD OPERATTNG PROCETIURE (SOP) MENGENAT STSTEM
PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM /WBS)

DIREKSI PT. BARATA INDONESIA (Persero)

MENIMBANG : a- Bahwa untuk memberikan pemahaman kepada lnsan
Perusahaan Mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle
Blowing System) yang terkait dengan Tindak Pidana
Korupsi Sebagaimana diatur dalam Undang Undang
Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang Undang Nomor 20
Tahun 2001.

b. Bahwa Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing Sy.tem)

merupakan elemen penting dalam rangka penerapan Good
Corporate Governance.

c. Bahwa berdasar pertimbangan huruf a dan b diatas, maka periu
kiranya ditetapkan Standard Operating Procedure mengenai
S istem Pelaporan Pelan ggaran (Wistle Blowing System/WBS).

MENGINGAT : l. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelengara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotesme (lembaran Negara Republik Indonesai
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Re[publiki Indonesia Nomor 385 1);
Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesai Nornor 3874)
sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasa Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesai
Tahun2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonssia Nomor 4 1 50);
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Tentang Badan
Usaha Milik Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 7A, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4297);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4756);
Peraturan Mentri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
014{BU/2011 tanggal I Agustus 2011 tentang Penerapan
Tata Kelola Perusahaan yang baik ( Good Corporate
Govemance ) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana
telah diubah berdasar peraturan Mentri Badan Usaha Milik
Negara Nomor PER-09/[V{BU/2AL2 tanggal 6 IuLi 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Mentra Badan Usaha Milik
Negara Nomor PER-01lNdBUl2011 tanggal I Agustus 2011
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good
Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;
Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-3711M8U/2013
tanggal 2l Oktober 2013 tentang Pemberhentian dan
Perubahan Nomen Klatur Jabatan Anggota Direksi
Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata lndonesia ;
Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor :

SE-05/I,IBUi2013 tanggal 30 September 2013 tentang
Roadmap Menuju BUMN Bersih;
Keputusan Sekretaris Kementrian Badan Usaha Milik Negara
Nomor SK-16/S-MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang
IndikatorlParameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Govemance);
Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT. Barata
Indonesia Nomor 05/DEKOM/BRT/U2013 dan atau
Nomor K 13 343b tanggal 14 Nopember 2013 tentang
Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
(Good Corporate Governance);
Administrasi Prosedur No.AP 10 004 tanggal 28 Maret 2001;
Akta Notaris RANTI NURSUKMA I{ANDAYANI, SH. No.
148 tanggal0S Juli 2008 tentang Perubahan Anggaran Dasar
Perusahaan;

7.

9.

10.
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MENETAPKAN

PERTAMA

KEDUA

MEMUTUSKAN:

Standard Operating Procedure (SOP) Mengenai Sistem
Pelaporan Pelanggaran (Wistle Blowing System / WBS)
dilingkungau PT. Barata lndonesia (Persero) sebagaimana
tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 25 November
20.13, dengan catatan

Untuk hal-hal tertentu yang timbul diluar ketentuan ini
karena sifat dan urgensinya hanya dapat dilakukan setelah
mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Direksi.
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan,
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

25 November 2013

Direksi,

a.

b.

:t l^Direktur Utama

J/5
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SK Direksi PT. Barata lndonesia (Persero)
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STANDART OPERATTNG PROCEDURE (SOp) MENGENAT 5|5TEM PEIAPORAN
PETANGGARAN (WH,SNEBTOT/Y,IV6 SYSTEM / WBSI

BAB I

PENDAHULUAN

DAFTAR ISTILAH

1. Perusahaan adalah PT Barata lndonesia iPersero).
2" lnsan Perusahaan. adalah keseluruhan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan

Karyawan Perusahaan.
3. Pelapor, adalah lnsan Perusahaan, mitra kerja Perusahaan dan pemangku kepentingan

lainnya.
4. Terlapor, adalah lnsan Perusahaan dan mitra kerja Perusahaan.
5. Tim lnvestigasi, adalah Tim yang melakukan tugas untuk mengumpulkan data-datalbukti

terkait pelanggaran. Tim !nvestigasi yang dimaksud adalah Satuan Pengawas lntern
6. External lnvestigator, adalah pihak di luar Perusahaan yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk

melaksanakan investigasi secara khusus terhadap suatu pengaduan/pengungkapan dugaan
pelanggaran di Perusahaan.

7. Benturan Kepentingan {Confliet af lnterestl, adalah perbedaan antara kepentingan ekonomi
Perusahaan dengan kepentingan ekonomi pribadi anggota Direksi, atau anggota Dewan
Kornisaris yang dapat rnerugikan Perusahaan.

B. Gratifikasi adalah pemberian dalarn arti luas, yakni meliputi penrberian uang, barang, rabat
(discount), komisi, pin.|aman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, pegalanan
wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang dilakukan
dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

g. lndikasi awal. adalah informasi yang ada di dalam pengaduan/pengungkapan dan,
mengandung diantaranya hal-hal sebagai berikut: permasalahan, siapa yang terlibat, bentuk
dan besar kerugian, kapan serta tempat terjadinya.

10. Investigasi, adalah kegiatan untuk rnenemukan bukti-bukti terkait denqan pelanggaran yang
dilakukan oleh Terlapor, yang telah dilaporkan melaluiWBS.

11. Kecurangan, adalah perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat meliputi antara lain penipuan,
pemerasan, pemalsuan. penyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan atau
menggunakan dokumen palsu, yang dilakukan oleh seseoranglsekelompok orang yang
menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap perusahaan atau orang lain.

12. Korupsi, adalah perbuatan yang dilakukan secara curang atau rnelawan hukum oleh Dewan
Komisaris, Direksi, Karyawan yang bekerja untuk dan atas nanna Perusahaan, yang
bertentangan dengan kepentingan Perusahaan atau penyalahgunaan wewenang
jabatan/kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan tujuan memperkaya diri sendiri, atau
orang lain atau korporasi yang dapat merugikan Perusahaan.

13. Kolusi, adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara Dewan
Kornisaris, Direksi, Karyawan atau Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan dengan pihak lain yang
bekerja untuk dan atas nama Perusahaan yang dapat merugikan Perusahaan.
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1.4. Nepotisme, adalah setiap perbuatan Dewan Komisaris, Direksidan Karyawan secara rnelawan
hukum yang menguntungkan kepentingan Dewan Komisaris, Direksidan Karyawan beserta
keluarganya dan/atau kepentingan pihak terdekat lainnya yang mendasarkan hubungan bukan
karena kernampuannya yang dapat merugikan Perusahaan.

15. Pengaduanadalah pelaporan tindakan pelanggaran perbuatan yang melawan hukum,
perbuatan tidak semestinya atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perusahaan.

16. Saksi, adalah orang yang mengetahui kejadian/peristiwa pelanggaran atau perbuatan yang
melawan hukum.

17. Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblawing System), adalah sistem yang mengelola
pengaduan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak semestinya secara rahasia,
anonim dan mandiri (independen) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta lnsan
Perusahaan dan mitra kerja dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan
Perusahaan.

BAB II
KEBIJAKAN UMUT$

Dalam rangka penerapan praktik Good Corporate Governance kususnya kewajiban lnsan
Perusahaan untuk melakukan pelaporan memandang pertu untuk:

a. Membuat sistem pengendalian internal untuk mencegah praktik penyimpangan dan
kecurangan serta memperkuat penerapan praktik good corpoftte govemance.

b. Memberikan wadah untuk mengungkapkan tindakan pelanggaran atau perbuatan yang
melawan hukum, perbuatian yang tidak semestinya atau perbuatan lain yang dapat merugikan
Perusahaan maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh lnsan Perusahaan atau
lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini
umumnya dilakukan secara rahasia (confidentiat).

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan dalam tata cara pengelolaan penanganan pengaduan bagi Dewan Komisaris,
Direksi, Karyawan serla pihak yang berkepentingan dalarn berhubungan dengan Perusahaan,
agar setiap laporan yang dikirimkan terjaEa kerahasiaannya dan kasus yang dilaporkan dapat
d i pertan gg u n gj awabka n serta da pat ditindaklanjuti.

2" SOP ini sebagai salah satu bentuk peningkatan perlindungan terhadap para pemangku
kepentingan dan perlindungan narna baik Perusahaan.
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BAB IV
RUANG LINGKUP

SOP ini diberlakukan bagi seluruh lnsan Perusahaan dan para pemangku kepentingan Perusahaan

{sta ke h ol ders) la innya.

BAB V
PELAPORAN PELANGGARAN

Sistem Pelaporan Pelanggaran digunakan apabila Pengaduan dianggap tidak efektif untuk
disalurkan melaluijalur formal (melalui atasan langsung atau fungsi terkait).
Lingkup Pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah
tindakan yang dapat merugikan Perusahaan, meliputi sebagai berikut:

a) Penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku
b) Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perusahaan
c) Pemerasan

d) Perbuatan curang

e) Benturan Kepentingan

0 Gratifikasi

Mekanisme penyaluran pengaduan atas terjadinya pelanggaran oleh Pelapor dilaporkan
kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada $atuan Pengawasan lntern, dengan
ketentuan yaitu Pelapor disarankan untuk memberikan inforrnasi rnengenai identitas diri, yang
sekurang-kurangnya memuat namal alamaU nomor teleponl handphone/ email dan fotokopi
identitas diri.

a. Pelaporan pelanggaran harus disertai dokumen pendukung seperti: dokumen yang
berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau Pelaporan Pelanggaran yang akan
disampaikan.

b. Apabila Pelaporan Pelanggaran diajukan oleh perwakilan pemangku kepentingan, maka
selain dokumen dl atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu:
1. Fotokopi bukti identitas pemangku kepentingan dan penvakilan pemangku

kepentingan,

2. Surat Kuasa dari pemangku kepentingan kepada perwakilan pemangku kepentingan
yang menyatakan bahwa stakehalders memberikan kewenangan bertindak untuk dan
atas nama pemangku kepentingan,

3. Jika perwakilan pemangku kepentingan adalah lembaga atau badan hukum, maka
harus dilampiri dengan dokurnen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan
Pelaporan Pelanggaran berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum
tersebut.

Pelapor wajib memberikan data pendukung/ indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan.
meliputi:

4.

I
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a. Pelanggaran yang diadukan, meliputi jumlah kerugian (apabila dapat ditentukan), 1 (satu)
Pengaduan hanya untuk 1 (satu) pelanggaran agar penanganannya dapat lebih fokus.

b. Pihak yang terlibat, yaitu siapa yang seharusnya bertanggungjawab atas pelanggaran
tersebut, termasuk saksi-saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan atas pelanggaran
tersebut.

c. Lokasi pelanggaran. yaitu meliputi nama, tempat, unit kerja atau fungsi terjadinya
pelanggaran tersebut.

d. Waktu pelanggaran, yaitu periode pelanggaran baik berupa hari, minggu, bulan. tahun atau
tanggal tertentu pada saat pelanggaran tersebut terjadi.

e. Bagaimana terjadinya pelanggaran tersebut dan apakah terdapat bukti-bukti pendukung
telah terjadinya pelanggaran.

f. Apakah pelanggaran tersebut pernah dilaporkan kepada pihak lain.
g. Apakah pelanggaran tersebut pernah terjadi sebelumnya.

5. Penyampaian Pengaduan oleh Pelapor,Prinsip Dasar:
a. Dalam melakukan pelaporan atas suatu pelanggaran harus dilakukan dengan itikad baik

bukan karena kepentingan pribadi atau balas dendam.
b. Mengedepankan rnanfaatnya untuk kepentingan bersama seluruh lnsan Perusahaan dan

para pemangku kepentingan.

Pelapor membuat pengaduan dan mengirimkannya kepada pengelola Sistem Pelaporan
Pelanggaran yang dapat disampaikan kepada Direktur Utama atau Kepala SPI (apabila terlapor
selain Direksi) melalui sarana/media sebagai berikut:

Telephone : 03'13990555

ext.409 (Ka. SPI)

Website

Email

: www.barala.co.id

: wbs@ptbarata.com

Address PT Barata lndonesia (Persero)

Jl. Veteran 241 Gresik 61123
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Selain itu dapat juga disampaikan nielalui amplop tertutup dengan memberi kode WBS pada

bagian kanan atas amplop tersebut, yang ditu.iukan kepada Direktur Utama atau Kepala SFI
dalam hal terlapor selain Direksi, apabila terlapor Direksi dapat ditujukan kepada
Komisaris Utama dengan alamat:

PT Barata lndonesia (Persero)

Gedung Patra Jasa Lantai 18

JI. Gatot Subroto Kav.32-34 Jakarta 12950

6. Penanggung Jawab Tindak Lanjut

a. Direktur Utama, jika terlapor adalah lnsan Perusahaan selain Direksi.
b. Dewan Komisaris, jika terlapor adalah Direksi.

c. Direktur Utama, jika terlapor anggota Dewan Kornisaris.

BAB VI
PROSES TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN

Tindak lanjut atas pengaduan ini dilakukan mulai diterimanya pengaduan tersebul dengan prose$

sebagai berikut:

1. Direktur Utama atau Kepala SPI atau Komisaris Utama menerima pengaduan, rnencatat dan
menuangkan ke dalam format standar. Apabila penerima pengaduan Direktur Utama maka
Direktur Utama dapat mendisposisikan proses selanjutnya kepada Kepala SFI. Sedangkan
apabila penerima pengaduan Komisaris Utarna dalam hal ini terlapor Direksi maka Komisaris
Utama dapat menugaskan Komite Audit untuk proses selanjutnya.

2. Apabila pelaporan yang diterima memenuhi persyaratan sesuai Bab V ayat 3 dan 4 diatas,
maka Direktur Utama atau Kepala SPI atau Komisaris Utama melakukan penelaahan awal atau
investigasi atas lndikasi Awal selama 14 (empat belas) hari kerja. Bila "TIDAK" proses Sistem
Pelaporan Pelanggaran dianggap selesai.

3. Berdasarkan hasil tersebut, Direktur Utama atau Komisaris Utama memutuskan tindak lanjut:
a. Dihentikan, jika tidak memenuhi persyaratan indikasiawal
b. Melakukan investigasi lanjutan, jika substansi pengaduan terkait dengan Direksi, Dewan

Komisaris dan Karyawan satu tingkat di bawah Direksi atau citralreputasi Perusahaan
dan/atau menimbulkan kerugian yang besar, akan dilakukan oleh lnternal investigator dan
bila perlu dapat melibatkan Eksternal lnvestigator.
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4. Laporan Hasil lnvestigasi lnternal maupun External diselesaikan dalam waktu selarnbatnya g0

(sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan untuk melakukan investigasi diterima dariloleh Tim
lnvestigasi dan kernudian dilaporkan oleh Tim lnvestigasi kepada Direktur Utama atau
Komisaris Utama.

5. Berdasarkan hasil laporan sebagaimana poin 5, Direktur Utama atau Komisaris Utama
mernutuskan:

a. Laporan pengungkapan ditutup, jika tidak terbukti
b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, jika terbukti dan terkait dengan tindakan

adrninistratif.

c. Laporan hasil investigasi dapat diselesaikan melalui rnekanisme internal dan/atau eksternal,
yaitu meneruskan kepada penyidik untuk proses lebih lanjut, jika terbukti dan terkait dengan
tindak pidana umum atau korupsi. Dalam hal ini Penanggung Jawab melakukan koordinasi
dengan Satuan Kerja Legal guna memastikan adanya bukti permulaan yang cukup dan jika

bukti-bukti cukup maka Penanggung Jawab merekomendasikan kepada Direktur Utama
untuk persetujuan.

d. Huruf b dan c harus diiakukan melalui rapat Direksi atau Dewan Komisaris.
6. Satuan Pengawas lntern (SPl) membuat laporan secara periodik kepada Direktur Utama,

minimal 6 (enam) burlan sekali, antara lain meliputi jumlah pengaduan dan tindak lanjut
penyelesaian.

7. Komite Audit membuat laporan secara periodik kepada Komisaris Utama, minimal 6 (enam)
bulan sekali, antara lain meliputijumlah pengaduan dan tindak lanjut penyelesaian.

BAB VII
INVESTIGASI

1. Prinsip Dasar Pelaksanaan lnvestigasi
a. Proses investigasi atas suatu laporan harus dilakukan dengan tetap memegang asas

praduga tidak bersalah dan objektivitas;
b. Proses investigasi harus bebas dari bias dan dilakukan tidak tergantung dari siapa yang

melaporkan ataupun siapa yang terlapor.
c. Terlapor harus diberi kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan atas bukti-bukti yang

ditemui, termasuk pembelaan bila diperlukan.
d. Apabila terlapor adalah Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan satu tingkat di bawah

Direksi, maka dapat menggunakan Tim lnvestigasi dari pihak eksternal.
e. Diluar kriteria tersebut, maka lnvestigasi dilakukan oleh Tim lnvestigasi lnternal.

2. Tim lnvestigasi

a. lnvestigasi dapat dilakukan baik oleh Extemal lnvestigatormaupun oleh Tim lnvestigasi
lnternal. Tim lnvestigasi lnternal berasaldari SPl.
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b. Tim investigasi harus bersifat independen, bebas dari tekanan pihak manapun untuk
menjaga proses investigasi dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan penilaian hasil

temuan secara obyektif.

3. Laporan Hasil lnvestigasi

a. Seluruh proses lnvestigasi atas Pengaduan wajib dibuatkan Berita Acara dalam bentuk
laporan serta ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses investigasi

b. Proses investigasi harus didokumentasikan dengan baik, sehingga jika diperlukan untuk
peninjauan ulang dapat dengan mudah dilakukan penelaahan kembali atas sasaran yang

ingin dicapai dan juga keputusan-keputusan penting yanE diambil selama proses

berlangsung.

c. Laporan hasil investigasi disertai beberapa bukti pendukung yang merupakan bukti fisik serta
bukti non fisik. Hasil laporan investigasi tidak berupa opini atau pendapat tapi berupa
kesimpulan akhir mengenai hasil investigasi yang akan digunakan sebagai dasar putusan
pengambilan tindakan.

BAB VIII
PERLINDUNGAN PELAPOR

Perusahaan wajib memberikan perlindungan bagi Pelapor dan menjamin atas kerahasiaan
identitasnya.lnformasi terkait Pelapor terdokumentasikan dengan baik dan hanya boleh diketahui
oleh Direktur Utama atau Kepala SPI dan Komisaris Utama atau Komite Audit, dalanr hal ini
penerima pengaduan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindak lanjut pelaporan
pelanEgaran.

BAB IX
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PELAPOR

Kebijakan perlindungan Pelapor dinraksudkan pula untuk mendorong setiap lnsan Perusahaan dan
Pelapor lainnya untuk berani melaporkan pelanggaran dan menjamin keamanan Pelapor maupun
keluarganya.

Perusahaan berkomitmen untuk melindungi Pelapor yang beritikad baik dan Perusahaan akan patuh
terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta besf practices yang berlaku dalam
penyelenggaraan sistem penyelenggaraan perlindungan Pelapor"

Perusahaan memberikan perlindungan kepada Pelapor sebagai berikut:
a. ldentitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan.
b. Pemecatan yang tidak adil.
c. Penurunan jabatan atau pangkat atau konduite.
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d. Pelecehan dan/atau diskriminasi dan/atau tekanan dan/atau intimidasi dalam segala bentuknya
atau tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun.

e. Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan lnvestigasi
maupun pihak-pihak yang memberikan informasiterkait dengan Pengaduan tersebut.

Selain perlindungan di atas, untuk Pelapor yang beritikad baik, Perusahaan juga akan menyediakan
perlindungan hukum, sejalan dengan yang diatur Undang Undang No.15 tahun 2002 jo Undang
Undang No.25 tahun 2003 pada Pasal 43 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 13
Undang Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Pasal 5 Peraturan
Pemerintah No.57 tahun 2003 tentang Tata Cara Periindungan Khusus bagi Petapor dan Saksi
dalam Tirrdak Pidana Perr*ucian tJang ya*tr::

a. Perlindungan darituntutan pidana dan/atau perdata;
b. Ferlindungan atas keamanan pribadi, daniatau keluarga Pelapor dari ancaman fisik dan/atar-r

mental;
c. Perlindungan terhadap harta Pelapor; danlatau
d. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor, pada setiap tingkat pen'reriksaan

perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan"

Dalarn hal Pelapor merasa perlu, ia juga dapat meminta bantuan pada Lernbaga Perlindungan Saksi
dan Korban (LPSK), sesuai Undang Undang No.13 tahun 2006"

BAB X

SOSIALISASI DAN EVALUASI

1. Sistem Pelaporan Pelanggaran ini disosialisasikan dan dievaluasi secara berkelanjutan kepada
seiuruh lnsan Perusahaan, dan secara berkala akan dilaksanakan pemutakhiran dan
penyempurnaan Sistem Pelaporan Pelanggaran inidalam rangka perbaikan berketranjutan sesuai
dengan perkembangan bisnis Perusahaan.

2. Sosialisasi secara berkelanjutan dimaksudkan untuk memperoleh persepsi dan pernahaman
serta meningkatkan keterbukaan bagi lnsan Perusahaan untuk melaporkan penyimpangan dan
dapat me!"npergunakan Sistem Pelaporan Pelanggaran ini sebagaimana mestinya.

3. Pelaksanaan sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran dapat dilakukan bersamaan dengan
sosialisasi penerapan GCG, kebijakan-kehijakan baru Perusahaan, sosialisasi undang-undang
yang terkait dengan tindak pidana korupsi. dan publikasi melalui internet Perusahaan.

BAB XI

PENGHARGAAN DAN SANKSI

1. Bentuk sanksi terhadap Terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran ditentukan sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku d! Peiusahaan.
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Perusahaan juga memberikan sanksi bagi Pelaporyang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan
kebijakan ini, misalnya fitnah atau pelaporan palsu.

Penghargaan diberikan kepada Pelapor apabila kasus yang dilaporkan mengandung kebenaran
dan Perusahaan mendapat dampak positif dari adanya laporan tersebut. Jenis dan besarnya
penghargaan akan ditetapkan lebih lanjut dan akan diberikan pada saat pemberian penghargaan
dan merupakan dokurnen tidak terpisahkan dari kebijakan WBS ini.

BAB XII
PENUTUP

SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan
dirubah dan ditinjau sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan, perubahan kebijakan dan/atau kekhilafan dalam SOP ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI :GRESIK
PADA TANGGAL : 25 November 2013

PT.

t l{,^

'A INDONESIA {Persero}
IREKSI,


