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A. Pengertian Umum. 

Pedoman perilaku etika atau biasa disebut Code of Conduct adalah pedoman internal 

Perusahaan yang memuat nilai-nilai etika berusaha; Etika Bisnis, Etika Kerja, Komitmen, 

serta penegakan terhadap peraturan-peraturan Perusahaan dan perundang-undangan 

yang terkait bagi seluruh Insan NINDYA dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya 

serta berinteraksi dengan Stakeholders.  

Pada hakekatnya Code of Conduct berisi tentang keharusan yang wajib dilaksanakan dan 

larangan yang harus dihindari sebagai penjabaran pelaksanaan prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance (GCG) yang dikenal dengan istilah TARIF yaitu : Tranparency 

(Transparansi), Accountability (Akuntabilitas), Responsibility (Pertanggungjawaban), 

Independency (Kemandirian)  dan Fairness (Kewajaran). 

 

B. Latar Belakang. 

Seiring dengan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir diubah dengan Akta 

Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT NINDYA KARYA No. 68 tanggal 31 

Januari 2020 dibuat di hadapan Khairina, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan 

Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari pejabat yang 

berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor: AHU-0009053.AH.01.02.Tahun 2020 Tanggal 03 Februari 2020 

menyadari arti pentingnya implementasi Good Corporate Governance sebagai salah satu 

alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara 

berkesinambungan tidak hanya bagi Pemegang Saham (Shareholders) namun juga 

segenap Pemangku Kepentingan (Stakeholders) lainnya dalam arti pengelolaan bisnis 

yang bukan hanya mengejar keuntungan semata namun juga pengelolaan yang penuh 

amanah, transparan dan akuntabel.   

Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct) PT NINDYA KARYA (Persero) pertama kali 

dikeluarkan pada tanggal 6 April 2005 dan telah dilakukan revisi sebanyak  7 (tujuh) kali 

edisi tahun 2020 merupakan salah satu pedoman internal Perusahaan yang wajib untuk 

disempurnakan secara terus menerus dengan melakukan evaluasi dan revisi atas 

Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct) untuk lebih menyesuaikan  terhadap 

perkembangan dunia bisnis dan ketentuan serta peraturan yang berlaku  mengingat  

dinamika  dan  perkembangan Perusahaan serta perubahan peraturan maupun 

perundang-undangan yang menuntut agar seluruh insan NINDYA dapat melaksanakan 

 BAB I 
PENDAHULUAN 
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aktivitas dengan tetap berpedoman kepada prinsip-prinsip GCG sesuai SK-

16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 dan  Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-

01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 menggantikan Keputusan Menteri BUMN Nomor: 

Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate 

Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).   

Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct) Perusahaan adalah sekumpulan komitmen yang 

terdiri dari etika usaha Perusahaan dan etika kerja setiap Insan NINDYA yang disusun untuk 

mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian perilaku, sehingga 

tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan tujuan dan  Nilai-nilai Utama Budaya 

Perusahaan (Core Values),  dalam mencapai Visi dan Misi Perusahaan. 

C. Visi dan Misi Perusahaan : 

 

Visi 

 “Menjadi Perusahaan Global di Bidang Konstruksi dan Investasi Berbasis Engineering yang 

Terpercaya, Terkemuka dan Berkelanjutan” 

 

Misi 

1. Meningkatkan Nilai Tambah bagi Stakeholders secara Berkelanjutan Berbasis Excellence 

Engineering dengan Inovasi serta Human Capital yang Unggul dan Berakhlak. 

2. Mengembangkan Industri Konstruksi dan Investasi yang Berstandar Global dan Berdaya 

Saing Tinggi dengan Mengutamakan Kepuasan Pelanggan, Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja serta Kelestarian Lingkungan yang Berkelanjutan. 

 

 

D. Maksud dan Tujuan. 

Maksud penyempurnaan Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct) adalah untuk: 

1. Memastikan bahwa Perusahaan telah mematuhi semua peraturan Perusahaan dan 

perundang-undangan yang terkait. 

2. Memberikan panduan bagi seluruh pelaku bisnis Perusahaan atau karyawan dalam 

melakukan interaksi dengan Stakeholder untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai 

moral yang merupakan bagian dari budaya Perusahaan. 

3. Memberikan guidance atau petunjuk kepada insan NINDYA dalam menentukan sikap 

pada saat menghadapi keadaan yang dilematis. 

4. Mengetahui kriteria dalam menilai apakah insan NINDYA telah berperilaku sesuai atau 

menyimpang dengan ketentuan / peraturan Perusahaan.  

5. Mengidentifikasi standar etika dalam Perusahaan agar sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan 

dan Strategi Perusahaan. 
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Tujuan yang ingin dicapai adalah : 

1. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Perusahaan 

secara professional dan beretika dengan memperhatikan seluruh stakeholder. 

2. Meminimalisir segala risiko yang mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan maupun 

litigasi akibat kelalaian yang dilakukan oleh insan NINDYA di dalam Perusahaan. 

3. Mendorong perbaikan layanan mutu produk, pengelolaan Perusahaan, pengembangan 

nilai Perusahaan menuju pada peningkatan performance dan image Perusahaan ke 

depan. 

 

E. Manfaat Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct). 

1. Sebagai pedoman dalam menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam 

lingkungan Perusahaan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan 

keterbukaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktifitas setiap Insan NINDYA 

secara menyeluruh; 

2. Membentuk karakter Insan NINDYA yang beretika dalam berinteraksi dengan pihak lain, 

baik di dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan, sehingga meminimalisir peluang 

terjadinya penyimpangan. 

3. Sebagai acuan bagi Insan NINDYA dalam berperilaku sesuai dengan yang diinginkan atau 

yang dilarang oleh Perusahaan. 

4. Memberikan manfaat jangka panjang bagi Perusahaan dalam mendorong kegiatan 

operasional Perusahaan agar lebih efisien dan efektif mengingat hubungan dengan 

Pelanggan, Masyarakat, Pemerintah dan Stakeholders lainnya memiliki standar etika yang 

harus diperhatikan; 

5. Meningkatkan nilai Perusahaan dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada 

Stakeholders dalam berhubungan dengan Perusahaan sehingga menghasilkan reputasi 

yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang; 

6. Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan masyarakat 

dan pihak lain yang terkait, yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan ekonomi 

– sosial bagi masyarakat dan pihak lain yang terkait; 

7. Menambah keyakinan pada Pemegang Saham bahwa Perusahaan dikelola secara 

amanah, hati-hati (prudent), efisien, transparan, akuntabel dan fair untuk mencapai 

tingkat profitabilitas yang diharapkan oleh Pemegang Saham dengan tetap 

memperhatikan kepentingan Perusahaan. 
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Berikut ini adalah prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang diterapkan dalam 

Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct): 

 

A. Transparancy (Transparansi) 

Perusahaan menjamin pengungkapan informasi materiil dan relevan mengenai kinerja, 

kondisi keuangan dan informasi lainnya secara jelas, memadai, akurat, dapat 

dibandingkan dan tepat waktu serta mudah diakses oleh Stakeholders sesuai dengan 

haknya. 

 

Prinsip keterbukaan ini tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi rahasia 

mengenai Perusahaan dan Pelanggan serta Mitra Kerja sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

 

B. Accountability (Akuntabilitas) 

Perusahaan menjamin kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan 

pertanggungjawaban Jajaran Perusahaan yang memungkinkan pengelolaan Perusahaan 

terlaksana secara efektif. 

 

Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban seseorang atau organ kerja Perusahaan yang 

berkaitan dengan pelaksanan wewenang yang dimilikinya dan/atau pelaksanaan 

tanggung jawab yang dibebankan oleh Perusahaan kepadanya. 

 

Perusahaan mengenal sekurang-kurangnya 3 (tiga) tingkatan akuntabilitas, yaitu: 

a. Akuntabilitas Individu 

Akuntabilitas yang melekat kepada hubungan antara pimpinan dengan bawahan dan 

berlaku kepada kedua belah pihak 

b. Akuntabilitas Kelompok 

Akuntabilitas yang melekat kepada kelompok yang harus ditanggung bersama atas 

kondisi dan kinerja yang tercapai 

 

 BAB II 
PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE (GCG) 
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c. Akuntabilitas Korporat 

Akuntabilitas yang melekat kepada Perusahaan secara menyeluruh dalam 

menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai Anggaran Dasar Perusahaan 

 

C. Responsibility (Bertanggung Jawab) 

Perusahaan menjamin kesesuaian dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya berdasarkan 

prinsip korporasi yang sehat, pemenuhan kewajiban terhadap Pemerintah sesuai 

peraturan yang berlaku, bekerja sama secara aktif untuk manfaat bersama dan berusaha 

untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat. 

 

D. Independency (Kemandirian) 

Perusahaan menjamin pengelolaan Perusahaan secara professional tanpa Benturan 

Kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

 

E. Fairness (Kewajaran) 

Perusahaan menjamin perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak 

Stakeholders berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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A. Ruang Lingkup. 

Kinerja dan citra Perusahaan sebagai faktor yang mempengaruhi dan menentukan 

kelancaran usaha dan kelangsungan bisnis Perusahaan sangat berkaitan dengan perilaku 

seluruh Insan NINDYA.  

Untuk mewujudkan kinerja ekselen dan citra yang baik diperlukan etika kerja yang 

mengatur hubungan antar individu baik di dalam maupun di luar Perusahaan. 

 

B. Nilai-nilai Utama Budaya (Core Values) 

Dalam rangka mewujudkan komitmen Perusahaan terhadap para pemangku kepentingan 

(Stakeholders), maka seluruh Insan NINDYA memiliki nilai-nilai utama budaya (core values) 

sebagai berikut: 

1. Amanah 

Definisi:  Memegang teguh kepercayaan yang diberikan. 

Panduan Perilaku: 

a) Memenuhi janji dan komitmen. 

b) Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan. 

c) Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. 

2. Kompeten 

Definisi: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas 

Panduan Perilaku: 

a) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 

b) Membantu orang lain belajar. 

c) Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. 

3. Harmonis 

Definisi : Saling peduli dan menghargai perbedaan. 

Panduan Perilaku: 

a) Menghargai setiap orang apapun latar belakang. 

b) Suka menolong orang lain. 

c) Membangun lingkungan kerja yang kondusif. 

4. Loyal 

Definisi: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara. 

Panduan Perilaku: 

a) Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara. 

 BAB III 
ETIKA KERJA 
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b) Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. 

c) Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. 

5. Adaptif 

Definisi: Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi 

perubahan Panduan Perilaku:  

a) Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. 

b) Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. 

c) Bertindak proaktif. 

6. Kolaboratif  

Definisi: Membangun kerja sama yang sinergis 

Panduan Perilaku: 

a) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 

b) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 

c) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. 

 

Slogan : Toward The Excellent 

 

C. Perilaku Individu di dalam dan di luar Perusahaan. 

1. Menjunjung tinggi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
 

2. Melakukan pekerjaan dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab. 
 

3. Masing-masing individu merupakan bagian dari Perusahaan yang harus saling 
mendukung dan berkepentingan terhadap kemajuan maupun kelangsungan operasi 
Perusahaan. 
 

4. Senantiasa berupaya untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi 
(keahlian/skill, pengetahuan/knowledge, sikap/attitude) dengan bekerja memenuhi 
sasaran kerja yang ditentukan. 
 

5. Selalu menjaga perilaku sopan dan santun baik di dalam maupun diluar tugas. 
 

6. Tidak melakukan penekanan atau intimidasi, penghinaan, atau berkata kasar, 
pelecehan ataupun provokasi dan tidak menimbulkan persaingan tidak sehat diantara 
sesama karyawan. 
 

7. Menjaga dan menghormati hal yang bersifat pribadi sesama individu, seperti agama, 
hari libur agama/nasional, status, suku/ras dan keluarga. 
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8. Disiplin, tidak meninggalkan aktivitas kerja sebelum waktunya tanpa izin dari atasan 

dan atau tidak melakukan aktivitas lain untuk kepentingan pribadi atau pihak di luar 
Perusahaan tanpa izin selama jam kerja. 
 

9. Memiliki sikap terbuka terhadap kemungkinan adanya perbedaan pendapat 
(dissenting opinion) di dalam merumuskan suatu keputusan. 
 

10. Tidak melalaikan tugas dan pekerjaan, sehingga mengakibatkan kerugian Perusahaan. 
 

11. Tidak mabuk, madat, memakai narkotik dan obat berbahaya (narkoba) maupun 
memperdagangkan minuman keras, narkoba dan yang sejenisnya di tempat kerja atau 
di luar Perusahaan. 
 

12. Tidak membujuk pimpinan, bawahan dan atau sesama karyawan untuk melakukan 
sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan. 
 

13. Tidak melakukan perbuatan asusila seperti pelecehan seksual, pencemaran nama baik 
atasan, bawahan maupun sesama karyawan serta keluarganya. 
 

14. Tidak melakukan tindakan melawan hukum seperti: berjudi, mencuri dan atau 
menggelapkan harta Perusahaan, melakukan penipuan kepada atasan, bawahan 
maupun sesama karyawan dan memperdagangkan harta Perusahaan secara illegal. 
 

15. Tidak membiarkan dirinya atau teman kerja dalam keadaan bahaya, seperti 
membiarkan teman sekerja bekerja tidak sesuai dengan standar K3 (Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja). 
 

16. Menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi mengenai Perusahaan. 
 

17. Menghargai orang lain, tidak meremehkan dan membeda-bedakan satu dengan 
lainnya. 
 

18. Senantiasa peduli dan menjaga citra baik serta reputasi Perusahaan. 
 

19. Melaksanakan ibadah agama yang dianut oleh masing-masing Insan NINDYA dengan 
baik serta memahami dan mematuhi etika Perusahaan. 
 

20. Senantiasa berpikir dan berperilaku secara korporasi dan tidak sectoral dengan 
mengutamakan kepentingan Perusahan di atas kepentingan pribadi dan atau 
kelompok untuk memberikan yang terbaik bagi Perusahaan. 
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21. Melaksanakan tugas secara professional dengan penuh tanggung jawab serta 
menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan semangat kebersamaan. 
 

22. Peduli dan tanggap terhadap keluhan pelanggan dan dengan segera menindaklanjuti 
keluhan pelanggan. 
 

23. Membuat rencana kerja dengan baik sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. 
 

24. Memahami sasaran kerja beserta ukuran keberhasilannya. 
 

25. Bekerja keras, serta berusaha mencari cara yang terbaik dalam menyelesaikan tugas 
sesuai dengan waktu yag telah ditetapkan dengan cara yang efektif dan efisien. 
 

26. Memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan diri dan memperluas 
pengetahuan. 
 

27. Mematuhi seluruh ketentuan dan nilai-nilai Perusahaan untuk menjaga dan 
mempertahankan citra serta reputasi Perusahaan. 
 

28. Menjaga perilaku sopan dan santun sesama Insan NINDYA; 
 

29. Menghargai antar Insan NINDYA dengan tidak meremehkan dan membeda-bedakan 
satu dengan lainnya; 
 

30. Berusaha memahami dan mengenali kebutuhan sesama Insan NINDYA; 
 

31. Bersedia berbagi pengetahuan (sharing knowledge) dan keterampilan serta membantu 
rekan kerja lainnya tanpa merasa takut tersaingi; 
 

32. Senantiasa jujur dan berpikir positif antar Insan NINDYA. 
 

D. Perilaku Sebagai Atasan. 
1. Selalu memberikan panutan yang baik dalam tindakan dan tutur kata, bersikap adil dan 

terbuka dengan bawahannya. 
 

2. Membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif dengan bawahan. 
 

3. Dalam mengambil kebijakan selalu berusaha kerjasama (teamwork) melaksanakan 
koordinasi dan hubungan yang harmonis. 
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4. Memberikan kesempatan yang sama kepada bawahan untuk mengembangkan diri dan 
karirnya tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, gender dan golongan. 
 

5. Menanggapi setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin dan 
menindaklanjutinya secara adil dan transparan sesuai peraturan Perusahaan. 
 

6. Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja 
Bersama (PKB). 
 

7. Patuh dan konsekuen terhadap hukum dan kebijakan (policy) yang sudah ditetapkan. 
 

8. Menilai kinerja bawahan secara objektif berdasarkan kriteria yang jelas. 
 

9. Tidak memanfaatkan posisi atau jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau 
pihak lain. 
 

E. Perilaku Sebagai Bawahan. 
1. Bersikap dan bertingkah laku santun kepada atasan dan sesama insan NINDYA. 

 
2. Bekerja jujur dan professional dalam menjalankan tugas dengan penuh 

tanggungjawab serta loyal kepada Perusahaan dalam setiap pelaksanaan tugas yang 
diberikan.  
 

3. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme dalam 
melaksanakan tugas. 
 

4. Selalu kreatif dan berani mengambil inisiatif memberikan dukungan, terutama    
dalam menghadapi permasalahan yang timbul.  
 

5. Berkomunikasi dengan atasan secara jujur, terbuka dan beretika. 
 

6. Patuh dan konsekuen terhadap hukum, kebijakan (policy) dan Standard Operating 
Procedure (SOP) yang sudah ditetapkan. 
 

7. Tidak melakukan tindakan yang di luar kewenangannya. 
 

8. Mematuhi dan menghormati tugas dan petunjuk atasan yang tidak bertentangan    
dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
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9. Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB). 
 
 

F. Perilaku Sesama Rekan Kerja 
1. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk bekerja dalam kelompok demi 

kemajuan Perusahaan. 
 

2. Memiliki semangat kerja sama yang tinggi dan selalu siap membantu rekan ataupun 
unit kerja lain untuk kebaikan Perusahaan. 
 

3. Bersedia berbagi pengetahuan dan keterampilan kepada rekan kerja lainnya tanpa 
merasa takut tersaingi. 
 

4. Menghargai orang lain, tidak meremehkan dan membeda-bedakan satu dengan 
lainnya. 
 

5. Menerima setiap masukan dan saran yang diberikan untuk perbaikan diri dan 
peningkatan kinerja. 
 

6. Menciptakan keterbukaan informasi sesama rekan kerja dan antar unit kerja untuk 
mendukung kerja sama dan koordinasi yang baik demi kemajuan Perusahaan dengan 
tidak melanggar Peraturan Perusahaan. 
 

7. Bersikap terbuka, simpatik dan membantu sesama rekan, saling menghormati dan 
menghargai pendapat orang lain, serta dapat menerima perbedaan pendapat dengan 
baik. 
 
 

G. Kepedulian terhadap Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan Kerja 
1. Mentaati setiap peraturan perundang-undangan dan/atau standar tentang keamanan 

dan keselamatan kesehatan kerja 
 

2. Mengutamakan tindakan pencegahan yaitu yang bersifat menghindari terjadinya 
kecelakaan 

 
3. Menjaga tata tertib dan disiplin agar tercipta lingkungan kerja yang aman dan teratur 

sehingga Perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan baik. 
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4. Melakukan penanggulangan atas kejadian kecelakaan yang terjadi sesuai dengan 

standar dan prosedur yang berlaku dan senantiasa memiliki rencana penanggulangan 
keadaan darurat 

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

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

6. Melakukan pemeriksaan, inspeksi dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana 
termasuk sumber daya, peralatan dan system deteksi secara seksama sesuai 
kewenangannya untuk memastikan kesiapannya. 

 
7. Menguasai dan memahami situasi dan kondisi lingkungan kerja dengan mentaati 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan tentang keselamatan, kesehatan 
kerja dan lingkungan; 

 
8. Menghindari segala perbuatan yang mencelakakan diri sendiri atau orang lain, 

mengganggu kesehatan, seperti minuman yang memabukkan, mengkonsumsi obat-
obat terlaran, dan lain-lain, sesuai ketentuan Perusahaan; 

 
H. Menjaga Nama Baik Perusahaan 

1. Selalu menjaga perilaku sopan dan santun baik di dalam lingkungan Perusahaan 
maupun di luar lingkungan Perusahaan; 

 
2. Senantiasa berupaya meningkatkan kompetensi diri sejalan dengan perkembangan 

yang terjadi; 
 
3. Menghargai orang lain, tidak meremehkan dan membeda-bedakan satu dengan 

lainnya; 
 
4. Senantiasa peduli dan menjaga citra baik serta reputasi Perusahaan; 
 
5. Melaksanakan ibadah agama yang dianut oleh masing-masing Insan NINDYA dengan 

baik serta memahami dan mematuhi etika Perusahaan. 
 

I. Perilaku Asusila, Narkotika, Obat Terlarang, Perjudian dan Merokok 
1. Dilarang melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar nilai kesusilaan antara 

lain pelecehan, penghinaan, fitnah  dan perilaku yang mengarah pada seksualitas 
yang mengganggu; 

 
2. Dilarang menggunakan, mengedarkan dan menjual hal-hal yang berkaitan dengan 

narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya serta minuman keras; 
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3. Dilarang menyimpan dan mengedarkan hal-hal yang berkaitan dengan bentuk-

bentuk pornografi; 
 
4. Dilarang melakukan perjudian dalam bentuk apapun; 
 
5. Dilarang merokok di tempat umum kecuali pada tempat yang telah disediakan oleh 

Perusahaan; 
 
6. Dilarang membawa senjata tajam dan senjata api maupun senjata lainnya di 

lingkungan Perusahaan; 
 
7. Dilarang membawa binatang peliharaan di lingkungan Perusahaan. 
 

J. Hak atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right) 
1. Berpartisipasi secara aktif untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual milik 

Perusahaan; 
 
2. Seluruh Insan NINDYA harus menginformasikan hasil karya yang dihasilkannya baik 

selama maupun di luar jam kerja, jika hasil karya tersebut terkait dengan bisnis atau 
operasi Perusahaan, namun tidak berlaku terhadap inovasi atau hak yang didaftarkan 
atas nama pribadi; 

 
3. Menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain; 
 
4. Turut serta/bekerja dalam pengembangan suatu proses atau produk yang akan 

digunakan oleh Perusahaan, atau Insan NINDYA yang memiliki hak atas hasil karya 
tersebut, harus memperlakukan informasi yang terkait dengan proses atau produk 
tersebut sebagai milik Perusahaan baik selama masa kerja maupun setelah tidak 
bekerja lagi untuk Perusahaan. 
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Etika bisnis merupakan sikap dasar Perusahaan dalam berbisnis dengan semua 
Stakeholders. Perusahaan mempunyai komitmen untuk secara terus menerus 
membangun hubungan jangka panjang dan saling menguntungkan serta menciptakan nilai 
tambah (value creation) bagi Perusahaan dan Stakeholders. 
 
A. Hubungan dengan Pemegang Saham. 

 
1. Senantiasa berusaha meningkatkan secara optimal dan berkesinambungan nilai 

Pemegang Saham (Shareholder Value), seperti tingkat laba, tingkat pertumbuhan 
dan kepentingan lain dari Pemegang Saham sesuai peraturan perundang-undangan.  
 

2. Menciptakan dan mengembangkan peluang-peluang bisnis guna meningkatkan 
kemajuan Perusahaan. 
 

3. Menerapkan dengan sungguh-sungguh prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang   
baik (good corporate governance). 

 
4. Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris memberikan pendapat dan 

saran mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan 
Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Laporan Tahunan yang diusulkan Direksi serta 
pada setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan, 
melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi 
gejala menurunnya kinerja Perusahaan. 

 
5. Menjamin agar setiap Pemegang Saham mendapatkan hak-haknya sesuai 

ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, semua keputusan yang diambil secara sah 
dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 
6. Memberikan informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perusahaan 

kepada setiap Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 

 
7. Tidak melakukan suatu perbuatan untuk mencari keuntungan bagi pribadi dan 

pihak lain dengan menggunakan informasi Perusahaan yang bukan untuk 
kepentingan umum atau yang dapat menimbulkan konflik kepentingan; 

 
 

 
BAB IV 

ETIKA BISNIS 
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8. Senantiasa menjamin bahwa informasi material mengenai Perusahaan selalu 

diberikan dengan sejujur-jujurnya, tepat waktu dan teratur kepada Pemegang 
Saham sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 
B. Hubungan dengan Rekanan/Pemasok Barang dan Jasa. 
 

1. Memelihara komunikasi yang baik dengan pemasok atau rekanan sebagai mitra 
strategis yang berperan menjamin ketersediaan pasokan barang dan jasa yang 
dibutuhkan untuk kelancaran operasi Perusahaan. 
 

2. Memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh pemasok atau rekanan. 
 

3. Bersikap jujur dan adil serta beretika dalam berbisnis dengan pemasok atau 
rekanan. 
 
 

4. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan sesuai ketentuan 
yang berlaku. 
 

5. Memilih calon pemasok atau rekanan yang mempunyai reputasi, kompetensi dan 
catatan kerja/prestasi (track record) yang baik. 
 

6. Menghindari bisnis dengan pemasok atau rekanan yang mempunyai benturan 
kepentingan dengan pejabat dan atau Perusahaan yang patut diduga 
menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme. 
 

7. Membuat perjanjian/kontrak secara tertulis dan menjalankan hak dan kewajiban   
masing-masing pihak sesuai dengan perjanjian. 
 

C. Hubungan dengan Karyawan. 
 

1. Menghargai karyawan sebagai aset Perusahaan yang bermartabat tanpa melihat 
ras, warna kulit, agama, asal-usul, hambatan fisik, gender dan usia, yang 
kapasitasnya terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan secara konsisten. 
 

2. Memberlakukan sistem rekrutmen, promosi dan pengembangan karir secara 
adil/wajar dan konsisten berdasarkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan 
Perusahaan. 
  

3. Kompensasi dan hak karyawan diberikan berdasarkan kinerja serta sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
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4. Menciptakan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi 

kepada seluruh karyawan tanpa membedakan senioritas, gender, suku, ras, agama 
dan golongan. 

 
5. Menyediakan tempat, sarana kerja yang layak dan memelihara lingkungan secara 

harmonis. 
 
6. Menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan) 

yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi dan latar 
belakang kebudayaan seseorang. 
 

7. Selalu menjunjung kesetaraan kerja termasuk di dalamnya larangan terhadap 
segala bentuk diskriminasi termasuk memberikan perlakuan yang sama kepada 
pekerja penyandang disabilitas. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama 
dan setara serta perlakuan yang adil kepada seluruh karyawan 
 

8. Menyediakan informasi yang relevan tentang kebijakan, rencana dan kemajuan 
Perusahaan kepada karyawan. 

 
9. Menjaga kebebasan karyawan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi kepada 

Perusahaan tentang kebijakan dan praktek-praktek Perusahaan dengan cara yang 
beretika dan sesuai dengan peraturan. 

 
10. Memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi dan mengenakan 

sanksi yang tegas terhadap yang melalaikan tugasnya atau melanggar ketentuan 
Perusahaan. 

 
11. Menghormati dan menjaga kerahasiaan catatan maupun informasi pribadi 

karyawan. 
 

D. Hubungan dengan Pemberi Tugas/Pelanggan. 
 

1. Menempatkan pelanggan sebagai mitra strategis. 
 

2. Menyediakan produk dan layanan dengan mutu yang baik serta penyerahan tepat 
waktu sesuai kontrak kepada Pelanggan. 
 

3. Mengutamakan sikap jujur dan beretika dalam berbisnis dengan pelanggan. 
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4. Memperhatikan keluhan dan masukan dari pelanggan serta memberikan tanggapan 

sesegera mungkin. 
 
5. Melakukan perikatan bisnis yang jelas dan saling menguntungkan secara tertulis 

hanya dengan mitra usaha yang memiliki reputasi yang baik. 
 
6. Menjaga kualitas hubungan dan tidak melakukan kerjasama yang dapat merugikan 

Perusahaan, pelanggan maupun masyarakat. 
 
7. Menyediakan layanan pengaduan bagi pelanggan yang mudah diakses dan tanpa 

ada diskriminasi; 
 
8. Melaksanakan promosi yang berkesinambungan secara sehat, wajar (fair), jujur, 

mudah dipahami serta diterima oleh norma-norma masyarakat 
 

E. Hubungan dengan Masyarakat Sekitar, Mitra Binaan dan Lingkungan. 
 

1. Menjaga hubungan yang kondusif dan harmonis dengan masyarakat sekitar dan 
memperhatikan adat istiadat serta aspek sosial masyarakat sekitar; 
 

2. Menerima dan memanfaatkan tenaga kerja sekitar operasional Perusahaan tanpa 
mengabaikan kualifikasi yang dibutuhkan; 

 
3. Proses kegiatan pembangunan dilakukan tanpa memberikan dampak negatif 

kepada masyarakat sekitar dengan implementasi metode yang aman dan ramah 
lingkungan; 
 

4. Mengalokasikan dana untuk pengembangan mitra binaan dan lingkungan sesuai    
ketentuan yang berlaku serta melakukan evaluasi terhadap keberhasilan mitra 
binaan dengan membuat rekaman dan sistem pelaporan; 

 
5. Memperhatikan dan memberikan kontribusi sosial yang bermanfaat bagi   

masyarakat sekitar Perusahaan sesuai kemampuan Perusahaan; 
 
6. Menyalurkan pinjaman pada industri kecil dan koperasi (kemitraan) melalui 

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai dengan keputusan RUPS; 
 
7. Melalui PKBL memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat sebagai rasa 

tanggung jawab sosial Perusahaan yang berupa bantuan korban bencana alam, 
bantuan pendidikan dan latihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan 
prasarana dan sarana umum serta bantuan sarana ibadah sesuai dengan yang 
dialokasikan oleh RUPS; 
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8. Memberikan informasi-informasi relevan yang diperlukan masyarakat sekitar 

pekerjaan mengenai dampak selama pelaksanaan pekerjaan; 
 
9. Peka dan peduli terhadap masalah sosial dan ekonomi yang terjadi di lingkungan; 
 
10. Menghindari segala perkataan, tindakan yang mengarah kepada diskriminasi 

masyarakat berdasar sukum agama, ras dan golongan; 
 
11. Senantiasa menjaga lingkungan hidup dengan meminimalkan dampak lingkungan 

dan mempertahankan keseimbangan ekosistem yang ada serta melaksanakan 
pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan. 
 

F. Hubungan dengan Pemerintah. 
 

1. Mematuhi dan mendukung peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 
operasi Perusahaan, termasuk di dalamnya ketaatan terhadap pembayaran pajak, 
retribusi, masalah ketenagakerjaan dan lingkungan hidup. 
 

2. Mendukung program nasional maupun regional khususnya di bidang teknologi, 
pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya. 

 
3. Tidak memanfaatkan hubungan baik dengan Pemerintah untuk memperoleh 

kesempatan bisnis dengan cara yang tidak etis. 
 
4. Senantiasa berkomunikasi dan menjaga hubungan yang beretika dengan 

Pemerintah, sehingga setiap kebijakan pemerintah dapat diantisipasi dengan baik 
demi kemajuan dan kelangsungan Perusahaan. 

 
5. Menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam berhubungan 

dengan Pemerintah/Regulator. 
 
6. Membina hubungan yang sehat, harmonis dan konstruktif dengan Regulator, 

Legislator dan instansi terkait lainnya baik dari Pemerintah Pusat maupun 
Pemerintah Daerah; 

 
7. Senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
 
8. Menghindari penyalahgunaan hubungan kemitraan antara lain dengan 

memberikan jamuan dan hadiah untuk kepentingan pribadi. 
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G. Hubungan dengan Kreditur dan Bank. 
 

1. Melakukan pinjaman dengan kreditur yang resmi dan memiliki reputasi baik, 
serta tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan. 
 

2. Mematuhi kewajiban sesuai perjanjian. 
 

3. Menjamin setiap pinjaman dengan agunan yang memadai dan legal. 
 

4. Mengelola dana pinjaman secara efektif sesuai peruntukannya. 
 

5. Menuangkan kesepakatan dalam dokumen tertulis yang disusun berdasarkan 
itikad baik dan saling menguntungkan. 

 
6. Memberikan informasi yang aktual dan prospektif kepada calon kreditur dan bank. 

 
H. Hubungan dengan Pesaing. 

 
1. Memperhatikan kaidah-kaidah persaingan yang sehat dan beretika, sesuai 

ketentuan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan. 
 

2. Menjadikan pesaing sebagai pembanding (benchmark) guna meningkatkan kinerja 
Perusahaan. 
 

3. Menghormati keberadaan seluruh pesaing dan menjaga hubungan yang baik dan   
saling menghormati. 
 

I. Hubungan dengan Auditor. 
 

1. Menjamin kebebasan auditor dalam melaksanakan tugasnya sesuai standar profesi 
dan kode etik. 
 

2. Menetapkan penunjukan auditor eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 
3. Membuat perikatan penugasan audit dengan auditor eksternal secara tertulis. 
 
4. Memperhatikan serta melaksanakan rekomendasi dan saran yang diberikan 

auditor. 
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J. Hubungan dengan Serikat Pekerja. 

 
1. Menempatkan Serikat Pekerja sebagai mitra Perusahaan dalam usaha mencapai 

tujuan Perusahaan demi terciptanya hubungan industrial yang dinamis dan 
harmonis. 

 
2. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi Serikat Pekerja yang ada 

hubungannya dengan kepentingan karyawan dan Perusahaan. 
 

3. Tidak melayani perwakilan atau pihak yang mengatasnamakan Serikat Pekerja 
yang melakukan aktivitas untuk kepentingan pribadi atau bertentangan dengan 
hukum dan norma kepatutan. 
 

4. Memberikan informasi yang relevan tentang kebijakan dan aktivitas Perusahaan 
secara terbuka kepada Serikat Pekerja yang sepenuhnya untuk kemajuan 
Perusahaan. 

 
K. Hubungan dengan Anak Perusahaan  

 
1. Memastikan bahwa Good Corporate Governance (GCG) juga dilaksanakan dengan 

konsisten di tingkat anak Perusahaan; 
 

2. Senantiasa menjalin hubungan baik dengan Anak Perusahaan dalam upaya 
membangun sinergi dan meningkatkan citra Perusahaan dan kelompok usahanya; 

 
3. Setiap hubungan dengan Anak Perusahaan dilaksanakan dalam kerangka 

hubungan bisinis yang wajar dan saling menguntungkan. 
 

L. Hubungan dengan Mitra Usaha 
 
1. Menghindari kerjasama dengan Mitra Usaha yang melakukan praktek usaha yang 

tidak etis; 
 

2. Selalu menjaga hubungan baik, setara, transparan dan saling menguntungkan 
dalam bekerja sama dengan mitra usaha; 

 
3. Senantiasa memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan 

kontrak; 
 
4. Mitra Usaha wajib mematuhi semua ketentuan internal yang berlaku di 

Perusahaan. 
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5. Mengedepankan asas manfaat dengan memilih mitra usaha yang memberikan 

sinergi terbaik pada Perusahaan dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) 
 
 

M. Hubungan dengan Media Massa 
 
1. Senantiasa berusaha memberikan informasi yang benar, relevan, berimbang dan 

bersifat edukatif kepada masyarakat dalam pemahaman terhadap usaha 
Perusahaan; 
 

2. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui 
media massa dengan tetap memperhatikan aspek risiko dan biaya; 

 
3. Memperlakukan media massa sebagai mitra usaha untuk menyampaikan informasi 

mengenai Perusahaan secara terbuka dan bertanggung jawab dalam kerangka 
membangun citra Perusahaan yang positif dengan tetap menghormati kode etik 
jurnalistik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

25 Revisi 0.8 | Edisi 2020 

 

 

 

 

 

 

 

A. Pengelolaan Catatan, Dokumen, Informasi dan Penyusunan Laporan 

Catatan, dokumen, informasi dan penyusunan laporan Perusahaan harus dapat 

dipertanggungjawabkan, akurat dan tepat waktu. Oleh karena itu setiap insan NINDYA: 

1. Wajib memelihara dan melindungi catatan, dokumen dan informasi dari penggunaan di 

luar kepentingan Perusahaan. 

 

2. Dilarang memalsukan catatan, dokumen dan informasi Perusahaan. 

 

3. Harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk penggunaan/penyebaran 

dan pemusnahan catatan, dokumen dan informasi. 

 

4. Karena kedudukan dan profesinya tidak dibenarkan menggunakan catatan, dokumen dan 

informasi Perusahaan untuk kepentingan pribadi dan berpotensi merugikan 

Perusahaan dan stakeholders lainnya. 

 

5. Hanya memberikan data yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

6. Mencatat data dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar, diverifikasi 

keakuratannya dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

7. Menyampaikan laporan secara benar, lengkap, singkat, jelas, tepat isi dan tepat waktu, serta 

relevan untuk proses pengambilan keputusan 

 

8. Tidak menyembunyikan data dan dokumen Perusahaan, baik ketika menjabat ataupun 

setelah selesai masa tugas/jabatannya. 

 

9. Tidak membiarkan catatan yang tidak benar atau transaksi yang melanggar hukum. 

 

10. Menyimpan semua dokumen, laporan dan berkas-berkas Perusahaan dengan tertib sehingga 

senantiasa mudah ditemukan dan digunakan sewaktu-waktu oleh semua pihak yang 

berkepentingan. 

 

11. Melakukan dokumentasi laporan sesuai kebijakan internal Perusahaan. 

 

 BAB V 
KOMITMEN ATAS HAL-HAL KHUSUS 
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12. Melindungi informasi rahasia, bukan hanya Insan NINDYA yang masih aktif bekerja tetapi juga 

berlaku bagi Insan NINDYA yang sudah tidak bekerja selama waktu tertentu sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku. 

 

13. Pengaturan mengenai kewenangan dan lingkup tugas Insan NINDYA yang dapat melakukan 

akses terhadap informasi Perusahaan yang diperlukan, baik yang bersifat umum atau khusus 

 

14. Penjelasan mengenai pengungkapan atau penggunaan informasi Perusahaan yang bersifat 

rahasia berupa ucapan maupun tulisan ke atau oleh pihak manapun, baik perorangan, 

Perusahaan, asosiasi, atau badan hukum lainnya, hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang 

ditunjuk Perusahaan 

 

15. Kewajiban menjaga kerahasiaan ini dikecualikan untuk: tujuan Perusahaan, penagihan 

piutang Perusahaan yang telah dilimpahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang 

Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, tujuan hukum persidangan atas kasus pidana, tujuan 

pengadilan dalam kasus antara Perusahaan dengan mitra usahanya, pertukaran informasi 

antar Perusahaan, permintaan tertulis tentang persetujuan yang diberikan oleh stakeholders 

kepada Perusahaan. 

 

B. Pengamanan Harta Perusahaan. 

Tanggung jawab pengamanan harta Perusahaan merupakan kewajiban setiap Insan 

NINDYA, untuk itu setiap Insan NINDYA :  

    

1. Menjaga, melindungi, memelihara dan menggunakan harta benda Perusahaan dengan 

cara yang sebaik-baiknya sesuai ketentuan. 

 

2. Tidak menggunakan dan memanfaatkan harta Perusahaan untuk kepentingan di luar 

kepentingan Perusahaan. 

 

3. Menjaga dan menghargai hak milik intelektual (intellectual property rights) yang dimiliki 
dan digunakan Perusahaan. 
 

4. Menjaga rahasia-rahasia Perusahaan yang meliputi: desain, dokumen atau informasi 
sensitif yang merupakan milik Perusahaan.  
 

5. Tidak dibenarkan dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak harta benda 

Perusahaan. 

 

6. Dilarang menyimpan harta Perusahaan di luar tempat yang ditentukan Perusahaan. 
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C. Benturan Kepentingan. 

Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) didefinisikan sebagai situasi atau kondisi dimana 

Insan NINDYA yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat 

disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat 

mempengaruhi kualitas keputusannya serta kinerja hasil keputusan tersebut bagi 

Perusahaan.  

 

Setiap Insan NINDYA berkewajiban untuk mendahulukan kepentingan Perusahaan dan 

menghindari timbulnya benturan kepentingan dalam berbagai bentuk dengan Perusahaan, 

untuk itu: 

 
1. Tidak diperkenankan untuk memegang jabatan rangkap apapun di luar Perusahaan 

yang dapat menimbulkan benturan kepentingan bisnis dengan   Perusahaan, kecuali 

dalam hubungannya dengan koperasi karyawan sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. 

 

2. Tidak diperkenankan untuk melakukan ikatan bisnis secara pribadi maupun melibatkan 

keluarga, dengan pihak lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan bisnis 

dengan Perusahaan. 

 

3. Anggota Komisaris/Dewan Komisaris, Komite Audit dan Anggota Direksi dilarang 

melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan 

dari kegiatan BUMN yang dikelolanya selain gaji dan fasilitas sebagai anggota Komisaris, 

Komite Audit dan Anggota Direksi, yang ditentukan oleh RUPS/ Pemilik Modal. 

 

4. Anggota Komisaris/Dewan Komisaris dan Anggota Direksi wajib membuat surat pernyataan 

mengenai benturan kepentingan, sehingga dapat bertindak secara independent dalam arti 

tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk 

melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis. 

 

5. Anggota Komisaris/Dewan Komisaris dan Anggota Direksi wajib melaporkan kepada 

Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada Perusahaan dan 

perseroan lain, termasuk setiap perubahannya. 

 

6. Apabila Insan NINDYA yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi 

Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) DILARANG untuk meneruskan 

kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan 

Kepentingan (Conflict of Interest) tersebut. Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat 

mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan (Conflict of 
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 Interest) tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan 

keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan Kepentingan (Conflict of 

Interest) sebagaimana dimaksud, kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang 

semata-mata untuk kepentingan Perusahaan, maka Direksi dapat meminta yang 

bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan 

tersebut.  

 

7. Perangkapan Jabatan yang berpotensi Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) oleh 

Insan NINDYA dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan 

Perusahaan yang mengatur mengenai hal tersebut. 

 

8. Insan NINDYA yang berpotensi dan atau telah berada dalam Benturan Kepentingan 

(Conflict of Interest) wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan 

terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung. 

 

9. Insan NINDYA juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan 

apabila memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan anggota Direksi 

dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan. 

 

D. Komitmen Pengendalian Gratifikasi. 

Gratifikasi yaitu pemberian dan/atau penerimaan hadiah/cinderamata dalam arti luas yakni 

meliputi uang, barang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas 

penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang 

dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan menggunakan sarana elektronik atau 

tanpa sarana elektronik yang dilakukan oleh Insan NINDYA   (Dewan Komisaris, Direksi, dan 

Karyawan) terkait dengan jabatan, wewenang dan tugasnya di Perusahaan. 

 

Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi PT NINDYA KARYA (Persero) dalam mengendalikan 

Gratifikasi dituangkan di dalam Kebijakan Gratifikasi : 

1. DILARANG memberikan dan/atau menawarkan, dan/atau menerima, baik langsung 

maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada dan/atau dari pelanggan dan/atau 

Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara untuk mempengaruhi atau sebagai 

imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya yang dapat menimbulkan 

benturan kepentingan, mempengaruhi independensi, objektifitas maupun profesionalitas, 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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2. Penerimaan barang yang cepat kadaluarsa (misal: makanan dan minuman) wajib segera 

diserahkan kepada Lembaga Sosial dengan menyampaikan bukti tanda penyerahan 

kepada Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari 

setelah tanggal penerimaan. 

 

3. Apabila Insan NINDYA (Persero) terpaksa dan/atau tidak terhindarkan menerima 

Gratifikasi Ilegal, maka wajib segera melaporkan penerimaan tersebut kepada atasan 

langsung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerimaan. 

 

4. Bagi atasan yang menerima laporan Gratifikasi Ilegal agar segera berkoordinasi dengan Tim 

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)  untuk direkapitulasi kemudian dilaporkan kepada 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak 

tanggal penerimaan. 

 

5. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Kebijakan Gratifikasi ini akan dikenakan sanksi 

sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku diPerusahaan. 

 

E. Aktivitas Politik dan Sosial 

1. Tidak memanfaatkan nama, aset, dan potensi Perusahaan untuk tujuan politik tertentu. 

 

2. Tidak mengatasnamakan Perusahaan atau memberikan kontribusi atas nama Perusahaan 

kepada partai politik manapun. 

 

3. Tidak membuat kesepahaman, perikatan, pernyataan baik secara langsung maupun tidak 

langsung yang dapat menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki keterikatan dengan partai 

politik manapun. 

 

4. Melakukan setiap aktivitas untuk menyalurkan aspirasi politik dan kegiatan sosial di luar 

jam kerja dan tidak menggunakan atribut Perusahaan. 

 

5. Mengajukan pengunduran diri dari Perusahaan, apabila menduduki jabatan di partai 

politik atau kegiatan politik yang akan mengganggu tugasnya di Perusahaan 

 

6. Tidak melaksanakan aktivitas politik baik langsung maupun tidak langsung di lingkungan 

Perusahaan. 

 

7. Tidak menggunakan atribut partai politik atau organisasi sosial kemasyarakatan yang 

terafiliasi dengan partai politik dalam lingkungan kerja Perusahaan. 
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F. Kepatuhan terhadap Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Lainnya 

1. Patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku dan melaksanakannya secara konsisten. 

 

2. Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap 

hukum dan kesusilaan. 

 

3. Mengedepankan penyelesaian melalui jalur musyawarah untuk mufakat dalam setiap 

permasalahan dan apabila tidak mencapai kesepakatan maka selanjutnya akan digunakan 

jalur hukum dan berkewajiban untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan 

maupun keputusan yang dihasilkan. 

 

4. Tidak melakukan kerja sama yang melawan hukum dengan pihak lain yang merugikan 

Perusahaan. 

 

G. Menghindari Terjadinya Konflik Kepentingan Pribadi (Insider Trading) 

Insan NINDYA yang memiliki akses informasi material tidak boleh menyalahgunakan jabatan 

dan pekerjaannya dalam mengungkapkan informasi material yang dapat mempengaruhi 

keputusan investor.  

 

Informasi material adalah informasi yang belum dipublikasikan secara luas yang dapat 

mendorong seseorang untuk membeli, menjual atau menahan saham Perusahaan. 

 

H. Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 

Setiap Insan NINDYA maupun anak Perusahaannya yang telah memenuhi kriteria sebagai 

karyawan yang wajib melaporkan LHKPN harus melaksanakan ketentuan tersebut 

sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai sikap patuh dan 

tindakan untuk menjauhkan persepsi negatif terhadap Perusahaan. Ketentuan tentang LHKPN 

diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT NINDYA KARYA (Persero). 

 

I. Anti Suap dan Donasi 

1. Insan NINDYA harus tunduk pada Undang-Undang anti penyuapan (anti korupsi) dan tidak 

diperbolehkan untuk meminta, menerima, menawarkan, menjanjikan atau membayar 

suap; 

 

2. Antisuap merupakan kebijakan untuk menjadikan Perusahaan sebagai suatu Perusahaan 

Antisuap dalam arti tidak melakukan praktik suap dalam menjalankan usaha; 
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3. Anti suap merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi 

berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksud untuk meningkatkan kesadaran 

Insan NINDYA agar tidak melakukan korupsi dan menyelamatkan uang dan aset Negara. 

Peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan melakukan perbaikan 

sistem; 

 

4. Pemberian/penerimaan donasi dalam bentuk penghargaan, sumbangan sosial, peristiwa 

bencana, bantuan kemanusiaan, pendidikan, organisasi keagamaan hanya dilakukan 

dalam batas kewajaran dan kepatutan; 

 

5. Pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, hiburan dan pemberian donasi diatur dalam 

Pedoman Penanganan Gratifikasi. 
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A. Pemantauan Pelaksanaan Code of Conduct. 

 

Seluruh Insan NINDYA wajib menandatangani Surat Pernyataan Kepatuhan yang merupakan 

komitmen Insan NINDYA melaksanakan Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct) yang 

dilakukan setiap awal tahun. Pelaksanaan Code of Conduct dipantau oleh Tim Pemantau 

Pelaksanaan Good Corporate Governance (Tim GCG) yang diketuai oleh Sekretaris 

Perusahaan. Pembentukan Tim Pemantau Pelaksanaan Good Corporate Governance (Tim 

GCG) diatur di dalam Surat Keputusan Direksi PT NINDYA KARYA (Persero). 

 

B. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran Code of Conduct. 
 
1. Pelaksanaan Code of Conduct merupakan komitmen dan tanggung jawab seluruh Insan 

NINDYA. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka Insan NINDYA wajib 

melaporkannya kepada: 

a. Tim Pemantau Pelaksanaan Good Corporate Governance (Tim GCG); 

b. Atasan Langsung; 

c. Tim Pemantau Pelaksanaan Whistle Blowing Sistem (WBS); 

d. Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)  

 

2. Pengungkapan harus dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas 

suatu kebijakan Perusahaan tertentu (grievance) ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.  

 

3. Perusahaan wajib menindaklanjuti pelaporan yang berpotensi merugikan secara materiil 

dan dapat merusak citra Perusahaan yang antara lain disebabkan oleh penyimpangan, 

manipulasi dan lain sebagainya. 

 

4. Pelapor wajib mencantumkan identitasnya dengan jelas pada laporan yang dibuat. Khusus 

untuk pelaporan pelanggaran melalui Whistle Blowing System, pelapor dapat membuat 

pelaporan menggunakan nama anonim, namun demikian untuk  kemudahan tindak lanjut 

pelaporan disarankan mencantumkan identitas pelapor dengan jelas. 

 

5. Pelaporan pelanggaran disertai dengan bukti pendukung yang relevan. 
 

6. Penerima laporan wajib merahasiakan identitas pelapor. 

 BAB VI 
PENEGAKAN DAN PELAPORAN CODE 

OF CONDUCT 
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7. Perusahaan wajib menindaklanjuti setiap laporan yang diterima sesuai dengan prosedur 

dan mekanisme yang berlaku. 

 

8. Perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan 

peraturan perundangan yang berlaku 

 

 

C. Sanksi atas Pelanggaran Code of Conduct. 

 

1. Pemberian sanksi atas pelanggaran Code of Conduct yang dilakukan oleh Insan NINDYA 

diberikan oleh Direksi atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

2. Pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris 

diputuskan oleh Pemegang Saham. 

 

3. Pemberian sanksi dilakukan setelah ditemukan bukti nyata terhadap terjadinya 

pelanggaran pedoman ini. 

 

4. Apabila mitra kerja atau stakeholders lain yang melakukan pelanggaran, maka akan 

dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan 

tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib. 
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1. Code of Conduct ini berlaku untuk seluruh jajaran Komisaris, Direksi dan Karyawan Perusahaan. 

2. Code of Conduct ini diumumkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

3. Jika ternyata terdapat pasal-pasal dalam Code of Conduct ini yang tidak sesuai / kurang tepat 

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku akan dilakukan perbaikan/ pembetulan 

sebagaimana mestinya. 

4. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara isi Code of Conduct dengan Peraturan Perundang-

undangan yang terkait, sebelum dilakukan perbaikan / pembetulan, maka menjadi dasar 

penafsiran yang dipergunakan adalah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

5. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Code of  Conduct ini akan diatur kemudian dan merupakan 

aturan tambahan yang tidak dapat dipisahkan dari Code of Conduct. 

6. Sebagai wujud kepatuhan dan integritas sekaligus sebagai implementasi dari komitmen terhadap 

pelaksanaan Pedoman Code of Conduct ini, maka menjadi kewajiban individu untuk 

menandatangani pernyataan kepatuhan dan integritas atas pedoman ini. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BAB VII 
PENUTUP 
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PERNYATAAN  KEPATUHAN 
 

 

Saya yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama : 
No. File : 
Unit Kerja / Usaha : 
Bagian : 
 
Dalam rangka pelaksanaan dan penegakan tugas di lingkungan PT NINDYA KARYA (Persero) dalam 

mewujudkan Perusahaan yang Bersih sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu 

Tranparency (Transparansi), Accountability (Akuntabilitas), Responsibility (Pertanggungjawaban), 

Independency (Kemandirian)  dan Fairness (Kewajaran), dengan ini kami sebagai Insan NINDYA 

menyatakan bahwa: 

1. Menggunakan segala potensi yang dimiliki untuk turut mempercepat perwujudan Insan NINDYA yang 
berintegritas dengan cara: 
a. Saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban secara amanah dan professional sesuai dengan 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan 
dan sumber daya secara maksimal untuk memberikan hasil kerja terbaik bagi Perusahaan; 

b. Saya tidak pernah dan tidak akan pernah memberikan rekomendasi, mengambil keputusan 
dan/atau memberikan perintah yang bertujuan akan memanfaatkan Perusahaan, baik secara 
langsung maupun tidak langsung, untuk menguntungkan saya secara pribadi, keluarga dan/atau 
golongan tertentu; 

c. Saya tidak mempunyai jabatan lain pada Badan Usaha lain yang dapat menimbulkan benturan 
Kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan; 

2. Saya telah membaca, memahami dan bersedia untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya Pedoman 
Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Pedoman 
Perilaku Etika (Code of Conduct) dan ketentuan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate 
Governance (GCG) demi tercapainya Tata Kelola Perusahaan yang baik; 

3. Saya bersedia untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan Perusahaan apabila saya melanggar atau tidak 
menaati Surat Pernyataan kepatuhan ini jika terbukti melakukan pelanggaran  

 
Demikian Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun. 
 
 
 
Jakarta, …………… 
 
 
 
 
Nama jelas 
…………………………………… 


