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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1. Latar Belakang 
 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan system pengendalian fraud dan 
Good Corporate Governance dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari 
pengaduan (pelaporan), maka perlu dirumuskan kebijakan Whistleblowing System 
secara jelas, mudah dimengerti, dan dapat diimplementasikan secara efektif agar 
memberikan dorongan serta kesadaran kepada karyawan PT NINDYA KARYA (Persero) 
dan pihak eksternal perusahaan untuk melaporkan tindakan fraud, pelanggaran 
terhadap hukum, peraturan perusahaan, kode etik, dan benturan kepentingan yang 
dilakukan oleh insan Nindya di dalam Perusahaan. 
 
PT NINDYA KARYA (Persero) memiliki komitmen untuk menjalankan Perusahaan secara 
professional dengan berlandaskan pada perilaku Perusahaan yang sesuai dengan nilai-
nilai utama budaya (Core Values) yaitu  Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, 
Kolaboratif yang disebut juga dengan AKHLAK dan slogan : “Toward the excellent”.   
 
Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan reputasi dan citra perusahaan, PT 
NINDYA KARYA (Persero) mendorong partisipasi Dewan Komisaris, Direksi dan 
karyawan PT NINDYA KARYA (Persero) serta pihak eksternal perusahaan untuk 
memanfaatkan jalur penyelesaian internal dalam pelaporan pelanggaran di lingkungan 
Perusahaan serta mempertimbangkan secara seksama sebelum memutuskan untuk 
melakukan pemanfaatan jalur eksternal 
 
Untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas, PT NINDYA KARYA (Persero) menyediakan 
sarana pelaporan pelanggaran yang bersifat independent dan rahasia serta memiliki 
mekanisme perlindungan pelapor. 

 
2. Landasan Penyusunan 

 
a. Keinginan Perusahaan untuk terus menegakkan prinsip-prinsip Tata Kelola 

Perusahaan yang baik di seluruh lingkungan Perusahaan, khususnya yang 
berkaitan dengan integritas dan transparansi  
 

b. Sebagai komitmen Perusahaan untuk menyediakan media bagi penegakan 
prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, sehingga menciptakan situasi 
kerja yang bersih dan bertanggungjawab. 

 

c. Sebagai salah satu alat yang ampuh dalam mencegah dan mendeteksi potensi 
terjadinya pelanggaran di Perusahaan. 
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3. Maksud, Tujuan dan Manfaat 

 
a. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi Perusahaan 

kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman 
b. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal 

terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelangggaran yang bersifat 
eksternal atau publik 

c. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran (pengawasan oleh semua 
pihak) 
 

4. Ruang Lingkup 
 
Sistem pelaporan pelanggaran berlaku bagi seluruh insan PT NINDYA KARYA (Persero) 
dan seluruh stakeholder Perusahaan. 

 
5. Pengertian 

 
Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan: 
 
a. Sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System/WBS) selanjutnya disebut 

WBS adalah bagian dari system pengendalian internal Perusahaan dalam 
mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan 
praktik Good Governance 
 

b. Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) adalah pengungkapan tindakan 
pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, melanggar 
kode etik dan Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct) atau perbuatan lain yang 
dapat merugikan Perusahaan maupun Pemangku Kepentingan Perusahaan 
(Stakeholders) yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan Perusahaan 
(selanjutnya disebut dengan Insan Nindya). 

 

c. Tim Reward & Punishment (Tim R & P) adalah pejabat yang ditunjuk oleh Direktur 
Utama melalui Surat Keputusan yang bertanggung jawab atas program kepatuhan 
Perusahaan dan memastikan bahwa Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan 
mematuhi peraturan dan ketentuan baik Pemerintah, Perusahaan dan ketentuan 
lain yang berlaku serta perilaku organisasi sesuai dengan Pedoman Perilaku Etika 
(Code of Conduct) Perusahaan. Tugas Tim Reward & Punishment membuktikan 
kebenaran dan atau ketidakbenaran atas pengaduan yang disampaikan pelapor 
melalui WBS. Tim Reward & Punishment dapat bekerja sama dengan satu atau 
lebih fungsi internal audit dan/atau eksternal auditor. 

 

d. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, 
kode etik dan peraturan internal perusahaan, serta dapat dilaporkan. Termasuk 
dalam aktivitas pelanggaran antara lain adalah: 
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1) Melanggar peraturan perundang-undangan, misalnya korupsi, 
penggelapan, mark-up, penggunaan narkoba dan perusakan barang 

2) Melanggar pedoman etika perusahaan, misalnya benturan kepentingan, 
pelecehan, terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang 

3) Melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum 
4) Melanggar kebijakan dan prosedur operasional perusahaan, ataupun 

kebijakan, prosedur, peraturan lain yang dianggap perlu oleh Perusahaan 
5) Tindakan kecurangan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial 

ataupun non-finansial 
6) Tindakan yang membahayakan keselamatan kerja 

 
e. Pelapor Pelanggaran (Whistleblower) adalah orang yang melaporkan adanya 

tindakan pelanggaran. Pelapor dapat berasal dari pihak internal Perusahaan 
(Insan Nindya) dan tidak tertutup adanya pelapor dari pihak eksternal (pelanggan, 
mitra kerja, pemasok, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya). Pelapor 
seyogyanya memberikan bukti, informasi, atau indikasi yang jelas atas terjadinya 
pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti, 
tanpa informasi yang memadai laporan akan sulit untuk ditindaklanjuti. Pelapor 
dapat melaporkan melalui website:  wbs.nindyakarya.co.id 
 

f. Terlapor adalah Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan Perusahaan dan mitra kerja 
yang dilaporkan oleh pelapor terkait dengan perbuatan yang dapat dilaporkan. 

 

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

 

h. Pengelola WBS adalah Tim Pemantau WBS yang bertanggung jawab untuk 
menyelenggarakan dan mengelola jalur komunikasi bagi pelapor untuk 
melaporkan indikasi awal melakukan klarifikasi awal dan melakukan investigasi 
atas pelaporan pelanggaran. Tim Pemantau WBS melaporkan hasil analisa dan 
verifikasi atas laporan terkait kepada Direksi kemudian akan diteruskan kepada 
Tim Reward & Punishment.   

 
i. Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan 

pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor 
 

j. Insan Nindya adalah Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan Perusahaan 
termasuk karyawan yang ditugaskan di Anak Perusahaan serta personil lainnya 
yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan 

 

k. Benturan kepentingan (conflict of interest), adalah situasi atau kondisi dimana 
Insan Nindya yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau 
diduga memiliki kepentingan pribadi/golongan atas setiap penggunaan 
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kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi 
kualitas dan kinerja yang seharusnya 

 

l. Gratifikasi, adalah pemberian dalam arti luas kepada Insan Nindya yang berkaitan 
dengan jabatan dan kedudukan Insan Nindya tersebut, dalam hal ini berupa 
penolakan, pemberian, penerimaan dan permintaan hadiah/cinderamata dan 
hiburan (entertainment) 

 

m. Korupsi, adalah perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum 
oleh Insan Nindya, yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan dan/atau 
penyalahgunaan wewenang jabatan/kepercayaan yang diberikan kepadanya 
dengan tujuan memperkaya diri sendiri, dan/atau orang lain dan/atau korporasi 
yang dapat merugikan Perusahaan. 

 
n. Suap, adalah perbuatan memberikan atau menerima barang, uang, janji dan/atau 

bentuk lainnya oleh Insan Nindya, korporasi atau pihak swasta yang bertujuan 
mempengaruhi pengambilan keputusan dari pihak penerima suap 

 

o. Pencurian, adalah perbuatan mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara 
melawan hukum.  
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BAB II 

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN 
 
 

1. Pengertian dan ruang lingkup 
 
Sistem Pelaporan Pelanggaran merupakan sistem yang mengelola 
pengaduan/penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak 
etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri (independent) yang 
digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Dewan Komisaris, Direksi dan 
karyawan PT NINDYA KARYA (Persero) dan pihak lainnya dalam mengungkapkan 
pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan. Sistem pelaporan pelanggaran 
digunakan apabila pengaduan/penyingkapan dianggap tidak efektif untuk disalurkan 
melalui jalur formal (melalui atasan langsung atau fungsi terkait) 
Lingkup pengaduan/penyingkapan 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;  
f. Gratifikasi 
g. Pencurian 
h. Korupsi 
i. Suap 

 
2. Prinsip Dasar 

 
a. Pelapor wajib memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, 

meliputi: 
 
1) Pelanggaran yang diadukan, meliputi jumlah kerugian (apabila dapat 

ditentukan). 1 (satu) pengaduan/penyingkapan sebaiknya hanya untuk 1 (satu) 
pelanggaran agar penanganannya dapat lebih focus. 
 

2) Pihak yang terlibat, yaitu siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas 
pelanggaran tersebut, termasuk saksi-saksi dan pihak yang diuntungkan atau 
dirugikan atas pelanggaran tersebut 

 

3) Lokasi pelanggaran, yaitu meliputi nama, tempat, atau fungsi terjadinya 
pelanggaran tersebut 
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4) Waktu pelanggaran, yaitu periode pelanggaran baik berupa hari, minggu, 
bulan, tahun atau tanggal tertentu pada saat pelanggaran tersebut terjadi. 
 

5) Bagaimana terjadinya pelanggaran tersebut dan apakah terdapat bukti-bukti 
pendukung telah terjadinya pelanggaran 

 
6) Apakah pelanggaran tersebut pernah dilaporkan kepada pihak lain 

 

7) Apakah pelanggaran tersebut pernah terjadi sebelumnya 
 

8) Pelaporan harus didasari itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan 
pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah 
 

b. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut 
pengaduan/penyingkapan, maka pelapor dianjurkan untuk memberikan informasi 
mengenai data diri, yang sekurang-kurangnya memuat alamat/nomor 
telepon/handphone/facsimile/email 
 

3. Perlindungan terhadap pelapor dan kerahasiaan 
 
a. Identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan dijamin kerahasiaannya oleh 

Perusahaan 
 

b. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk 
ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun 
selama pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan  kepada pihak 
manapun 

 

c. Perlindungan terhadap pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan 
investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan 
pengaduan/penyingkapan tersebut. 

 

d. Dalam melakukan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan/penyingkapan wajib 
mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme 

 

e. Insan Nindya yang melanggar prinsip kerahasiaan akan diberikan sanksi yang berat 
sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan. 
 

4. Kewenangan Penanganan Laporan 
 
a. Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran terlebih dahulu akan di review dan 

dikonfirmasi laporannya oleh ketua Tim WBS 
 

b. Ketua Tim WBS menginstruksikan anggota tim WBS untuk menganalisa dan 
memverifikasi atas laporan tersebut, untuk kemudian dilaporkan kembali kepada 
ketua tim WBS 
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c. Ketua Tim WBS melaporkan Analisa dan verifikasi laporan yang masuk ke direksi 
untuk di proses sesuai aturan yang berlaku di perusahaan 
 

d. Pengaduan/penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh 
Tim Reward & Punishment akan ditindaklanjuti oleh Direksi 
 

e. Pengaduan/penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh 
Direksi akan ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris 

 

f. Pengaduan/penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh 
Dewan Komisaris akan ditindaklanjuti oleh Direksi 
 

5. Apresiasi bagi Pelapor 
 
Setiap pelapor yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan 
terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan berhak mendapat 
penghargaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan  
 

6. Sanksi bagi Pelapor yang menyalahgunakan Sistem Pelaporan 
 
Pelanggaran pelapor yang mengirimkan laporan yang berupa fitnah atau laporan palsu 
akan memperoleh sanksi dan tidak memperoleh jaminan kerahasiaan maupun 
perlindungan pelapor. Sanksi yang dikenakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan 
yang berlaku di Perusahaan 
 

7. Laporan Tim Pemantau Pelaksanaan Good Corporate Governance (Tim GCG) PT 
NINDYA KARYA (Persero) 
 
Tim WBS menyampaikan kepada Tim Pemantau Pelaksanaan Good Corporate 
Governance (Tim GCG) atas ada dan/tidaknya pelaporan pelanggaran dan dibuat 
laporan secara berkala yaitu setiap 6 (enam) bulan sekali, yang disampaikan selambat-
lambatnya minggu ketiga bulan berikutnya, yang meliputi jumlah 
pengaduan/penyingkapan, kategori pengaduan/penyingkapan serta media yang 
digunakan oleh pelapor dan penyampaiannya kepada Direksi 
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BAB III 
PENGELOLAAN SISTEM PELAPORAN  

PELANGGARAN 
 
 

1. Sarana/Media Pelaporan 
 
Pelapor menyampaikan pengaduan/penyingkapan pelanggaran kepada Tim WBS 
melalui sarana yang telah disediakan perusahaan, jika diketahui adanya indikasi 
kecurangan yang dilakukan oleh Insan Nindya, ke alamat website:  
wbs.nindyakarya.co.id sesuai prosedur bidang  Satuan Pengawasan Intern Nomor :  P-
NK-SPI-01-1 tanggal 1 November 2019 dengan nama prosedur “Whistle Blowing 
System (WBS)” yang dapat diakses melalui  Aplikasi WBS atau website perusahaan.  
 

2. Prosedur Pengelolaan 
 
1) Pelapor hendaknya menyebut identitas pihak pelapor. Kerahasiaan identitas 

pelapor dilindungi Perusahaan. Laporan yang disampaikan disertai dengan 
dokumen pendukungnya yang berupa : 
a. Scan dokumen / foto / gambar lainnya; 
b. Rekaman video / audio 
Laporan dapat disampaikan pada aplikasi Mobile WBS&PG atau melalui website 
WBS kepada Tim WBS. Laporan dugaan pelanggaran harus memenuhi aspek 
4W1H (What, Where, When, Who, dan How), apabila laporan belum memenuhi 
unsur tersebut, Tim WBS dapat melakukan klarifikasi kepada pelapor.  

2) Pelaporan pelanggaran dapat dilakukan secara anonim. Penyampaian laporan 
secara anonim, tetap akan diterima, tetapi terdapat beberapa hal yang perlu 
menjadi perhatian. Hal ini akan menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi, 
konfirmasi atau klarifikasi dalam rangka tindak lanjut penanganan laporan 
pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, untuk mengurangi anonimitas laporan, 
perusahaan memastikan bahwa kebijakan perlindungan pelapor, kerahasiaan 
pelapor dan jaminan keamanan betul-betul dapat terlaksana dan dirasakan oleh 
seluruh Dewan Komisaris, Direksi karyawan PT NINDYA  KARYA (Persero) serta 
pihak eksternal perusahaan. 

3) Tim WBS sebagai penanggung jawab memberikan analisa dan verifikasi atas 
laporan indikasi/dugaan pelanggaran. 

4) Atas potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan, maka Tim WBS akan 
menyampaikan laporan indikasi/dugaan pelanggaran tersebut kepada direksi 
dengan proses sebagai berikut : 
a. Direksi melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan/rekomendasi 

kepada TIM WBS untuk membentuk Tim Investigasi. 
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b. Tim Investigasi melakukan audit investigasi sesuai dengan Prosedur 
Whistleblowing System dan melaporkan hasil audit investigasi kepada Tim 
WBS. 

c. Tim WBS menyampaikan laporan hasil audit investigasi kepada Direksi. 
d. Direksi melakukan pembahasan laporan adit investigasi. 
e. Jika hasil investigasi menyatakan bahwa pelanggaran TERBUKTI, 

1. Direksi menyampaikan rekomendasi pengenaan sanksi kepada Tim Reward 
& Punishment untuk diproses lebih lanjut. 

2. Tim Reward & Punishment menyampaikan laporan pengenaan sanksi 
kepada TIM WBS untuk didokumentasikan. 

f. Jika hasil audit investigasi menyatakan bahwa pelanggaran TIDAK TERBUKTI, 
Tim WBS membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pelapor 
bahwa pelanggaran tidak terbukti dan dianggap selesai serta menyimpan 
dokumen arsip. 

5) Atas potensi pelanggaran yang dilakukan oleh dewan direksi, maka proses audit 
dilakukan investigasi lebih lanjut, Tim WBS akan menyampaikan laporan 
indikasi/dugaan pelanggaran tersebut kepada dewan komisaris sesuai mekanisme 
yang berlaku pada kementrian BUMN dengan proses sebagai berikut : 
a. Dewan Komisaris melakukan pembahasan untuk menunjuk Tim Investigasi 

yang anggotanya tediri dari dewan komisaris dan pemegang saham. 
b. Tim Investigasi melakukan audit investigasi sesuai peraturan yang berlaku dan 

melaporkan hasil audit investigasi kepada kementrian BUMN. 
c. Jika hasil investigasi menyatakan bahwa pelanggaran TERBUKTI, 

1. Dewan Komisaris melakukan pembahasan untuk memberikan/menetapkan 
sanksi dan menyampaikan surat pemberitahuan pengenaan sanksi. 

2. Tim investigasi meneruskan surat pemberitahuan pengenaan sanksi kepada 
Tim WBS untuk didokumentasikan 

d. Jika hasil audit investigasi menyatakan bahwa pelanggaran TIDAK TERBUKTI, 
1. Tim investigasi meneruskan hasil audit investigasi kepada Tim WBS. 
2. Tim WBS membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada 

Pelapor bahwa pelanggaran tidak terbukti dan dianggap selesai serta 
menyimpan dokumen arsip. 

6)  Atas potensi pelanggaran yang dilakukan oleh organ dewan komisaris, maka tim 
WBS akan menyampaikan laporan indikasi/dugaan pelanggaran tersebut kepada 
direksi dan atau pemegang saham dengan proses sebagai berikut : 
a. Dewan Komisaris melakukan pembahasan untuk menunjuk Tim Investigasi 

yang anggotanya tediri dari direksi , Tim WBS dan pemegang saham. 
b. Tim Investigasi melakukan audit investigasi sesuai peraturan yang berlaku dan 

melaporkan hasil audit investigasi kepada Dewan Komisaris. 
c. Jika hasil investigasi menyatakan bahwa pelanggaran TERBUKTI, 

1. Dewan Komisaris melakukan pembahasan untuk memberikan/menetapkan 
sanksi dan menyampaikan surat pemberitahuan pengenaan sanksi. 

2. Tim Investigasi meneruskan surat pemberitahuan pengenaan sanksi kepada 
Tim WBS untuk didokumentasikan.  

d. Jika hasil audit investigasi menyatakan bahwa pelanggaran TIDAK TERBUKTI, 
1. Tim investigasi meneruskan hasil audit investigasi kepada Tim WBS. 
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2. Tim WBS membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada 
Pelapor bahwa pelanggaran tidak terbukti dan dianggap selesai serta 
menyimpan dokumen arsip. 

7) Seluruh proses evaluasi atas pengaduan/penyingkapan wajib dibuatkan Berita 
Acara sebagaimana contoh format dalam Lampiran I dan II. Seluruh proses sistem 
pelaporan pelanggaran harus terdokumentasi dengan baik dan reliable agar dapat 
dipertanggungjawabkan. 

 

3. Sanksi 
 
Bentuk sanksi terhadap terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran akan 
ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan 
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Lampiran I 

Format Berita Acara Hasil analisa dan Verifikasi 

BERITA ACARA 
Nomor : ……………… 

 
Tentang 

Hasil Analisa dan Verifikasi  
Tindak Lanjut Laporan/Indikasi Pelanggaran  

Sistem Pelaporan Pelanggaran 
PT NINDYA KARYA  (Persero) 

 
 
Pada hari ini,………….tanggal……bulan…….tahun……..telah dilaporkan Hasil Analisa dan 
Verifikasi dari Sistem Pelaporan Pelanggaran atas pengaduan: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Berdasarkan penyampaian Laporan Hasil Analisa dan Verifikasi, maka Laporan 
Penyingkapan atas pengaduan  tersebut  telah/tidak* sesuai  dengan  kriteria  untuk  
ditindaklanjuti .  
 
 
 
 
                                                                                                                               Tim WBS, 
 
 
 
 
                                                                                                                         Tanda tangan 
                                                                                                                        Nama Lengkap 
 
Tim Whistle Blowing System: 
1.   …………………………. 
2.   …………………………. 
3.   …………………………. 
4.   …………………………. 
5.   …………………………. 
6.   …………………………. 
*coret yang tidak perlu 
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Lampiran II 

Format Berita Acara Hasil Evaluasi 

BERITA ACARA 
Nomor : ……………… 

 
Tentang 

Hasil Evaluasi 
Tindak Lanjut Laporan/Indikasi Pelanggaran 

Sistem Pelaporan Pelanggaran 
PT NINDYA KARYA  (Persero) 

 
 
Pada hari ini,………….tanggal……bulan……….tahun……..telah dilaporkan Hasil Evaluasi Tindak 
Lanjut Laporan/Indikasi Pelanggaran oleh Tim Reward & Punishment dari Sistem Pelaporan 
Pelanggaran atas pengaduan: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
 
Berdasarkan penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut Laporan/Indikasi 
Pelanggaran, maka Laporan Pengaduan/Penyingkapan nomor : ……………………………… 
tersebut diusulkan untuk diberikan sanksi …….. 
 
 
 
                                                                                                                               Tim R & P, 
 
 
 
 
                                                                                                                         Tanda tangan 
                                                                                                                        Nama Lengkap 
 
Tim Reward & Punishment: 
1.   …………………………. 
2.   …………………………. 
3.   …………………………. 
4.   …………………………. 
5.   …………………………. 
6.   …………………………. 
*coret yang tidak perlu 
 

 


