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PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Mengapa Kode Etik diperlukan?

Memastikan Keberlanjutan Jangka Panjang Perusahaan

Bentuk Penerapan GCG
Prinsip GCG

Transparansi
Akuntabilitas
Tanggungjawab
Independensi
Keadilan
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GCG (Good Corporate Governance) adalah struktur
dan mekanisme yang mengatur pengelolaan
perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi
jangka panjang yang berkesinambungan bagi para
pemegang saham maupun pemangku kepentingan.
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
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2. Visi, Misi, Tata Nilai dan Kode Etik

Kode
Etik

Visi

Keberhasilan masa depan
yang ingin dicapai

Misi

Apa saja yang dapat
dilakukan untuk
mencapai visi

Tata Nilai

Apa yang penting bagi
organisasi

Strategi

Rencana pelaksanaan
dan yang harus dilakukan
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Visi & Misi Perusahaan
Visi:
Menjadi salah satu perusahaan terdepan yang bertanggungjawab di sektor
agribisnis di Indonesia.
Misi :
● Mengembangkan tim manajemen profesional yang berintegritas tinggi dan
didukung oleh SDM yang terampil dan termotivasi.
● Mencari & mengembangkan peluang pertumbuhan yang menguntungkan di
bisnis inti kami, dengan tetap menjaga pengeluaran biaya secara terkontrol.
● Terus berusaha mencapai kesempurnaan melalui inovasi, penelitian, dan
pengembangan.
● Ikut berpartisipasi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar
perkebunan.
● Menjaga dan mempromosikan standar lingkungan hidup yang baku dalam
segala aspek pengembangan, produksi, dan pengolahan.
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Tata Nilai (The Sampoerna Way)
1. Anggarda Paramita

2. Tiga Tangan

● Meritocratic System :
Sistem penghargaan kinerja individu
sesuai kompetensi dan prestasi
dalam pencapaian tujuan organisasi.



● Requisite Organization: Organisasi
yang mengedepankan kondisi untuk
setiap pihak dapat bekerja bersamasama secara efektif dan maksimal
sehingga tercapai tujuan.



Teamwork & Flexibility : Kerjasama
antar karyawan, atasan, dan keduanya
dengan
tetap
mementingkan
kepentingan bersama dibandingkan
kepentingan pribadi.
Respect : Perilaku saling menghormati
baik di dalam maupun di luar
organisasi.
Integrity & Ethics : Konsistensi antara
nilai yang dianut, tindakan yang
dilakukan, dan hasil yang dicapai.
Community : Memberikan nilai
kepada masyarakat sekitar sebagai
salah satu pemangku kepentingan
bagi organisasi





7

3. Definisi Kode Etik
● Kode Etik merupakan panduan yang berisi standar perilaku bisnis bagi para
pemimpin dan karyawan Perusahaan untuk berperilaku sesuai standar etika
Perusahaan.
● Standar dalam Kode Etik berlaku untuk seluruh Karyawan Perusahaan, termasuk
pihak Eksternal tertentu.
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4. Hal-hal yang harus diperhatikan
● Yang Harus Dilakukan Karyawan :
o Mematuhi Standar dalam Kode Etik
o Melakukan Pengungkapan
o Melaporkan Pelanggaran

● Apabila terdapat keraguan atas penerapan Kode Etik :
o Berkonsultasi dengan Atasan
o Berkonsultasi dengan bagian Internal Audit, HR dan Legal Perusahaan
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4. Hal-hal yang harus diperhatikan
● Setiap akan melakukan tindakan, tanyakan :
1. Apakah berpotensi melanggar Standar Kode Etik?
2. Apakah berpotensi menimbulkan konflik kepentingan?
3. Apakah akan berpotensi menimbulkan kerugian bagi Perusahaan,
termasuk reputasi Perusahaan?
● Dalam mengambil keputusan :
1. Pahami situasi dan permasalahan yang terjadi
2. Berpikir kembali sebelum memutuskan
3. Jadikan nilai-nilai The Sampoerna Way dan Kode Etik sebagai panduan
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5. Tanggung Jawab Bersama
● Terbiasa menerapkan dan melaksanakan bisnis Perseroan sesuai
ketentuan hukum yang berlaku.
● Mengikuti standar Perseroan untuk melindungi lingkungan, keselamatan
dan kesehatan para karyawan, pelanggan, masyarakat dan rekanan
Perseroan.
● Memperlakukan semua pelanggan, pemasok dan pemerintah secara
jujur dan setara.
● Menghindari situasi kepentingan pribadi bertentangan, atau berpotensi,
bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
● Menjaga dan menggunakan dengan benar informasi, asset, waktu dan
sumber daya Perseroan, serta milik pihak lain yang dipercayakan kepada
Perseroan.
● Menjaga kerahasiaan informasi non-publik dan tidak menggunakannya
untuk keuntungan pribadi.
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PANDUAN KODE ETIK

Panduan Kode Etik
Standar dalam Kode Etik :

Organ Pendukung :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kepatuhan Hukum
Keselamatan, Kesehatan & Lingkungan
Hubungan Pelanggan & Pemasok
Hubungan Pemerintah
Konflik Kepentingan
Perlindungan & Penggunaan Aset
Pengungkapan Informasi & Keuangan
Perseroan
8. Hubungan Investor & Media
9. Perdagangan Orang Dalam
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1.
2.
3.
4.

Komite Kepatuhan
Mekanisme pengungkapan
Mekanisme whistle blowing
Mekanisme domestic inquiry

Whistleblowing System (WBS) - Refreshment

T
U
J
U
A
N
W
B
P

Menyediakan sarana formal untuk mengungkapkan dan/atau
menyampaikan laporan tentang adanya Pelanggaran atau
Dugaan Pelanggaran.
Sebagai panduan dalam mengimplementasikan dan
mengelola sistem pelaporan pelanggaran di Grup
Perusahaan.
Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong
dilakukannya pelaporan terhadap hal-hal yang dapat
menimbulkan kerugian bagi Grup Perusahaan.
Sebagai sarana preventif untuk mengurangi kerugian yang
terjadi karena Pelanggaran melalui deteksi dini.
Meningkatkan reputasi Grup Perusahaan.

WBP - Whistle Blowing Policy

Whistleblowing System (WBS) - Refreshment


Sistem pengendalian internal Grup Perusahaan dalam mencegah
pelanggaran dan kecurangan serta untuk memperkuat penerapan GCG.

praktik

Otoritas Untuk Menerima Laporan
 Seluruh Laporan harus disampaikan kepada Tim WBS melalui surat elektronik/surat
tertulis.

A. Melalui Surat Elektronik:
pengaduan@sampoernaagro.com

B. Melalui Surat Tertulis surat (dalam amplop tertutup), ditandai dengan
“Pribadi dan Sangat Rahasia” ke :
Pengaduan SGRO
PT Sampoerna Agro Tbk.
Sampoerna Strategic Square
North Tower, 28th floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45
Jakarta 12930, Indonesia

WBP - Whistle Blowing Policy

STANDAR DALAM KODE ETIK

1. Kepatuhan Hukum
● Semua karyawan harus memahami hukum yang berlaku dalam
melaksanakan pekerjaannya dan memastikan Perusahaan beroperasi
sesuai dengan ketentuan hukum tersebut.
● Atasan langsung harus mendukung penuh setiap karyawan dalam
tanggung jawab ini dan menyediakan sumber daya yang diperlukan
untuk kepatuhan. Pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum
harus disampaikan kepada Legal Counsel Perseroan.
● Akibat pelanggaran hukum  dapat merusak reputasi Perseroan 
menjadikan Perseroan maupun pribadi karyawan dapat dimintai
pertanggung jawaban hukum.
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Peraturan yang berdampak pada kegiatan usaha
Perusahaan :
● UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
● UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
● UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
● UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
● UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
● Setiap dan semua peraturan lain yang berhubungan dengan kegiatan
bisnis Perusahaan.
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2. Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan
● Merancang, membangun & mengelola sarana-sarana beroperasi
dengan aman dan dapat diterima masyarakat.
● Mencegah dihasilkannya limbah berbahaya, menggunakan kembali
serta melakukan daur ulang limbah.
● Mencegah musibah/bencana lingkungan, termasuk pembuangan,
kebocoran dan tumpahan yang tidak disengaja.
● Membuat, menggunakan, melakukan penanganan dan membuang
produk termasuk produk dan limbah secara aman dan bekerjasama
dengan pelanggan, distributor dan rekanan Perseroan sehingga
mereka menerapkan prinsip-prinsip serupa dalam penanganan
produk-produk tersebut.
● Mengintegrasikan keunggulan dalam keselamatan, kesehatan dan
kinerja lingkungan sebagai standar yang diperlukan di semua
tingkatan dan untuk setiap karyawan.
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3. Hubungan Pelanggan dan Pemasok
o Perusahaan tidak berusaha mendapatkan keuntungan dengan cara
memberikan sesuatu atau bentuk bujukan yang tidak diperkenankan.
o Penilaian dan pertimbangan yang baik dan tepat harus dilakukan untuk
menghindari penafsiran yang salah dan dampak buruk pada reputasi
Perseroan atau karyawannya.
Perjamuan Bisnis
Boleh, Jika :




Konsisten dengan praktik bisnis yang
biasa,
Tidak berlebihan dan tidak ditafsirkan
sebagai suap atau imbalan,
Tidak bertentangan dengan peraturan
yang
berlaku
serta
tidak
akan
mempermalukan
Perseroan
atau
karyawan jika diungkapkan secara
terbuka.

Tidak boleh, Jika :




Karyawan tidak boleh menerima hadiah, bantuan,
atau hiburan lainnya dari orang/organisasi yang
melakukan/sedang menjajaki kerjasama bisnis
dengan atau pesaing Perseroan, kecuali beramah
tamah yang sewajarnya dan lazim dalam
kebiasaan praktek bisnis.
Karyawan tidak boleh menerima hadiah, bantuan,
atau hiburan lainnya dari orang atau organisasi
yang melakukan atau sedang menjajaki kerjasama
bisnis dengan, atau merupakan pesaing, Perseroan.
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4. Hubungan Pemerintah
● Semua urusan dengan pejabat pemerintah harus sesuai dengan kebijakan
dan praktek pemerintah yang berlaku.
● Waktu, properti atau peralatan Perseroan tidak digunakan untuk kegiatan
politik pribadi tanpa konsultasi terlebih dahulu.
● Konsultasi dengan Corporate Affairs sangat dianjurkan.

21

5. Konflik Kepentingan
Melaporkan :
● Kepemilikan oleh seorang karyawan, atau anggota keluarganya, dengan
jumlah kepemilikan yang signifikan di dalam perusahaan lain di luar
Perseroan yang melakukan atau akan melakukan hubungan bisnis dengan
Perseroan, atau yang merupakan pesaing Perseroan (Kepentingan bisnis
Agro sangat sensitif.)
● Bertindak sebagai direktur, pejabat, mitra, konsultan atau dalam kedudukan
kunci lain diluar Perseroan yang melakukan atau akan melakukan hubungan
bisnis dengan Perseroan, atau merupakan pesaing Perseroan.
● Bertindak sebagai broker, finder atau perantara lain untuk kepentingan
pihak ketiga dalam transaksi yang melibatkan Perseroan atau
kepentingannya.
● Setiap pengaturan atau keadaan lain, termasuk keluarga atau hubungan
pribadi lainnya, yang mungkin menghalangi karyawan untuk bertindak demi
kepentingan terbaik Perseroan.
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6. Perlindungan dan Penggunaan Aset
Karyawan harus mengamankan properti fisik dan aset lainnya dari
penggunaan yang tidak sah atau penghapusan, serta terhadap risiko
tindak pidana atau pelanggaran kepercayaan, antara lain mencakup:
● Sumber Daya & Properti Perseroan : karyawan bertanggung jawab dengan
itikad baik dalam menggunakan aset Perseroan dengan tidak
disalahgunakan. Aset Perseroan dimaksudkan untuk membantu karyawan
mencapai tujuan bisnis yang sah.

● Perjalanan & Hiburan : harus konsisten dengan kebutuhan bisnis serta
bertanggung jawab atas kepatutan dan kewajaran pengeluaran uang
Perseroan.
● Pengendalian Internal : Perseroan telah menetapkan standar pengendalian
akuntansi dan prosedur untuk memastikan bahwa aset dilindungi dan
digunakan dengan benar dan catatan keuangan dan laporan dibuat secara
akurat dan dapat dipercaya.
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7. Pengungkapan Informasi & Keuangan Perseroan
o Informasi Rahasia Perseroan tidak dapat diberikan atau diungkapkan oleh
siapa pun yang tidak berwenang dan tidak dipekerjakan oleh Perseroan, atau
untuk karyawan yang tidak memiliki kebutuhan atas informasi tersebut tidak
dapat digunakan untuk keuntungan pribadi dari karyawan atau siapa pun
sebagai hasil dari hubungan dengan karyawan.
o Semua laporan keuangan Perseroan, catatan akuntansi, laporan penelitian,
laporan penjualan, rekening pengeluaran, timesheets dan dokumen lain harus
secara akurat dan jelas merupakan fakta yang relevan atau hakikat transaksi.
o Penyimpanan data Perseroan secara elektronik adalah aset yang
membutuhkan perlindungan, semua karyawan harus :
i. menggunakan komputer Perseroan secara bertanggung jawab dan
terutama untuk tujuan bisnis Perseroan yang sah - penggunaan pribadi
harus masuk akal dan disimpan secara minimum; dan
ii. melindungi keamanan sistem komputer.
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8. Hubungan Investor dan Media
Dalam rangka melindungi integritas informasi Perseroan, penyampaian
informasi harus mengacu pada prinsip – prinsip berikut :
● Tidak diperbolehkan memberikan perlakuan "khusus" atau tertentu
kepada pihak tertentu. Kita harus memberikan semua pihak hak akses
publik yang sama terhadap informasi material yang jujur dan akurat.
● Karyawan yang berwenang untuk menanggapi pertanyaan dari
anggota komunitas investasi yaitu Departemen Investor & Public
Relations (IPR).
● Karyawan tidak diperkenankan berbicara tentang hal-hal mengenai
Perseroan dengan wartawan, tanpa terlebih dahulu berkonsultasi
dengan Departemen Corporate Affairs.
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9. Perdagangan Orang Dalam
● “Informasi orang dalam yang bersifat material“: informasi yang tidak tersedia
untuk umum dan dipertimbangkan sangat penting oleh investor dalam
memutuskan apakah akan membeli atau menjual sekuritas. misalnya: (i)
Pengenalan produk baru yang inovatif, (ii) Kontrak baru yang signifikan, (iii)
Perubahan dividen, (iv) Merger, akuisisi dan Joint Venture, (v) Perkembangan
besar dalam litigasi, (vi) Pernyataan laba dan proyeksi dan (vii) Tindakan
Pemerintah yang diharapkan.
● Informasi Tentang Perseroan Lain: Diperoleh karyawan selama pekerjaan
mereka - misalnya, dari pelanggan atau pemasok.
● Tidak ada "Bocoran“: karyawan tidak boleh memberikan suatu "bocoran"
mengenai informasi orang dalam; termasuk diskusi di Internet "chat room"
kepada orang lain (pasangan karyawan, rekan kerja, teman, broker, dll).

● Karyawan dengan insider information dapat memperdagangkan efek setelah
informasi tersebut menjadi informasi yang tersedia untuk publik melalui
saluran yang sah dan dalam waktu yang cukup telah diserap oleh publik.
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STUDI KASUS

1. Kepatuhan Hukum
Q: Seorang karyawan mengetahui bahwa proses GRTT/Kompensasi Lahan
dilakukan diluar areal izin usaha Perusahaan. Namun, untuk mencapai target
perolehan lahan di Divisinya, maka mau tidak mau proses GRTT/kompensasi
lahan harus dilakukan. Apakah hal ini boleh dilakukan?

A: Tidak boleh.
 Karyawan harus senantiasa memastikan bahwa Perusahaan beroperasi
sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 Karyawan yang bersangkutan harus menginformasikan ke atasan mengenai
hal ini.
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2. Keselamatan, Kesehatan & Lingkungan
Q : Alex bersama rekannya melakukan survey area kebun yang akan di-LC pada
saat musim kemarau. Rekan Alex terlihat ingin merokok dan dia juga
menyodorkan sebatang rokok kepada Alex. Apakah yang harus Alex lakukan?
A : Tidak boleh.
Alex harus mengingatkan rekannya tersebut untuk tidak merokok di lokasi
tersebut dan sekaligus menolak tawaran rokok darinya karena merokok saat
musim kemarau di lahan yang kering berpotensi memicu terjadinya
kebakaran.
Dengan tidak merokok di areal kebun pada musim kemarau, hal ini termasuk
pencegahan terjadinya kebakaran, dimana pada musim kemarau potensi
kebakaran menjadi lebih tinggi.
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2. Keselamatan, Kesehatan & Lingkungan
Q : Karyawan semprot tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada saat
bekerja di lapangan karena merasa kurang nyaman dengan penggunaan APD.
Apakah Asisten boleh membiarkan karyawan tersebut melanjutkan
pekerjaannya?
A : Tidak boleh.

Karyawan harus senantiasa menggunakan pakaian atau alat pelindung yang
dianjurkan dalam bekerja.
Hal ini guna memenuhi Prinsip ISCC Kriteria 3, yaitu:
Kondisi Kerja yang aman melalui training dan pendidikan, menggunakan
pakaian pelindung, dan penanganan yang layak dan tepat waktu jika terjadi
kecelakaan.

30

2. Keselamatan, Kesehatan & Lingkungan
Q : Ardi menyimpan pupuk di teras belakang kantor kebun, karena belum ada
gudang pupuk di area kebun yang baru dibuka. Apakah hal ini diperbolehkan?

A : Tidak boleh.
Karena belum ada gudang, maka Ardi harus menyimpan pupuk di tempat
terlindung yang dekat dengan kantor supaya mudah penjagaan dan
pengawasannya.

Hal ini guna memenuhi Prinsip ISCC Kriteria 2 yaitu:
Biomasa harus diproduksi dengan cara-cara yang bertanggungjawab terhadap
lingkungan. Termasuk perlindungan terhadap air, tanah dan udara, dan
penerapan Good Agricultural Practices.
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2. Keselamatan, Kesehatan & Lingkungan
Q : Manajer dan asisten kebun memberikan Bibit yang sudah afkir kepada
masyarakat setempat. Apakah hal ini boleh dilakukan?

A : Tidak boleh.

Bibit yang sudah afkir harus dimusnahkan sesuai ketentuan SOP Perusahaan,
sehingga Manajer dan Asisten harus melakukan pemusnahan bibit afkir
tersebut sesuai dengan ketentuan SOP Perusahaan.
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2. Keselamatan, Kesehatan & Lingkungan
Q : Jesikha, seorang karyawan semprot, membawa pulang jerigen bekas
herbisida yang telah dibersihkan, untuk digunakan sebagai wadah air di rumah.
Apakah hal ini dibolehkan?

A : Tidak boleh.
Jerigen bekas herbisida tersebut, walaupun telah dibersihkan, masih
berpotensi mengandung zat-zat kimia berbahaya yang dapat menimbulkan
ancaman/gangguan bagi kesehatan. Dengan menggunakan jerigen tersebut,
hal ini melanggar prinsip ISPO, RSPO & K3. Ketentuan yang demikian berlaku
juga untuk barang-barang bekas milik Perusahaan.
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3. Hubungan Pelanggan dan Pemasok
Q : Ronny mengadakan tender atau seleksi kontraktor suatu proyek
Perusahaan. Paman Ronny, yang kebetulan memiliki perusahaan konstruksi
ikut mengajukan proposal dalam proses Tender. Apakah Paman Ronny boleh
ikut tender?
A : Boleh, dengan ketentuan berikut :

Ronny harus segera menginformasikan hal ini kepada atasannya dan komite
terkait. Paman Ronny akan diperbolehkan mengikuti tender sepanjang
memenuhi persyaratan sebagai peserta tender. Dalam proses tender, Ronny
sama sekali tidak diperkenankan untuk ikut atau mengambil keputusan atau
mempengaruhi keputusan dengan cara apapun.
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3. Hubungan Pelanggan dan Pemasok
Q : Apakah karyawan boleh menerima hadiah (dalam bentuk apapun) dari
pemasok dan/atau pihak ketiga lainnya yang memiliki hubungan bisnis dengan
Perusahaan?
A : Tidak Boleh, kecuali apabila pemberian hadiah tersebut :
 Nilainya tidak berlebihan yang dapat ditafsirkan sebagai suap/imbalan untuk
mempengaruhi pembuatan keputusan;
 Diberikan dalam rangka beramah tamah yang sewajarnya untuk mempererat
hubungan Perusahaan dengan pihak lain;
 Hadiah tersebut merupakan honor atau apresiasi dari pihak lain atas kontribusi
yang diberikan oleh karyawan (misalnya honor sebagai pembicara atau
narasumber)
Hadiah yang diterima oleh seorang karyawan dari pihak lain harus dilaporkan
kepada kepada HRD yang akan menentukan lebih lanjut pemanfaatannya.
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3. Hubungan Pelanggan dan Pemasok
Q : Wawan mempunyai kerabat dekat bernama Rico yang mempunyai bisnis
penjualan bahan bangunan. Rico berkali-kali meminta Wawan untuk dapat
diperkenalkan kepada pihak manajemen Perusahaan sehingga Rico dapat
menjadi pemasok bahan bangunan. Apakah hal ini boleh dilakukan?

A : Boleh,
 Wawan diperkenankan memperkenalkan Rico kepada perwakilan dari
perusahaan dalam hal ini Manajer Procurement. Apabila Wawan
mengetahui kelemahan dan kelebihan Rico sebagai pemasok wajib
diberitahukan kepada Perusahaan.
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4. Hubungan Pemerintah
Q : Apakah boleh memberikan hadiah, baik berupa barang atau uang kepada
Pejabat Pemerintahan agar perizinan yang dimohonkan segera terbit?
A : Tidak boleh.
 Perusahaan yakin bahwa perizinan dapat diterbitkan oleh Pemerintah dengan
cara-cara yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak
melanggar etika.
 Karyawan hendaknya memenuhi seluruh kelengkapan persyaratan dalam
permohonan perizinan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga tidak
menghambat proses perizinan dan menimbulkan biaya lebih. Apabila
diperlukan, disarankan untuk berkoordinasi dengan Divisi Corporate Affairs.
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5. Konflik Kepentingan
Q : Apakah seorang karyawan boleh menjadi supplier/vendor barang dan/atau
jasa untuk Perusahaan?

A : Tidak Boleh, kecuali ada persetujuan Manajemen.
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5. Konflik Kepentingan
Q : Apakah keluarga karyawan, langsung maupun tidak langsung, boleh menjadi
kontraktor untuk Perusahaan?
A:

Boleh, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Manajemen, antara
lain:
 Karyawan bukan merupakan anggota Komite Tender atau bukan merupakan atasan langsung
ataupun tidak langsung anggota Komite Tender atau tidak bertanggung jawab mengawasi,
menilai serta menandatangani Kontrak atau BAPP/BAST Pekerjaan.
 Pemilihan keluarga karyawan menjadi kontraktor memberikan manfaat bagi Perusahaan,
transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan melalui proses yang benar.
Karyawan wajib menginfokan kepada atasan dan mengisi Form Pengungkapan, serta dilarang
mempengaruhi keputusan Komite Tender/Penilai BAPP/BAST baik secara langsung maupun tidak
langsung.
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5. Konflik Kepentingan
Q : Apakah karyawan boleh mempunyai pekerjaan atau usaha/bisnis lain di
luar Perusahaan?
Karyawan tidak boleh mempunyai hubungan/kontrak kerja yang bersifat full
time dengan pihak lain selain Perusahaan.
Karyawan wajib memberitahukan kepada Atasannya dan mengungkapkan
dalam Form Pengungkapan apabila dia melakukan pekerjaan, menjalankan
bisnis atau memberikan jasa kepada pihak lain dengan memperoleh imbalan.
Aktivitas tersebut boleh dilakukan jika :
 Tidak menggunakan aset atau sumber daya maupun informasi milik
Perusahaan
 Aktivitas tersebut tidak dilakukan di lingkungan/pada jam kerja Perusahaan.
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5. Konflik Kepentingan
Q : Apakah karyawan boleh mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif (Caleg)
atau calon pejabat Pemerintahan?
A : Boleh, dengan syarat :
 Karyawan tidak melakukan kampanye/aktivitas politik dengan
mempergunakan fasilitas, sumber daya Perusahaan atau pada jam kerja.
 Apabila karyawan terpilih menjadi anggota legislatif/pejabat pemerintahan,
karyawan bersangkutan wajib mengundurkan diri sebagai karyawan
Perusahaan.
 Karyawan yang mencalonkan wajib menginformasikan kepada atasan
dengan mengungkapkan dalam Form Pengungkapan

Perusahaan senantiasa menghormati hak berpolitik setiap karyawan.
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5. Konflik Kepentingan
Q : Apakah karyawan boleh memiliki usaha yang sama dengan bidang usaha
Perusahaan (kebun, PKS, pabrik sagu, dll)?
A : Tidak boleh, jika :
 Lokasi kebun/usaha berada satu wilayah Kabupaten dan/atau berbatasan langsung dengan
areal kebun Perusahaan dimana karyawan tersebut bertugas.
 Karyawan mempunyai jabatan/wewenang untuk mengatur sumber daya milik Perusahaan,
sehingga dikhawatirkan akan dialihkan dan digunakan untuk kebun pribadi karyawan, serta
tidak dapat berkonsentrasi penuh untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan Perusahaan.
A : Boleh, jika :
 Lokasi kebun/usaha tidak terletak dalam satu wilayah Kabupaten dengan usaha Perusahaan
dan pengelolaan sehari-hari tidak ditangani langsung oleh karyawan.
 Pengertian memiliki termasuk kepemilikan secara langsung atapun tidak langsung (baik
melalui nama keluarga atau nama orang lain).

Jika kebun pribadi tersebut sudah dimiliki sebelum Kode Etik ini diberlakukan, maka Karyawan
wajib memberitahukannya dalam Form Pengungkapan
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5. Konflik Kepentingan
Q : Apakah karyawan boleh memiliki kebun plasma atau kemitraan yang
sedang dibangun atau sudah dikelola oleh Perusahaan?
A:
Tidak Boleh, kecuali:
 Karyawan tersebut merupakan penduduk lokal di wilayah operasional
Perusahaan dan sejak awal sudah tercantum dalam daftar CPCL (Calon
Petani & Calon Lokasi) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan
mempunyai lahan yang diserahkan kepada Perusahaan.
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5. Konflik Kepentingan
Q : Apakah keluarga karyawan boleh memiliki kebun plasma atau kemitraan
yang sedang dibangun atau sudah dikelola oleh Perusahaan?
A:
Tidak Boleh, kecuali:
 Keluarga karyawan tersebut merupakan penduduk lokal di wilayah operasional
Perusahaan dan sejak awal sudah tercantum dalam daftar CPCL yang disahkan
oleh pejabat yang berwenang serta mempunyai lahan yang diserahkan kepada
Perusahaan.
Jika diperoleh dari membeli, wajib dilaporkan dalam Form Pengungkapan serta
membuat pernyataan bahwa kebun plasma/kemitraan tersebut tetap dikelola oleh
Perusahaan melalui kerjasama yang biasa dilakukan antara perusahaan dan petani
mitra/plasma. Namun kepemilikan yang demikian sangat tidak dianjurkan.
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5. Konflik Kepentingan
Q : Alex melakukan perjalanan dinas untuk rekrutmen di Jogja disesuaikan
dengan agenda acara pribadi (pernikahan keluarga) di hari Minggu sehingga
keberangkatan dari kantor hari Sabtu. Rencana rekrutmen dilakukan di hari
Senin dan Selasa. Apakah diperbolehkan?
A : Boleh, jika :
 Karyawan tetap menghitung biaya perjalanan dinas sesuai agenda kegiatan
rekrutmen.
 Pengajuan dinas disetujui oleh atasan dan sesuai rencana dinas yang telah dibuat
sebelumnya

Tidak boleh, jika :
Karyawan mengatur sedemikian rupa sehingga mengakomodir kebutuhan pribadi
serta memanfaatkan waktu, biaya dan fasilitas Perusahaan untuk keperluan pribadi.
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5. Konflik Kepentingan
Q : Apakah Karyawan boleh mencalonkan anggota Keluarga atau temannya
sebagai kandidat karyawan Perusahaan?

A : Boleh, jika :
 Calon karyawan tersebut mengikuti rekrutmen sesuai dengan prosedur yang
berlaku di Perusahaan;
 Karyawan ybs dilarang menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk
mempengaruhi hasil rekrutmen.
 Karyawan ybs wajib menyampaikan ke HRD testimoni/rekomendasi personal
atas calon karyawan dan mengisi Form Pengungkapan.
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5. Konflik Kepentingan (Abuse of Power)
Q : Aziz, Ketua Komite Tender, meminta kepada PT ABC selaku pemenang
tender pekerjaan pembangunan barak, untuk menggunakan Supplier cat yang
ditentukan oleh Aziz. Apabila tidak, Aziz mengancam akan menganulir hasil
keputusan tender yang memenangkan PT ABC. Apakah hal ini boleh dilakukan?

A : Tidak Boleh
 Karyawan dilarang menggunakan wewenang/jabatan yang dimilikinya untuk
mempengaruhi hasil tender dan memaksa pemenang tender untuk
melakukan perbuatan tertentu yang bukan merupakan bagian dari syarat
tender.
 Karyawan harus senantiasa bertindak secara profesional, penuh
tanggungjawab dan menghindari situasi yang berpotensi konflik
kepentingan.
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5. Konflik Kepentingan (Operation)
Q : Bima adalah seorang manajer kebun, dimana Kepala Desa (Kades) di
kebunnya meminta agar anaknya dapat dipekerjakan di Perusahaan. Apakah
hal ini boleh dilakukan?
A : Boleh,
 Bima berhak merekomendasikan orang lain untuk direkrut oleh Perusahaan
dengan tetap mengikuti aturan dan proses rekrutmen yang berlaku.
Dalam hal ini Bima tidak dapat diperkenankan menjadi panelis penyeleksi
pada proses rekrutmen tersebut.
 Apabila Bima mengetahui kemampuan orang tersebut, baik kelebihan
maupun kekurangannya, Bima wajib menginformasikan ke Perusahaan.

48

5. Konflik Kepentingan (Non-operation)
Q : Wawan merupakan salah satu jajaran eksekutif di Perusahaan, mengetahui
tender pekerjaan bangunan akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Wawan
memerintahkan Tono, anak buahnya yang menjadi panelis Komite Tender
untuk memenangkan PT. ABS sebagai kontraktor. Apakah hal ini boleh
dilakukan?
A : Tidak Boleh
 Wawan dilarang memanfaatkan posisi/jabatannya (penyalahgunaan
wewenang) untuk mempengaruhi keputusan Komite Tender dalam memilih
vendor. Hal ini juga berlaku untuk kegiatan lainnya.
 Tono wajib melaporkan hal ini melalui Form Pengungkapan
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5. Konflik Kepentingan (Non-operation)
Q : Terry dan keluarga berencana mengadakan bakti sosial di panti asuhan di
dekat rumahnya. Terry merupakan salah satu Direktur di kantor Jakarta berniat
untuk mengajak seluruh karyawan di kantor untuk ikut menyumbang. Terry
meletakkan kotak sumbangan di meja resepsionis untuk menerima sumbangan
dari rekan kerja lainnya. Apakah hal ini boleh dilakukan?
A : Boleh,
 Sepanjang Terry telah mendapatkan izin dari pejabat Perusahaan yang
berwenang, dan tidak memanfaatkan jabatannya untuk meminta atau
memaksa sumbangan dari karyawan.
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5. Konflik Kepentingan (Non-operation)
Q : Dino merupakan manajer kebun yang sedang merenovasi rumahnya di
kampung halaman. Karena kekurangan dana, Dino berniat meminjam uang
kepada Fatah (anak buahnya) yang merupakan anak konglomerat di
Balikpapan. Apakah hal ini boleh dilakukan?
A : Tidak Boleh,
 Seorang Manajer sudah seharusnya memberikan teladan yang baik kepada
bawahannya. Dengan meminjam uang kepada bawahannya, Dino tidak
mencerminkan sikap kepemimpinan dan manajerial yang baik, serta hal ini
berpotensi menimbulkan adanya konflik kepentingan.
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5. Konflik Kepentingan (Non-operation)
Q : Ronny diajak teman kuliahnya untuk membuka bisnis yang tidak sesuai
dengan norma kesusilaan. Apakah diperbolehkan?

A : Tidak Boleh,
 Setiap karyawan wajib menjaga nama baik Perusahaan, termasuk dalam
berperilaku dan berbisnis baik untuk Perusahaan maupun usaha pribadi.
 Bisnis yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan, seperti : panti pijat plusplus, dll.
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6. Perlindungan & Penggunaan Aset
Q : Andi mengetahui ada sejumlah besi bekas yang tidak lagi terpakai di PKS. Ia
berniat memberikannya kepada pihak ketiga agar lingkungan PKS menjadi lebih
bersih. Apakah hal ini boleh dilakukan?
A : Tidak boleh.
Besi bekas dan sampah lainnya, merupakan aset Perusahaan, dan tidak
diperbolehkan untuk diambil atau diberikan kepada pihak lain karena
Perusahaan memiliki prosedur terkait hal ini.
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6. Perlindungan & Penggunaan Aset
Q : Dewi akan menghadiri acara resepsi teman kantor di hari Sabtu. Dewi ingin
menggunakan kendaraan kantor untuk menghadiri acara resepsi tersebut.
Apakah hal ini boleh dilakukan?

A : Boleh, sepanjang telah mendapatkan izin dari Atasan atau pejabat
pengelola aset Perusahaan.
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7. Pengungkapan Informasi & Keuangan Perseroan
Q : Apakah Karyawan diperbolehkan memberikan data keuangan atau
informasi Perusahaan kepada pihak lain yang berkepentingan?

A : Boleh, jika :

 Informasi bersifat umum/publik, misalnya: laporan keuangan yang sudah
dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia
(BEI).

Catatan:
Informasi non-publik yang diketahui saat bekerja untuk Perusahaan (termasuk informasi kegiatan
ekspansi, pelanggan, pemasok atau pesaing, akuisisi atau divestasi, atau kegiatan penelitian dll)
tidak dapat digunakan untuk keuntungan pribadi karyawan atau rekanannya.
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7. Pengungkapan Informasi & Keuangan Perseroan
Q : Apakah karyawan diperbolehkan memberikan pandangan personal terkait
tinjauan industri kepada relasi kerja diluar Perusahaan (misalnya: Bupati,
Kapolda, Gubernur, dll) ?

A:
Boleh,
 Selama karyawan tersebut tidak membocorkan informasi yang bersifat rahasia
dan sensitif milik Perusahaan, misalnya informasi tentang rencana
pengembangan, harga jual produk dsb.
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7. Pengungkapan Informasi & Keuangan Perseroan
Q : Apakah karyawan diperbolehkan memberikan
budget/anggaran belanja Perusahaan kepada pihak lain?

informasi

tentang

A:
Informasi tentang budget atau anggaran belanja Perusahaan merupakan
informasi rahasia yang tidak boleh diberitahukan kepada pihak yang tidak
berkepentingan.
Perhitungan ”owner estimate” memiliki derajat kerahasiaan seperti budget yang
juga tidak boleh dibocorkan kepada pihak lain.
Pemberitahuan tentang plafon anggaran hanya boleh dilakukan dalam konteks
tender untuk pengadaan yang sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
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8. Hubungan Investor dan Media
Q : Apakah setiap karyawan boleh mewakili Perusahaan dalam memberikan
informasi terkait kinerja/prospek Perusahaan (finansial maupun operasional)
kepada media atau komunitas pasar modal?
A : Tidak boleh.
 Hanya Departemen Investor & Public Relations (IPR), Corporate Affairs
dan/atau Departemen lain yang ditunjuk oleh Manajemen yang berwenang
memberikan pernyataan.

Catatan:
Apabila ragu, khususnya pertanyaan terkait topik yang sensitif (seperti : SDM,
kasus litigasi, bencana, dll), agar dilakukan wawancara secara tertulis oleh
personil yang berwenang.
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8. Hubungan Investor dan Media
Q : Johnny memiliki teman seorang Wartawan. Pada suatu hari terjadi insiden
(kebakaran, pencurian, pembunuhan, PHK, dll) di areal kebun Perusahaan.
Wartawan yang merupakan sahabat Johnny menanyakan mengenai insiden
tersebut kepadanya. Apakah Johnny boleh memberikan informasi mengenai
insiden kepada temannya?
A : Tidak boleh.
 Johnny tidak berwenang untuk memberikan informasi Perusahaan. Ia harus
mengarahkan wartawan tersebut kepada personil yang berwenang di
Departemen Investor & Public Relations (IPR), Corporate Affairs dan/atau
Departemen lain yang ditunjuk langsung oleh Manajemen.
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8. Hubungan Investor dan Media
Q : Apakah karyawan diperbolehkan memiliki hubungan pribadi dengan jurnalis
atau wartawan yang berhubungan langsung Perusahaan?

A : Boleh,
 sepanjang Karyawan tidak memberikan informasi non-publik Perusahaan
kepada media. Pemberian informasi non-publik harus dengan persetujuan
dari personil atau Departemen yang berwenang.
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9. Perdagangan Orang Dalam (Non-operation)
Q : Apakah karyawan boleh memiliki saham Perusahaan?
A : Boleh,
 Dengan memiliki saham Perusahaan dapat meningkatkan sense of belonging
karyawan terhadap Perusahaan.

Catatan:
Dengan memiliki saham Perusahaan, karyawan turut memperoleh manfaat
dari keuntungan Perusahaan. Namun karyawan dilarang bertransaksi saham
dalam konteks Insider Trading.
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9. Perdagangan Orang Dalam (non-operation)
Q : Untung mengetahui bahwa beberapa hari kerja ke depan Perusahaan
berencana melakukan Aksi Korporasi yang dapat meningkatkan harga saham
Perusahaan. Apakah Untung boleh membeli saham Perusahaan sebelum Aksi
Korporasi?
A : Tidak boleh.
 Insider Trading adalah tindak pidana bidang pasar modal, dan dapat dikenai
sanksi pidana (penjara dan denda).
 Insider information adalah segala aktivitas perusahaan yang dapat
mempengaruhi pergerakan harga saham eg. merger/acquisition, share
buyback, right issue, perkembangan besar dalam litigasi, pernyataan laba
dan proyeksi, etc.
 Diancam juga dengan sanksi pidana : mempengaruhi atau memberikan
informasi tersebut ke pihak lain.
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Konsekuensi Pelanggaran
 Dapat dikenakan tindakan disipliner
 Pemutusan hubungan kerja; dan
 Tuntutan hukum.
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Form Pengungkapan
 Penyampaian informasi terkait potensi atau terjadinya ketidakpatuhan
terhadap Standard Kode Etik.
 Wajib diisi oleh seluruh Karyawan setiap tahun
 Wajib diisi oleh Karyawan yang berpotensi melakukan pelanggaran standar
dalam Kode Etik

Bentuk Form Pengungkapan
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TERIMA KASIH
Important Notice
This presentation has been prepared by PT Sampoerna Agro Tbk. (“Sampoerna Agro” or the “Company”) for informational purpose only.
The information contained in this Presentation does not purport to be all-inclusive or to contain all of the information that may be material to
an investor’s decision. It should be noted that the information contained in this Presentation is subjected to further review, and that such
information may be updated and/or amended from time to time as conditions change or more information becomes available. Some of those
revisions or changes may be material. The figures stated here might also be a rounded number from the actual figures posted in the
Company’s financial statements.
Each recipient of this Presentation should therefore perform their own independent analysis of the business, operations, financial condition,
creditworthiness, status and affairs of Sampoerna Agro. Each recipient should also conduct their own enquiries into the adequacy, accuracy,
and completeness of any information relating to the Company, as the information and data contained in this Presentation are not substitutes
for the recipient’s independent evaluation and analysis.
This presentation is not an offering document and will be updated regularly if it deem necessary.
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