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SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

No. 02.30/ARS/XII/2021 

TENTANG

PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT) 
DI PT RUMAH SAKIT PELNI

Direksi PT Rumah Sakit PELNI

Bahwa Rumah Sakit PELNI wajib menyusun pedoman perilaku 

(Code Of Conduct) dalam melaksanakan tugas dan kewajiban 

masing - masing serta membina hubungan dengan pemangku 

kepentingan (stakeholdersfievusahttn secara konsisten dan 

berkesinambungan agar visi dan misi pemsahaan dapat 

terwujud sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

(GCG).

Bahwa memperhatikan dinamika Organisasi sesuai dengan 

perkembangan kegiatan usaha dan untuk melaksanakan kaidah 

- kaidah Tata Kelola Pemsahaan yang Baik (Good Corporate 

Governance) perlu dilakukan penataan kembali Pedoman 

Perilaku (Code Of Conduct) C\ lingkungan Rumah Sakit PELNI. 

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, 

perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT. Rumah Sakit 

PELNI mengenai Pedoman Perilaku (Code Of Conduct) di 

lingkungan Rumah Sakit PELNI.

Menimbang 1.

2.

3.

1. Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 Tanggal 16 Agustus 

2007 Tentang Perseroan Terbatas (LembaranNegara Tahun 

2007 Nomor 106).

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor. 44 tahun 2009 

tentang Rumah Sakit.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 

tentang Praktek Kedokteran.
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4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan.

5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia 

Nomor: AHU-04058. AH.01.01 Tahun 2008 tentang 

pengesahan Badan Hukum Perseroan.

6. Akta Pendirian PT Rumah Sakit PELNI Nomor 07 Tahun 2007 

Tanggal 09 November 2007, dan yang terakhir diubah dengan 

Akta Nomor 36 Tanggal 31 Maret Tahun 2020 yang dibuat di 

Kantor Notaris Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, yang terlah 

memperoleh persetujuan Kementrian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0172907 

tanggal 02 April 2020.

7. Surat Keputusan Direksi Nomor: 01.27/ARS/XII/2021 tentang 

Perubahan Struktur Organisasi PT. Rumah Sakit PELNI.

8. Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Rumah 

Sakit PELNI tanggal 28 Januari 2021 tentang Pemberhentian 

dan Pengangkatan Anggota Direksi serta Perubahan 

Nomenklatur Jabatan Anggota Direksi

9. Surat Keputusan Direksi PT Rumah Sakit PELNI Nomor 

01.30/ARS/X/2021 tentang Pemberlakuan Pedoman Code of 

Good Corporate Governance (CoCG).

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DIREKSI PT. RUMAH SAKIT PELNI TENTANG PEDOMAN 
PERILAKU (CODE OF CONDUCT) DI FT RUMAH SAKIT PELNI.

: Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Perilaku (Code Of Conduct) 
PT. Rumah Sakit PELNI sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat 
Keputusan ini.

PERTAMA

: Menginstruksikan kepada seluruh unit kerja pada Rumah Sakit PELNI 
untuk mentaati seluruh ketentuan yang berlaku.
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: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan danakan diadakan 

pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan 

dikemudian hari.

KETIGA

Ditetapkan di : Jakarta 

Pada tanggal : 30 Desember 2021

DIREKTUR UTAMA

PT. Rumah Sakit PELNI

PT RUMAH SAKIT PtLN!
^pr. Dewi Fankhuninadvah Fitriana ^
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Lembar Pemberlakuan dan Maklumat Komitmen Implementasi GCG Dewan 
Komisaris dan Direksi PT RUMAH SAKIT PELNI

Kami selaku jajaran Direksi dan Dewan Komisaris PT RUMAH SAKIT PELNI telah memahami 
dan bersedia mematuhi Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct) PI RUMAH SAKIT PELNI. 
Kami akan sepenuhnya menerapkan etika dan perilaku yang terangkum dalam Standar Etika 

Perusahaan PT RUMAH SAKIT PELNI sebagai landasan dalam menjalankan proses bisnis 

dalam rangka menjalankan VISI, MISI dan Tujuan Perusahaan dengan memadukan Budaya 

Perusahaan. Kami bertekad memastikan kesinambungan penerapan Code Of Conduct untuk 

mewujudkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance).

Jakarta, 30 Desember 2021

T RUMAH SAKIT Rt I \!%MT PELIMI 
’OMISJKRIS

Ganefi
Komisaris Utama

dr. Dewi Fankhuninadvah Fitriana
Direktur Utama

Mohamad Kartobi
Direktur Administrasi dan Keuangan

Nelson Simaniuntak
Komisaris Independen

Torano M. Naoituoulu
Anggota Komisaris
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Pesan Direktur Utama

Saya sangat senang untuk memperkenalkan Code OfConductVT Rumah 

Sakit PELNI yang merupakan pedoman nilai-nilai dan perilaku insan 

Rumah Sakit PELNI yang telah ditetapkan dan bagaimana kita 

berperilaku dan memberikan pelayanan kesehatan yang ditujukan 

kepada pasien dan keluarganya.

Sebagai rumah sakit yang memperkerjakan lebih dari 1530 staf dan merawat lebih dari 1 

juta pasien setiap tahun, kami mengakui bahwa rumah sakit PELNI memiliki tanggung 

jawab besar untuk memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan senantiasa 

mempertahankan standar tertinggi, berkualitas dan menjamin keamanan bagi pasien dan 

keluarganya.

Rumah sakit PELNI ingin menciptakan Tempat Terbaik dalam memberikan pelayanan kepada 

pasien yang dilandasi oleh visi kami yaitu sebagai Tempat Terbaik dan Teman Terpercaya 

serta Budaya Kerja Organisasi ( Aman , Ringkas , dan Menyembuhkan) Kami bangga untuk 

mengambil peran besar dalam pelayanan kesehatan dan menerapkan praktik-praktik Good 

Corporate Governance secara konsisten dan atau menjadikan GCG sebagai landasan 

operasionalnya.

Direktur Utama PT Rumah Sakit

rT RUMAH SAKIT Rtt SI

dr. Dewi Fankhuninadyah Fitriana



cgjIHC
Rurnah Sakll

[J PELNI#*f RL/MAH SAKIT PH Ml

CODEOF CONDUCT

ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....................................

1.1 Latar Belakang............................................

1.2 Pengertian Pedoman Perilaku.....................

1.3 Visi, Misi dan Nilai-Nilai PT RS PELNI.........

1.4 Budaya Kerja Organisasi {Corporate Culture)

1.5 Manfaat Pedoman Prilaku........................ .

1.6 Daftar Istilah..............................................

1
1
1
2

4
6
7

BAB II PEDOMAN ETIKA USAHA............................................

2.1 Hubungan dengan Pemegang Saham...............................

2.2 Kerja Sama Atasan dan Bawahan.................................

2.3 Hubungan dengan Karyawan.............................................

2.4 Hubungan dengan Pelanggan / Konsumen................

2.5 Hubungan dengan Pemasok dan Penyedia Barang dan Jasa

2.6 Hubungan dengan Mitra Kerja............................................

2.7 Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan....................

2.8 Hubungan dengan Kreditor................................................

2.9 Hubungan dengan Pemerintah..........................................

2.10 Hubungan dengan Media Masa.......................................

2.11 Kepatuhan Terhadap Hukum dan Perundang-Undangan

2.12 Hubungan Terhadap Pesaing................................................

2.13 Standar Etika Pengelolaan Perusahaan............................

A. Kebijakan Akuntansi dan Keuangan................................

B. Penggunaan Aset Perusahaan.........................................

C. Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan.............

21
21
21
23
24
25
25
26
27
27
28
28
29
31
31
31
32

BAB III PEDOMAN ETIKA KERJA..........................................................

3.1 Menjaga Citra Perusahaan................................................................

3.2 Tanggung Jawab Terhadap Perusahaan...........................................

3.3 Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

3.4 Kerahasiaan Informasi....................................................................

3.5 Pencatatan Data, Pelaporandan Dokumentasi;..............................

3.6 Perlindungan dan Penggunaan Aset Perusahaan...............................

3.7 Penggunaan Komunikasi Elektronik...................................................

33

33

33

34
34
37

38

39



3.8 Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Masyarakat

3.9 PenyalahgunaanObat-Obatan dan Alkohol....................................

3.10 Keterlibatan dalam Aktivitas Politik.........................................

3.11 Benturan Kepentingan.............................................................

3.12 Investasi dan Kepemilikan Saham Pribadi Karyawan.............

3.13 Kegiatan di Luar Perusahaan.....................................................

3.14 Perlakuan Terhadap Keluarga dan Teman.........................

3.15 Pemberian dan Penerimaan Suap, Hadiah, Jamuan Bisnis/ Hiburan dan lainnya.... 36

A. Suap...................................................

B. Hadiah................................................

C. Jamuan Bisnis/ Hiburan atau Lainnya

3.16 HUBUNGAN KERJA...............................

3.17 Integritas Laporan Keuangan..............

29
31
31
32
33
34
35

36
37
38
38
40

BAB IV PENERAPAN PEDOMAN PERILAKU................................................

4.1 Sosialisasi Penerapan Code Of Conduct.........................................

4.2 Pernyataan Kepatuhan Insan PT RUMAH SAKIT PELNI (PERSERO)

4. 3 Pendampingan Dan Couaching Pedoman Perilaku Perusahaan....

4.4 Saluran Pengaduan Masalah Melalui Klinik Budaya............................

4. 5 Sanksi............................................................................................

42
42
42
42
42
43

BAB V PENUTUP 49
Lampiran 50



BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Perseroan Terbatas (PT) RUMAH SAKIT PELNI, untuk selanjutnya disingkat PT RS PELNI, 

sebagai salah satu anak Perusahaan PT RS PELNI (PERSERO) wajib menerapkan 

praktik-praktik Good Corporate Governance secara konsisten dan atau menjadikan Good 

Corporate Governance sebagai landasan operasionalnya sebagaimana tertuang dalam

Keputusan Menteri BUMN No : KEP- 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002,

tentang Penerapan praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara 

yang juga dapat diter pkan untuk anak perusahaan suatu BUMN.

Untuk itu Insan PTRS PELNI hams memiliki komitmen yangtinggi dalam melaksanakan 

praktik-praktik Good Corporate Governance atau Tata Kelola Perseroan yang baik sebagai 

bagian dari usaha untuk pencapaian visi dan misi Perseroan dan Rumah Sakit. Pedoman 

Perilaku (Code of Conduct) ini merupakan landasan berperilaku dan motivator untuk 

mengerjakan sesuatu dengan baik dan benar, serta cara yang terbaik dalam internalisasi 

nilai-nilai etika usaha dan alat untuk mencegah potensi terjadinya penyelewengan dan 

kecurangan serta membangun corporate image yang baik.

Pedoman Perilaku ini disusun sebagai acuan perilaku bagi Insan PT RS PELNI yaitu 

Komisaris beserta perangkatnya (Sekretariat, Komite Komisaris dan Tenaga Ahli 

Komisaris), Direksi dan Pekerja PTRS PELNI.

1.2 Pengertian Pedoman Perilaku

Pedoman perilaku adalah dokumen yang menjadi dasar dan acuan bagi insan PT RS PELNI 

dalam menjalankan aktifitas kerjanya sebagai wujud komitmen dari seluruh Insan PELNI untuk 

melaksanakan praktik-praktik pengelolaan GCG dalam rangka mencapai Visi dan Misi 

perusahaan. Diperlukan mekanisme internalisasi yang efektif serta melakukan pengukuran 

atas tingkat pemahaman setiap Insan PELNI terhadap Pedoman Perilaku secara 

berkesinambungan melalui Program Sosialisasi "GCG" di Perusahaan.

Pedoman perilaku menjembatani setiap Insan PELNI dalam menjalankan aktivitas kerjanya 

secara etis dan bermartabat sehingga diharapkan dapat terbangun situasi yang kondusif 

dengan tetap berdasar pada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

sebagai penjabaran dari nilai-nilai perusahaan dan best practices GCG.
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yang tidak mematuhi Pedoman ini dapat dikenakan tindakan disiplin dan sanksi lain sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.

Buku pedoman Perilaku (Code of Conduct) ini merupakan penjabaran nilai-nilai 

perusahaan sebagai landasan perilaku yang hams diikuti oleh seluruh insan PT RS PELNI 

dalam menjalan aktifitas sehari-hari. PT RS PELNI berkomitmen untuk:

- Menerapkan standar tertinggi pelaksanaan etika bisnis

- Menyediakan tempat yang aman dan menyenangkan serta kondusif untuk bekerja 

dengan efisien

- Menjaga tata kelola perusahaan yang baik

- Mematuhi semua perundang-undangan dan peraturan

- Bertanggung jawab terhadap lingkungan

- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dimana bisnis perusahaan berjalan

1.3 Visi, Misi dan Nilai-Nilai PT RS PELNI

VISI:
'Solusi Terbaik untuk Kesehatan keluarga dan Mitra Terpercaya dalam Ekosistem Kesehatan

Indonesia"

MISI:
1. Memberikan layanan Kesehatan terbaik dan mudah di akses tanpa batas ("to provide 

the best healthcare and hassle free access')

2. Menciptakan lingkungan kerja yang aman, ramah dan tangkas melalui inovasi, 

kolaborasi serta dijitalisasi, ("to provide safe, friendly and agile working environment 

through innovation, collaboration and digitalization")

3. Membangun daya saing perusahaan berbasis nilai manfaat dalam industri Kesehatan 

Indonesia ("to create corporate's value based competitive advantages in Indonesia 

health care industry')

Tata Nilai AKHLAK

6 (Enam) Nilai - Nilai Utama {('core valued’')

l.Amanah

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

a. Kata Kunci : Integritas,tulus,konsisten,dapat dipercaya

b. Kalimat Afirmasi : kami memegang teguh kepercayaan yang telah diberikan
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c. Panduan Perilaku: Memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, 

keputusan dan tindakan yang dilakukan, berpegang teguh kepada nilai moral dan 

etika.

2. Kompeten

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

a. Kata Kunci : Kinerja terbaik, sukses, keberhasilan. learning agility, ahli dibidangnya.

b. Kalimat Afirmasi : Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

c. Panduan Perilaku : Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang 

selalu berubah,membantu orang lain belajar, menyelesaikan tugas dengan kualitas 

terbaik.

3. Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan

a. Kata Kunci; Peduli (caring), menghargai perbedaan (diversity)

b. Kalimat Afirmasi: kami saling peduli dan mengharagi perbedaan

c. Panduan Perilaku : Menghargai setiap orang

4. Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara

a. Kata Kunci : Komitmen, dedikasi (rela berkorban,daan kontribusi)

b. Kalimat Afirmasi : Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara dan 

bangsa

c. Panduan Perilaku : Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan 

Negara, rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan patuh kepada 

pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

5. Adaptif
Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakan perubahan

a. Kata Kunci : Inovasi, antusias terhadap perubahan, proaktif

b. Kalimat Afirmasi : Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakan ataupun 

menghadapi perubahan.

c. Panduan Perilaku ; Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, terus menerus 

melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi, bertindak proaktif.
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6. Kolaboratif

Membangun semangat kerja yang sinergis

a. Kata Kunci : Kesediaan bekerjasama,sinergi untuk basil yang lebih baik.

b. Kalimat Afirmasi : Kami mendorong kerjasama yang sinergis

c. Panduan Perilaku : Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, 

dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah,menggerakan pemanfaatan 

berbagai sumber daya untuk tujuan Bersama.

1.4 Budaya Kerja Organisasi {Corporate Culture)

Dalam mencapai Visinya, PT RS PELNI berkomitmen untuk menerapkan 3 (tiga) budaya 

kerja organisasi yaitu BUDAYA AMAN, BUDAYA RINGKAS DAN BUDAYA MENYEMBUHKAN. 

Berikut penjelasan dan simbol dari masing masing budaya organisasi tersebut.

1. Budaya Aman (Safety Culture)

Untuk budaya aman ber Fokus pada keselamatan Pegawai, Pasien dan Organisasi 

yang bersumber dari 14 chapter buku JCI dan KARS dan 1 (satu) chapter buku Anti 

Fraud. 15 mata rantai budaya aman diwakili oleh SIMBOL BUDAYA AMAN yang 

didesain khusus untuk pegawai RS Pelni agar mudah mengingat standar standar 

internasional dan konsep apa saja yang diwakilinya.

1. IPSG /SKP (internasional pasien safety goal) atau sasaran keselamatan pasien

2. yang terdiri dari 6 sasaran yaitu identifikasi pasien dengan benar,tingkatkan 

komunikasi efektif,tingkatkan keamanan obat-obatan kewaspadaan tinggi, 

benar lokasi,benar prosedur,benar pasien pada operasi,cegah infeksi akibat 

perawatan di rumah sakit-cuci tangan,cegah pasien jatuh.

3. ACC /APK (acses and continuitas care) atau akses pelayanan dan kontinuitas

4. pelayanan.

a. PFR/HPK (pasen and family right) atau hak pasien dan keluarga.

b. AOP/AP (Asasment of pasien) asesmen pasien

c. COP/PAP (Care of patient) pelayanan dan asuhan pasien

d. ASC /PAB (Anesthetic and surgical care) pelayanan anestesi dan bedah

e. MMU/PKPO (medication management and use) pelayanan, kefarmasian dan 

penggunaan obat

f. PFE/MKE (Patient and family education) managemen dan komunikasi dan 

Edukasi
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g. QPS/PMKP (Quality and pasien safety) peningkatan mutu .dan keselaman 

pasien

h. PCI/PPI (prevention and control of infection) pencegahan dan pegendalian 

infkesi

i. GLD/ TKRS (governence leadership and direction) Tata Kelola Rumah Sakit

j. FMS/MFK (Facility management and safety) Manajemen fasilitas dan 

keselamatan.

5. SQE/KKS (Staff qualification and education) Kompetensi dan Kewenangan staf

6. MOI /MIRM (management of information) manajemen informasi dan Rekam 

Medik

7. AFAF (anti fraud, abuse & fraudulent activities) perisai anti penipuan dan 

pemalsuan fakta

2. Budaya Ringkas (Lean Culture)

Salah satu dari implementasi lean management yang berfokus pada perbaikan 

berkelanjutan melalui identifikasi dan eliminasi waste (aktifitas yang tidak 

memberikan nilai atau non value added) diseluruh aspek kegiatan pelayanan 

maupun menegemen, Di Rumah Sakit pelni kita kenal dengan 7 jurus ringkas diwakili 

oleh simbol budaya ringkas, agar mudah mengingat pengertian apa saja yang di 

wakilinya :

Setiap unit visualisasikan proses, target indicator dan perilaku 

utama

1. Visualisasikan

Berkomunikasi lintas profesi, lintas unit, lintas level jabatan 

tentang isu spesifik untuk keselamatan pasien atau masalah 

sehari hari atau yang komplek

2. Breafing

Identifikasi dan kurangi 8 jenis pemborosan. Delapan jenis 

pemborosan atau waste yang sering kita jumpai dalam aktifitas 

kita sehari hari yg kita singkat menjadi Down Time (Defects, 

Overproduction, Waiting Time, Non-Utiiized Talent, 

Transportation, Inventory, Motion, Extra Processing)

3. Stop bores
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Cara berfikir dan bekerja untuk melaksanakan perbaikan 

berkesinambungan

Mengubah proses bisnis agar lebih efisien dan meningkatkan 

keselamatan pasien.

Secara aktif menyampaikan ide solusi, inovasi, secara mandiri 

melaporkan kesalahan komplain yang diterima.

4. PDCA

5. Redesign

6. Proaktif

Menjalin kerjasama dengan integritas, fokus pada efisiensi 

untuk kepentingan pasien.

7. Kemitraan

3. Budaya Menyembuhkan (Healing Culture)

Budaya yang berfokus pada menciptakan lingkungan yang memberikan pengalaman 

positif bagi pasien dan keluarganya untuk mempercepat proses penyembuhan. Untuk 

mewujudkan hal tersebut diatas kami memiliki 5 pilar meneymbuhkan:

1. Care Plan : Komunikasikan rencana perawatan dan paket pelayanan 

pada pasien serta keluarganya lalu kerjakan

2. Waktu Tunggu : Mengurangi waktu tunggu diantara proses pelayanan

3. Teduh : Menciptakan keteduhan ketenangan dan kenyamanan

4. Akses : Memudahkan akses fisik dan non fisik

: Mengajak pasien dan keluarganya untuk terlibat secara aktif 

dalam proses penyembuhan selama perawatan di rs pelni

5. Berdayakan

1.5 Manfaat Pedoman Prilaku
a. Memberikan kejelasan dalam bersikap dan berperilaku bagi insan PT RS PELNI 

dalam menjalankan aktifitas ken'anya sehingga menghasilkan reputasi yang baik, 

yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang.

b. Membentuk karakter insan PT RS PELNI yang bertanggung jawab dan beretika 

dalam berinteraksi baik dengan sesama insan PT RS PELNI maupun dengan diluar 

pihak perusahaan
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c. Menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman dengan 

menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan keterbukaan sehingga akan 

meningkatkan kinerja dan produktifitas setiap insan PT RS PELNI

1.6 Daftar Istilah

Berikut adalah istilah panting dalam pedoman perilaku (Code Of Conduct) .sebagai 

berikut

Perusahaan dengan huruf capital 'P' adalah PT PELNI (Persero) beserta anak 

Perusahaan dan afiliasinya, sedangkan untuk pemisahaan dengan 'p' huruf kecil 
adalah perusahaan lain pada umumnya.

Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu 

proses dan mekanisme pengelolaan Perusahaan berlandaskan peraturan perundang- 

undangan dan etika berusaha.
Code of Conduct (COC) PT RS PELNI (Persero) adalah pedoman yang mengatur etika 

usaha dan tata perilaku Insan PT RS PELNI (Persero) untuk melaksanakan praktik- 
praktik pengelolaan Perusahaan yang baik.

Nilai-Nilai Luhur Perusahaan adalah landasan moral yang dimiliki PT RS PELNI 

(Persero) dalam mencapai visi dan misi Perusahaan.
Corporate Secretary adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk memantau 

kepatuhan terhadap pelaksanaan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) ini yang 

bertugas antara lain melalui menerima dan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang 

dilaporkan.
Insan PT RS PELNI (Persero) adalah Komisaris beserta perangkatnya (Sekretariat, 

Komite Komisaris, Tenaga Ahli Komisaris), Direksi dan Karyawan PT RS PELNI 
(Persero) serta personel lainnya yang secara langsung atau tidak langsung bekerja 

pada PT RS PELNI (Persero).
Manajemen Review adalah forum yang terdiri dari Direksi dan pejabat satu level 
dibawah Direksi yang melakukan evaluasi dan review terhadap Pedoman Perilaku. 

Pejabat yang Bertanggung Jawab atas Penerapan Pedoman Perilaku (Code of 
Conduct) adalah para Komisaris, Direksi, dan Pejabat satu tingkat dibawah Direksi 

Atasan Langsung adalah Jabatan diatas yang didudukinya dalam hubungan kepada 

siapa ia hams bertanggung jawab.
Karyawan adalah semua orang yang mempunyai hubungan kerja dengan PT RS 

PELNI (Persero) dengan status organic dan non organic dan menerima upah/ gaji. 
Stakeholders adalah setiap pihak yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan baik 

langsung maupun tidak langsung baik financial maupun nonfinansial terhadap

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g-

h.

j-

k.
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kelangsungan hidup Perusahaan .termasuk didalamnya Pemegang Saham, Dewan 

Komisaris, Pemerintah, Direksi, Karyawan, Pelanggan, Masyarakat, Pemasok, 

Krediturserta pihak berkepentingan lainnya.
l. Pelanggan adalah setiap orang dan/ atau organisasi yang menggunakan jasa PT 

PELNI (Persero).

m. Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi yang memungkinkan Insan PT RS PELNI 

(Persero) balk. Didarat maupun dilaut untuk memanfaatkan kedudukan dan 

wewenang yang dimilikinya dalam Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga 

atau golongan, sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan 

oleh Perusahaan secara objektif.

n. Etika adalah sekumpulan norma atau nilai yang diyakini oleh suatu kelompok 

masyarakat sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut
o. Mitra Kerja 

dengan Perusahaan

p. Pemasok/Supplier adalah Penyedia Barang Jasa bagi Perusahaan.

q. Anak Perusahaan adalah sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh sebuah 

Perusahaan yang terpisah yang lebih tinggi (Induk Perusahaan)
r. Principal adalah pihak/pemilik modal berupa badan hokum yang dalam suatu 

perjanjian memberikan amanat kepada pihak lain/ agen untuk melaksanakan suatu 

transaksi perdagangan.

s. Media Masa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari 

sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi 

mekanis seperti surat kabar, film, radio, IV, internet.
t. Kreditur adalah orang, Badan Hukum atau Badan Hukum lainnya yang member 

pinjaman atau menyediakan dana/ yang dapat dipersamakan dengan itu kepada 

Perusahaan untuk jangka waktu tertentu dengan terms and condition yang telah 

disepakati

adalah Mitra Perusahaan yang terikat dalam kontrak kerja Sama
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BAB II
PEDOMAN ETIKA USAHA

2.1 Hubungan dengan Pemegang Saham

Kepentingan Pemegang Saham merupakan prioritas Perusahaan. Karena itu Perusahaan 

memiliki komitmen untuk senantiasa menghormati dan menjamin bah hak-hak Pemegang 

Saham, sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan lain yang berlaku dapat 

terpenuhi dengan balksecara transparan, adil, tepat waktu dan lancar.

Agar hubungan dengan Pemegang Saham dapat terjalin dengan baik dan memenuhi 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perusahaan menetapkan 

kebijakan sebagai berikut:

a. Memberikan informasi material yang lengkap dan akurat mengenal Perusahaan kepada 

Pemegang Saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Membuat mekanisme RUPS yang memungkinkan setiap Pemegang Saham dapat hadir 

dalam RUPS dan memberikan suaranya sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku;

c. Menjamin agar setiap Pemegang Saham mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan

d. Anggaran Dasar Perusahaan, semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS 

serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Setiap Pemegang Saham hams memenuhi kewajiban dan melaksanakan tanggung 

jawabnya sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.

2.2 Kerja Sama Atasan dan Bawahan

Kelangsungan hidup suatu perusahaan sangat ditentukan oleh kinerja dan citra 

perusahaan. Kinerja dan citra perusahaan itu sendiri sangat ditentukan oleh 2 (dua) hal, 

yaitu kemampuan (kapabilitas dan kompetensi) dan perilaku setiap Karyawan sebagai 

penggerak roda organisasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi Perusahaan untuk 

mengatur perilaku yang beretika dalam pelaksanaan aktivitas sehari-hari di kepegawaian.

1. Perilaku Sebagai Atasan Terhadap Bawahan

> Menghargai dan memperlakukan bawahan sebagai manusia seutuhnya dengan 

memperhatikan semua sisi kemanusiannya selalu berkomunikasi secara santun, 

terbuka, jujur dan bertanggung jawab.
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> Senantiasa meningkatkan pengetahuan bawahan dan menghargai kreativitas, inovasi 

dan inisiatif bawahan.

> Melibatkan dan mempertimbangkan masukan dari bawahan dalam proses 

pengambilan keputusan serta menghargai dan menerima perbedaan pendapat dan 

kritik yang membangun.

> Memberi keteladanan dalam tindakan dan perilakus ehari-hari, sesuai kata dengan 

perbuatan.

> Menjadi pelopor pembaharuan dan manajemen perubahan.

> Mendorong budaya kepatuhan terhadap pedoman perilaku dan kebijakan 

Perusahaan.

> Mendorong/memotivasi bawahan untuk berprestasi dan secara bersama-sama 

mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

> Melakukan koreksi atau teguran kebawahan secara konstruktif, adil dan tanpa 

mematahkan semangat kerja yang bersangkutan.

> Memberikan kesempatan yang sama kepada bawahan untuk mengembangkan 

karirnya tanpa membeda-bedakansuku, agama, ras, gender dan golongan.

> Menanggapi setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin dan 

menindaklanjutinya secara adil dan transparan sesuai peraturan Perusahaan.

> Menjaga keutuhan dan kekompakan seluruh Karyawan dengan menghindari 

persaingan yang tidak sehat serta menghindari pengkotakan antar bagian

> Tidak melakukan intimidasi atau tekanan, penghinaan, dan pelecehan terhadap 

bawahan.

2. Perilaku Sebagai Bawahan Terhadap Atasan

> Bekerja jujur dan profesional dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung 

jawab.

> Bersikap dan bertingkah laku santun terhadap Atasan dan sesama Karyawan selalu 

berusaha meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme dalam 

melaksanakan tugas.

> Memberikan saran dan masukan yang positif kepada Atasan.

> Berani dan bebas mengeluarkan pendapat secara santun dalam mendiskusikan 

kebijakan Atasan yang tidak sesuai dengan aturan dan/atau tujuan Perusahaan dan 

menyampaikan saran untuk perbaikan.

> Tidak membahas secara negatif kebijakan Atasan dengan sesama bawahan yang 

berpotensi mengundang fitnah dan kontraproduktif terhadap kinerja Perusahaan
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> Mematuhi peraturan Perusahaan dan menginformasikan kepada Atasan bila terdapat 

indikasi penyimpangan

> Patuh dan konsekuen terhadap hukum, kebijakan (policy), dan Standard Operating 

Procedure (SOP) yang sudah ditetapkan

> Tidak melakukan tindakan yang diluar kewenangannya

> Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB).

2.3 Hubungan dengan Karyawan

Perusahaan menganggap bahwa Karyawan merupakan aset yang paling penting dan 

berharga. Oleh karena itu Perusahaan akan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman 

bagi Karyawan, melindungi dan segala bentukkemungkinan membahayakan keselamatan dan 

kesehatan kerja, memberi hak kepada Karyawan untuk berserikat sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. Perusahaan menerapkan system manajemen Sumber Daya Manusia 

berdasarkan nilai-nilai keterbukaan, adil dan bebas dari bias karena adanya perbedaan suku, 

asal usul, jenis kelamin, agama dan asal kelahiran serta hal -hal yang tidak terkait dengan 

kinerja Karyawan. Kebijakan dan prosedur manajemen Sumber Daya Manusia seperti : 

prosedur promosi, demosi. Mutasi maupun reward and punishment serta pelaksanaan 

pendidikan dan pelatihan bagi Karyawan akan dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.

Perusahaan berkomitmen untuk memberikan lingkungan kepegawaian yang tidak 

diskriminatif kepada Karyawan, bebas dari pelecehan dalam bentuk apapun. Perusahaan juga 

menjamin tidak adanya tindakan ancaman ataupun kekerasan dilingkungan kerja. Karyawan 

yang terlibat dalam tindakan ancaman dan kekerasan akan dikenai tindakan disiplin bahkan 

tuntutan hukum.

Perusahaan tidak membenarkan penyalahgunaan narkoba, alkohol didalam lingkungan 

Perusahaan, karena akan berdampak serius terhadap keselamatan dan kinerja Karyawan dan 

dapat mengarah pada perbuatan kriminal, oleh karenanya Perusahaan mensyaratkan 

terciptanya lingkungan kerja yang bebas narkoba dan alkohol. Penggunaan alkohol hanya 

diperbolehkan untuk jamuan bisnis dalam acara formal sebagai bentuk kesopanan mengacu 

pada ketentuan yang ada dalam Prosedur Jamuan Bisnis.
Ketentuan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia dan pelaksanaan hubungan industrial 

diikat dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Komitmen Perusahaan untuk 

menempatkan Perjanjian Kerja Bersama sebagai landasan dalam membina hubungan dengan 

Karyawan.
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2.4 Hubungan dengan Pelanggan / Konsumen

A. Pelayanan Kepada Konsumen

Karyawan wajib melayani setiap pelanggan secara profesional dengan sikap sopan, 

ramah dan wajar. Bilamana Karyawan secara sengaja atau tidak sengaja (karena 

sebab-sebab lain berdasarkan alasan pribadi) tidak memberikan pelayanan yang 

memuaskan kepada pelanggan, dimana pada batas tertentu tindakan karyawan 

tersebut dapat merugikan dan membahayakan kelangsungan hidup Perusahaan, maka 

Perusahaan dapat memberikan sanksi kepada Karyawan.

B. Perlakuan Adil dan Tidak Diskriminatif

Perusahaan berkomitmen menyediakan pelayanan yang berkualitas dengan 

penerapan kebijakan standar mutu pelayanan. Sejalan dengan hal tersebut, setiap 

Karyawan wajib memberikan perlakuan yang adil dan tidak bertindak diskriminatif 

dalam melayani pelanggan dengan pemenuhan standar mutu pelayanan yang telah 

ditetapkan.

Hams Dilakukan:

> Mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan dengan memberikan pelayanan 

yang baik dan berkualitas sesuai dengan standar mutu pelayanan

> Menjalin komunikasi edukatif yang sehat, ramah, adil, dan jujur

> Menegakkan inlegritas pelayanan publik

> Memberikan solusi yang saling menguntungkan

> Menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelanggan

> Menindaklanjuti/ memproses penyelesaian keluhan atau pengaduan pelanggan

> Memberi perlakuanya adil dalam melayani setiap pelanggan

Hams Dihindari:

> Mengabaikan masukan dan kritikan pelanggan atas pelayanan

> Bertindak diskriminatif

Perusahaan mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan yaitu dengan usaha 

memberikan pelayanan dengan kualitas prima, bermutu serta solusi yang inovatif kepada 

pelanggan. Perusahaan senantiasa menjaga komunikasi secara berkesinambungan secara
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sehat, fair, dan jujur dengan pelanggan. Dalam pelaksanaannya Perusahaan akan berinteraksi 

dengan pelanggan secara langsung agar dapat diketahui apa yang sebenarnya menjadi 

kebutuhan pelanggan dan selanjutnya memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan.

2.5 Hubungan dengan Pemasok dan Penyedia Barang dan Jasa
Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya senantiasa menjaga terciptanya 

persaingan yang sehat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 

dengan menjunjung prinsip-prinsip efektif dan efisien, terbuka dan bersaing, transparan, 

serta akuntabel.

Perusahaan menyadari bahwa penyedia barang/jasa, pemasok dan kontraktor 

merupakan Mitra Bisnis dalam operasional Perusahaan. Oleh sebab itu Perusahaan senantiasa 

menjaga hubungan dan kerjasama yang didasari sikap profesionalisme dan saling 

menghargai.

Perusahaan tidak akan membedakan atau memberikan perlakuan yang berbeda 

terhadap pemasok dan penyedia barang dan jasa dengan melakukan praktik usaha yang 

sehat. Dalam berhubungan dengan pemasok dan penyedia barang dan jasa Perusahaan 

melakukan secara profesional, setara, saling percaya, menghargai dan saling menguntungkan 

dengan mematuhi kaidah bisnis yang berlaku.

Prinsip-prinsip hubungan dengan pemasok dan penyedia barang dan jasa yaitu 

dilakukan dengan mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai dengan standar yang 

terbaik, bebas dari kolusi, membuat perjanjian kerja yang berimbang dan saling 

menguntungkan, serta memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan 

perjanjian.

Perusahaan akan berusaha melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari adanya 

hubungan dan kerjasama antara Perusahaan dengan Pemasok dan penyedia barang dan jasa 

termasuk dalam hal ini adalah menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap pemasok dan 

penyedia barang dan jasa yang melakukan pelanggaran.

Perusahaan selalu menjaga hubungan baik dan menghindari kerjasama dengan 

pemasok dan Penyedia Barang dan Jasa yang tidak etis. Oleh karena itu, Perusahaan 

senantiasa membangun komunikasi secara intensif dengan Pemasok dan Penyedia Barang 

dan Jasa untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja.

2.6 Hubungan dengan Mitra Kerja
Pencapaian kinerja PT RS PELNI sangat ditentukan oleh hubungan yang harmonis dan 

wajar dengan Mitra Kerja Insan PT RS PELNI atas nama Perusahaan harus menghargai
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hubungan kemitraan dengan para pemasok, penyedia barang jasa, kontraktor, pelanggan dan 

pihak ketiga lainnya.

Dengan Mitra Kerja Perusahaan memupuk rasa saling percaya, saling menghargai dan 

selalu menjaga kebersamaan sesuai dengan norma dan kaidah-kaidah yang berlaku dengan 

cara:

a. Membuat perjanjian kerja yang berimbang dan saling menguntungkan dengan Mitra 

Kerja dan tidak melanggar aturan dan prosedur yang berlaku.

b. Mengutamakan pencapaian basil optimal sesuai standar yang berlaku dan terbaik.

c. Membangun komunikasi secara intensif dengan Mitra Kerja untuk mencari solusi

d. yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja.

e. Jujur dan adil dalam berbisnis dengan Mitra Kerja.

f. Keputusan pemilihan Mitra Keija diambil secara obyektif dan adil dengan melihat 

faktor-faktor seperti kualitas, harga, kehandalan dan integritas.

Hams Dilakukan:

1. Memperlakukan vendor, pemasok, kontraktor dan pelanggan dengan adil 

sesuai

2. ketentuan persaingan usaha yang sehat

3. Menghormati hak-hak vendor, pemasok,kontraktor dan pelanggan dengan selayaknya

4. Menjelaskan peraturan PT RS PELNI ketika hendak menjalin hubungan bisnis dengan 

vendor, pemasok, kontraktor dan pelanggan

5. Memastikan kepatuhan terhadap Integritas yang berlaku di PT RS PELNI sebagai syarat 

perjanjian dalam menjalin kemitraan

6. Menjaga perjanjian kerahasiaan

Hams dihindari:

1. Melakukan praktik yang tidak adil, tidak transparan, menipu atau menyesatkan

2. Memberikan informasi dan data-data tentang penyedia barang/jasa, pemasok, 

kontraktordan pelanggan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang.

2.7 Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan

Dalam rangka untuk membangun kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan 

sekitar, PT Rumah Sakit Pelni berkomitmen untuk melakukan upaya pelestarian lingkungan 

dan pemberdayaan potensi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar yang 

diwujudkan melalui pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR).
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Perusahaan akan senantiasa peduli terhadap kondisi masyarakat dilingkungan 

perusahaan beroperasi. Perusahaan memiliki komitmen bahwa,dimanapun perusahaan 

beroperasi, hubungan baikdan pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok 

bagi keberhasilan jangka panjang perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan selalu berusaha 

untuk membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dengan melaksanakan 

program sosial dan kemasyarakatan untuk memberdayakan potensi masyarakat sekitar.

Perusahaan berusaha mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang harmonis 

antara Perusahaan. dengan masyarakat sekitar. Perusahaan senantiasa menghindari 

tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasar suku, agama, ras 

dan antar golongan. Dengan demikian, akan tercipta situasi yang kondusif dalam mendukung 

pengembangan usaha dan pertumbuhan Perusahaan.

2.8 Hubungan dengan Kreditor
Kreditor merupakan pendukung kegiatan Perusahaan. Perusahaan senantiasa 

menjaga reputasi dalam penggunaan dana-dana yang bersumber dari Kreditor. Oleh 

karena itu, Perusahaan melakukan pengelolaan dana pinjaman secara efektif sesuai 

dengan peruntukan serta mengupayakan tingkat pengembalian secara optimal untuk 

menjaga kepercayaan Kreditor.

Perusahaan senantiasa menyampaikan informasi yang relevan kepada Kreditor seperti 

bank, lembaga keuangan, pemegang obligasi dan kreditor lainnya secara benar, akurat dan 

menggambarkan kondisi Perusahaan yang sebenarya. Perusahaan senantiasa menggunakan 

dana yang diperoleh dari Kreditor secara transparan, dan tepat guna. Perusahaan 

senantiasa memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian dengan pihak 

Kreditor.

Perusahaan senantiasa menjajaki peluang bisnis dengan Kreditor untuk 

meningkatkan pertumbuhan Perusahaan. Perusahaan senantiasa menyediakan informasi 

yang aktual, akurat dan prospektif. Jalinan komunikasi dilakukan secara jujur dan efektif 

dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi.

2.9 Hubungan dengan Pemerintah
Perusahaan selalu mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi 

efektif dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Perusahaan menganut prinsip bisnis yang_ 

bermoral dan beretika dengan menjalin hubungan yang harmonis serta tunduk dan patuh 

pada ketentuan bisnis serta berkomitmen untuk mematuhi peraturan dan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku.
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Pembayaran secara langsung maupun tidak langsung kepada Karyawan atau Pejabat 

Pemerintah diluar kapasitas resmi dan yang bertentangan dengan hukum dan praktik bisnis 

yang sehat dan etis tidak diperbolehkan oleh Perusahaan. Jamuan terhadap Pejabat 

Pemerintah hams dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku, dengan cara dan dalam 

kondisi yang tidak memungkinkan terjadinya korrypromi dan keberpihak;rn Pejabat 

Pemerintah tersebut atau yang dapat menimbulkan pertanyaan mengenai integritas yang 

bersangkutan atau motif Perusahaan melakukan hal-hal tersebut.

Perusahaan tidak menawarkan atau memberikan hadiah dan sejenisnya kepada 

Pejabat Pemerintah dengan maksud untuk mendapatkan perlakuan istimewa berkaitan 

dengan kontrak dengan Pemerintah atau hubungan apapun yang menyebabkan Pejabat 

Pemerintah tersebut secara tidak sah akan bersikap memihak kepada kepentingan 

Perusahaan. Perusahaan tidak memanfaatkan hubungan baik dengan pemerintah untuk 

memperoleh kesempatan bisnis dengan cara yang tidak etis. Pemberian laporan kepada 

Pemerintah hams dilakukan secara benar dan akurat, sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku.

Sebagai Good Corporate Citizen, Perusahaan senantiasa melakukan bisnis yang 

berdampak positif dan mempunyai nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi secara 

langsung maupun tidak langsung. Perusahaan akan senantiasa mendukung program- 

program Pemerintah dengan prinsip saling menguntungkan.

2.10 Hubungan dengan Media Masa
Perusahaan menganggap Media Masa sebagai Mitra pada penyampaian informasi dan 

promosi dalam upaya membangun citra positif Perusahaan. Oleh karena Perusahaan 

senantiasa berusaha memberikan informasi yang benar, relevan, berimbang dan bersifat 

edukatif kepada masyarakat dalam pemahaman terhadap usaha Perusahaan dan industrinya 

yang secara fungsi dikelola oleh Corporate Secretary.

Perusahaan senantiasa membina hubungan baik dan proaktif dalam rangka 

mensosialisasikan peran, kebijakan dan keberhasilan Perusahaan. Perusahaan menerima 

masukan yang disampaikan Media Masa melalui proses jurnalistik yang benar dan 

menganggap sebagai umpan balik untuk membangun Perusahaan yang semakin baik.

2.11 Kepatuhan Terhadap Hukum dan Perundang-Undangan
Kepatuhan terhadap hukum merupakan standar minimum dari perilaku yang positif. Patuh 

terhadap penegakan hukum dan semua peraturan yang berlaku dalam menjalankan aktivitas 

operasional Perusahaan adalah penting.
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Yang hams dilakukan ;

a. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari Pemerintah Pusat 

maupun Pemerintah Daerah.

b. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, seluruh Insan PT RS PELNI hams patuh 

dan tunduk terhadap semua peraturan/kebijakan, pedoman, prosedur yang telah 

ditetapkan dan melaksanakan secara konsekuen dan konsisten.

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

Pemerintah/ Regulator.

d. Semua Insan PT RS PELNI hams menghindari setiap tindakan dan perilaku yang dapat 

menimbulkan pelanggaran terhadap hukum atau etika profesi.

e. Mengedepankan penyelesaian melalui jalur musyawarah untuk mencapai mufakat 

dalam setiap permasalahan. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan maka 

akan menempuh jalur hukum dan hams menghormati hasil dari proses hukum 

tersebut.

f. Selalu berkonsultasi dengan Unit yang membawahi GCG PT RS PELNI untuk 

memastikan setiap tindakan yang berhubungan dengan Pemerintah, telah sesuai 

dengan kebijakan PT RS PELNI (Persero)

Yang hams dihindari:
1. Menyalah gunakan hubungan kemitraan dengan Pemerintah antara lain dengan 

memberikan jamuan dan hadiah untuk kepentingan pribadi

2. Menawarkan atau memberikan apapun yang berharga kepada pejabat atau Karyawan 

Pemerintah yang bertentangan dengan ketentuan dan pemndang- undangan yang 

berlaku

3. Memberikan suap pada Pemerintah untuk mempengamhi keputusan yang menjadi 

kewenangannya atau sebagai imbalan atas perlakuan yang dliinginkan.

2.12 Hubungan Terhadap Pesaing
Perusahaan menjunjung tinggi etika bisnis dan berkompetisi secara sehat, jujur dan 

/a/rdengan para pesaing (competitor). Perkembangan bisnis kedepan yang semakin ketat dan 

terbuka menuntut Perusahaan untuk terns berinovasi, oleh karenanya Perusahaan 

memandang dan menempatkan pesaing sebagai pemacu untuk terns meningkatkan diri 

sehingga mampu bersaing dalam kompetisi bisnis.
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Perusahaan menghindari melakukan kesepakatan yang tidak wajar, dengan pelaku 

industri lainnya, untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan kepentingan 

pelanggan. Prinsip utama yang dijalankan oleh Perusahaan adalah melakukan persaingan 

usaha yang sehat dengan mengedepankan keunggulan dan layanan mutu. Jadikan 

Perusahaan lainnya sebagai pembanding untuk meningkatkan kinerja Perusahaan.

Dalam mengumpulkan, berbagi dan menggunakan informasi tentang para pesaing, 

hendaknya dilakukan dengan cara yang legal dan etis. Tindakan legal dan etis perlu 

diperhatikan seperti halnya kita menghargai dan melindungi informasi rahasia PT RS PELNI 

(Persero).

Pengumpulan informasi persamaan yang sah adalah melalui informasi yang tersedia 

untuk umum atau hasil risetyangtelah dipublikasikan. PTRS PELNI memperbolehkan InsanPT 

RS PELNI untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi pesaing dari sumber seperti:

> Laporan yang tersedia untuk umum dilembaga Pemerintah

> Ceramah para eksekutif Perusahaan diforum terbuka

> laporan tahunan (jika perusahaan pesaing adalah perusahaan berbentuk Perusahaan 

Terbuka)

> Koran, artikel atau jurnal

Hams dilakukan:

1 Berhati-hati saat berurusan dengan pesaing termasuk mengumpulkan informasi 

tentang pesaing dari sumber-sumber yang sah 

2. Berhati-hati pada saat mendapatkan informasi tentang pesaing dari bersumber 

mencurigakan atau didapatkan dengan cara yang tidak wajar Selalu berkonsultasilah 

dengan Atasan dan Unit yang menangani GCG ketika hendak berurusan dengan 

pesaing dan mengumpulkan informasi tentang pesaing

Hams dihindari:

1. Menghimpun informasi tentang pesaing yang tidak sesuai atau tidak sah dari sumber 

yang tidak dapat diterima secara umum seperti dengan cara mencuri, mengancam, 

memaksa atau menipu Membeli di Pasar Gelap

2. //acA/W^sistem informasi

3. Menyadap pembicaraan telepon
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2.13 Standar Etika Pengelolaan Perusahaan 

A. Kebijakan Akuntansi dan Keuangan

Perusahaan memiliki kebijakan untukmenyelenggarakan sistem akuntansi yang secara 

akurat merefleksikan setiap transaksi keuangan dan perubahan asset yang terjadi. 

Perusahaan menjamin bahwa hanya transaksi keuangan yang riil saja yang dicatat. Transaksi 

keuangan tersebut telah mendapatkan persetujuan manajemen dan dicatat dengan benar 

dalam sistem akuntansi Perusahaan. Perusahaan selalu memastikan semua kebijakan dan 

peraturan yang terkait dengan akuntansi merujuk pada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan 

yang berlaku. Perusahaan tidak dapat memaafkan segala laporan palsu atau kesalahan yang 

dilakukan dengan sengaja.

Penyajian Laporan Keuangan pada setiap tahun buku dilakukan untuk memenuhi 

kepentingan semua pihak yang terkait dengan Perusahaan. Laporan Keuangan perusahaan 

selalu memuat posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas dan arus kas serta 

catatan atas Laporan Keuangan.

Perusahaan mempunyai komitmen untuk mengungkapkan Laporan Keuangan kepada 

semua pihak yang berkepentingan secara adil dan transparan berdasarkan standar Akuntansi 

yang berlaku dilndonesia Didalam Laporan Keuangan Perusahaan akan diungkapkan berbaga 

iinfonnasi yang relevan bagi pengguna Laporan Keuangan secara benar dan akurat sesuai 

ketentuan yang berlaku.

B. Penggunaan Aset Perusahaan

Aset Perusahaan disediakan semata-mata untuk tujuan menjalankan bisnis 

perusahaan sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, 

dijual, dipinjamkan, diberikan kepada orang lain atau dibuang tanpa izin. Membawa pergi 

harta milik Perusahaan dari tempat kerja tanpa izin dianggap suatu pencurian. Perusahaan 

bertanggung jawab untuk melindungi aset Perusahaan terhadap kehilangan, pencurian dan 

penyalahgunaan.

Aset Perusahaan meliputi tidak hanya harta yang bernilai uang (tangible) dan nyata 

tapijuga harta intelektual (intellectualproperty). Intellectual propertymerupaYan kekayaan 

bisnis atau informasi teknis yang dilindungi oleh Undang-Undang paten, merk dagang, hak 

cipta atau rahasia dagang. Perusahaan akan melindungi dan menyimpan intellectualproperty 

yang dimiliki oleh perusahaan ,tidak melakukan apapun yang dapat membahayakan nilainya 

dan karena itu maka Perusahaan akan memposisikannya sebesar mungkin dalam penggunaan 

maupun penjualannya perusahaan akan menghargai hak-hak intellectual property yang sah 

dari perusahaan atau pribadi Jadi apabila perusahaan ingin menerirna,menggunakan atau
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membeli intellecual property da ri pihak lain maka kejelasan dari intellectual property tersebut 

hams dikenali dan status hukum yang benar hams di peroleh untuk sutu tindakan tertentu. 

Perusahaan tidak akan dengan sengaja melanggar hak paten,merk dagang atau hak cipta 

orang lain atau membongkar rahasia dagang orang lain atau yang semacam itu. Perusahaan 

tidak mengijinkan penggunaan asset ataupun sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan untuk 

keperluan pribadi atau untuk tujuan yang melanggar hukum.

C. Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan

Perusahaan memiliki komitmen untuk menjalankan pembangunan yang 

berkelanjutan dengan memperhatikan standar keselamatan dan kesehatan kerja serta 

lingkungan Oleh karena itu perusahaan selalu mengutamakan kesehatan dan keselamatan 

kerja serta pelestarian lingkungan. Perusahaan menyadari bahwa pengelolaan kesehatan dan 

keselamatan kerja yang prima dan tanggung jawab terhadap lingkungan sangat pentingbagi 

keberhasilan Perusahaan dalam jangka panjang.

Perusahaan senantiasa berupaya untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan 

aman sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku dan mengupayakan nihil 

kerugian pada manusia dan lingkungan (zeroaccident). Oleh karena itu Perusahaan senantiasa 

melakukan identifikasi terhadap bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan kerja 

yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Dalam mengembangkan usahanya perusahaan tidak hanya bertindak sebagai 

pengangkut energi kepada pelanggan tetapi juga mempunyai komitmen dalam 

membangun,mengembangkan dan mengelola area dan lingkungan ditempat perusahaan 

berusaha. Perusahaan senantiasa mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari 

terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan ditempat kerja.-Perusahaan selalu 

mengusahakan agar karyawan memperoleh tempat kerja yang aman dan sehat.Untuk maksud 

tersebut,perusahaan akan memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas 

Perusahaan lainnya,memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan 

dengan kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan.

Perusahaan sangat memperhatikan masalah dan dampak lingkungan dari seluruh 

aktivitasnya.Perusahaan mengadakan evaluasi secara ilmiah untuk

menyusun tindakan pengawasan serta pencegahan seluruh dampak negatif lingkungan akibat 

aktivitas operasionalnya
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BAB II
PEDOMAN ETIKA USAHA

2.1 Hubungan dengan Pemegang Saham

Kepentingan Pemegang Saham merupakan prioritas Perusahaan. Karena itu Perusahaan 

memiliki komitmen untuk senantiasa menghormati dan menjamin bah hak-hak Pemegang 

Saham, sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan lain yang berlaku dapat 

terpenuhi dengan balk secara transparan, adil, tepat waktu dan lancar.

Agar hubungan dengan Pemegang Saham dapat terjalin dengan baik dan memenuhi 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perusahaan menetapkan 

kebijakan sebagai berikut:

a. Memberikan informasi material yang lengkap dan akurat mengenal Perusahaan kepada 

Pemegang Saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Membuat mekanisme RUPS yang memungkinkan setiap Pemegang Saham dapat hadir 

dalam RUPS dan memberikan suaranya sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku;

c. Menjamin agar setiap Pemegang Saham mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan

d. Anggaran Dasar Perusahaan, semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS 

serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Setiap Pemegang Saham hams memenuhi kewajiban dan melaksanakan tanggung 

jawabnya sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.

2.2 Kerja Sama Atasan dan Bawahan
Kelangsungan hidup suatu perusahaan sangat ditentukan oleh kinerja dan citra 

perusahaan. Kinerja dan citra perusahaan itu sendiri sangat ditentukan oleh 2 (dua) hal, 

yaitu kemampuan (kapabilitas dan kompetensi) dan perilaku setiap Karyawan sebagai 

penggerak roda organisasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi Perusahaan untuk 

mengatur perilaku yang beretika dalam pelaksanaan aktivitas sehari-hari di kepegawaian.

1. Perilaku Sebagai Atasan Terhadap Bawahan
> Menghargai dan memperlakukan bawahan sebagai manusia seutuhnya dengan 

memperhatikan semua sisi kemanusiannya selalu berkomunikasi secara santun, 

terbuka, jujur dan bertanggung jawab.
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> Senantiasa meningkatkan pengetahuan bawahan dan menghargai kreativitas, inovasi 

dan inisiatif bawahan.
> Melibatkan dan mempertimbangkan masukan dari bawahan dalam proses 

pengambilan keputusan serta menghargai dan menerima perbedaan pendapat dan 

kritik yang membangun.

> Memberi keteladanan dalam tindakan dan perilakus ehari-hari, sesuai kata dengan 

perbuatan.

> Menjadi pelopor pembaharuan dan manajemen perubahan.

y Mendorong budaya kepatuhan terhadap pedoman perilaku dan kebijakan 

Perusahaan.

> Mendorong/memotivasi bawahan untuk berprestasi dan secara bersama-sama 

mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

V Melakukan koreksi atau teguran kebawahan secara konstruktif, adil dan tanpa 

mematahkan semangat kerja yang bersangkutan.
> Memberikan kesempatan yang sama kepada bawahan untuk mengembangkan 

karirnya tanpa membeda-bedakansuku, agama, ras, gender dan golongan.

> Menanggapi setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin dan 

menindaklanjutinya secara adil dan transparan sesuai peraturan Perusahaan.
> Menjaga keutuhan dan kekompakan seluruh Karyawan dengan menghindari 

persaingan yang tidak sehat serta menghindari pengkotakan antar bagian

> Tidak melakukan intimidasi atau tekanan, penghinaan, dan pelecehan terhadap 

bawahan.

2. Perilaku Sebagai Bawahan Terhadap Atasan
v Bekerja jujur dan profesional dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung 

jawab.
> Bersikap dan bertingkah laku santun terhadap Atasan dan sesama Karyawan selalu 

berusaha meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme dalam 

melaksanakan tugas.

> Memberikan saran dan masukan yang positif kepada Atasan.
> Berani dan bebas mengeluarkan pendapat secara santun dalam mendiskusikan 

kebijakan Atasan yang tidak sesuai dengan aturan dan/atau tujuan Perusahaan dan 

menyampaikan saran untuk perbaikan.
> Tidak membahas secara negatif kebijakan Atasan dengan sesama bawahan yang 

berpotensi mengundang fitnah dan kontraproduktif terhadap kinerja Perusahaan
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> Mematuhi peraturan Perusahaan dan menginformasikan kepada Atasan bila terdapat 

indikasi penyimpangan

> Patuh dan konsekuen terhadap hukum, kebijakan (policy), dan Standard Operating 

Procedure (SOP) yang sudah ditetapkan

> Tidak melakukan tindakan yang diluar kewenangannya
> Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB).

2.3 Hubungan dengan Karyawan
Perusahaan menganggap bahwa Karyawan merupakan aset yang paling penting dan 

berharga. Oleh karena itu Perusahaan akan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman 

bagi Karyawan, melindungi dan segala bentuk kemungkinan membahayakan keselamatan dan 

kesehatan kerja, memberi hak kepada Karyawan untuk berserikat sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. Perusahaan menerapkan system manajemen Sumber Daya Manusia 

berdasarkan nilai-nilai keterbukaan, adil dan bebas dari bias karena adanya perbedaan suku, 

asal usul, jenis kelamin, agama dan asal kelahiran serta hal -hal yang tidak terkait dengan 

kinerja Karyawan. Kebijakan dan prosedur manajemen Sumber Daya Manusia seperti : 

prosedur promosi, demosi. Mutasi maupun reward and punishment serta pelaksanaan 

pendidikan dan pelatihan bagi Karyawan akan dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.

Perusahaan berkomitmen untuk memberikan lingkungan kepegawaian yang tidak 

diskriminatif kepada Karyawan, bebas dari pelecehan dalam bentuk apapun. Perusahaan juga 

menjamin tidak adanya tindakan ancaman ataupun kekerasan dilingkungan kerja. Karyawan 

yang terlibat dalam tindakan ancaman dan kekerasan akan dikenai tindakan disiplin bahkan 

tuntutan hukum.
Perusahaan tidak membenarkan penyalahgunaan narkoba, alkohol didalam lingkungan 

Perusahaan, karena akan berdampak serius terhadap keselamatan dan kinerja Karyawan dan 

dapat mengarah pada perbuatan kriminal, oleh karenanya Perusahaan mensyaratkan 

terciptanya lingkungan kerja yang bebas narkoba dan alkohol. Penggunaan alkohol hanya 

diperbolehkan untuk jamuan bisnis dalam acara formal sebagai bentuk kesopanan mengacu 

pada ketentuan yang ada dalam Prosedur Jamuan Bisnis.
Ketentuan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia dan pelaksanaan hubungan industrial 

diikat dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Komitmen Perusahaan untuk 

menempatkan Perjanjian Kerja Bersama sebagai landasan dalam membina hubungan dengan 

Karyawan.
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2.4 Hubungan dengan Pelanggan / Konsumen
A. Pelayanan Kepada Konsumen

Karyawan wajib melayani setiap pelanggan secara profesional dengan sikap sopan, 

ramah dan wajar. Bilamana Karyawan secara sengaja atau tidak sengaja (karena 

sebab-sebab lain berdasarkan alasan pribadi) tidak memberikan pelayanan yang 

memuaskan kepada pelanggan, dimana pada batas tertentu tindakan karyawan 

tersebut dapat merugikan dan membahayakan kelangsungan hidup Perusahaan, maka 

Perusahaan dapat memberikan sanksi kepada Karyawan.

B. Perlakuan Adil dan Tidak Diskriminatif

Perusahaan berkomitmen menyediakan pelayanan yang berkualitas dengan 

penerapan kebijakan standar mutu pelayanan. Sejalan dengan hal tersebut, setiap 

Karyawan wajib memberikan perlakuan yang adil dan tidak bertindak diskriminatif 

dalam melayani pelanggan dengan pemenuhan standar mutu pelayanan yang telah 

ditetapkan.

Hams Dilakukan:
y Mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan dengan memberikan pelayanan 

yang baik dan berkualitas sesuai dengan standar mutu pelayanan

> Menjalin komunikasi edukatif yang sehat, ramah, adil, dan jujur

> Menegakkan inlegritas pelayanan publik

> Memberikan solusi yang saling menguntungkan

> Menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelanggan

> Menindaklanjuti/ memproses penyelesaian keluhan atau pengaduan pelanggan

> Memberi perlakuanya adil dalam melayani setiap pelanggan

Hams Dihindari:
> Mengabaikan masukan dan kritikan pelanggan atas pelayanan

> Bertindak diskriminatif

Perusahaan mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan yaitu dengan usaha 

memberikan pelayanan dengan kualitas prima, bermutu serta solusi yang inovatif kepada 

pelanggan. Perusahaan senantiasa menjaga komunikasi secara berkesinambungan secara
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sehat, fair, dan jujur dengan pelanggan. Dalam pelaksanaannya Perusahaan akan berinteraksi 

dengan pelanggan secara langsung agar dapat diketahui apa yang sebenarnya menjadi 

kebutuhan pelanggan dan selanjutnya memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan.

2.5 Hubungan dengan Pemasok dan Penyedia Barang dan Jasa
Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya senantiasa menjaga terciptanya 

persaingan yang sehat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 

dengan menjunjung prinsip-prinsip efektif dan efisien, terbuka dan bersaing, transparan, 

serta akuntabel.

Perusahaan menyadari bahwa penyedia barang/jasa, pemasok dan kontraktor 

merupakan Mitra Bisnis dalam operasional Perusahaan. Oleh sebab itu Perusahaan senantiasa 

menjaga hubungan dan kerjasama yang didasari sikap profesionalisme dan saling 

menghargai.

Perusahaan tidak akan membedakan atau memberikan perlakuan yang berbeda 

terhadap pemasok dan penyedia barang dan jasa dengan melakukan praktik usaha yang 

sehat. Dalam berhubungan dengan pemasok dan penyedia barang dan jasa Perusahaan 

melakukan secara profesional, setara, saling percaya, menghargai dan saling menguntungkan 

dengan mematuhi kaidah bisnis yang berlaku.
Prinsip-prinsip hubungan dengan pemasok dan penyedia barang dan jasa yaitu 

dilakukan dengan mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai dengan standar yang 

terbaik, bebas dari kolusi, membuat perjanjian kerja yang berimbang dan saling 

menguntungkan, serta memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan 

perjanjian.
Perusahaan akan berusaha melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari adanya 

hubungan dan kerjasama antara Perusahaan dengan Pemasok dan penyedia barang dan jasa 

termasuk dalam hal ini adalah menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap pemasok dan 

penyedia barang dan jasa yang melakukan pelanggaran.
Perusahaan selalu menjaga hubungan baik dan menghindari kerjasama dengan 

pemasok dan Penyedia Barang dan Jasa yang tidak etis. Oleh karena itu, Perusahaan 

senantiasa membangun komunikasi secara intensif dengan Pemasok dan Penyedia Barang 

dan Jasa untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja.

2.6 Hubungan dengan Mitra Kerja
Pencapaian kinerja PT RS PELNI sangat ditentukan oleh hubungan yang harmonis dan 

wajar dengan Mitra Kerja Insan PT RS PELNI atas nama Perusahaan hams menghargai
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hubungan kemitraan dengan para pemasok, penyedia barang jasa, kontraktor, pelanggan dan 

pihak ketiga lainnya.

Dengan Mitra Kerja Perusahaan memupuk rasa saling percaya, saling menghargai dan 

selalu menjaga kebersamaan sesuai dengan norma dan kaidah-kaidah yang berlaku dengan 

cara:

a. Membuat perjanjian kerja yang berimbang dan saling menguntungkan dengan Mitra 

Kerja dan tidak melanggar aturan dan prosedur yang berlaku.

b. Mengutamakan pencapaian basil optimal sesuai standar yang berlaku dan terbaik.

c. Membangun komunikasi secara intensif dengan Mitra Kerja untuk mencari solusi

d. yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja.

e. Jujur dan adil dalam berbisnis dengan Mitra Kerja.

f. Keputusan pemilihan Mitra Kerja diambil secara obyektif dan adil dengan melihat 

faktor-faktor seperti kualitas, harga, kehandalan dan integritas.

Harus Dilakukan:
1. Memperlakukan vendor, pemasok, kontraktor dan pelanggan dengan adil 

sesuai

2. ketentuan persaingan usaha yang sehat
3. Menghormati hak-hak vendor, pemasok,kontraktor dan pelanggan dengan selayaknya

4. Menjelaskan peraturan PT RS PELNI ketika hendak menjalin hubungan bisnis dengan 

vendor, pemasok, kontraktor dan pelanggan

5. Memastikan kepatuhan terhadap Integritas yang berlaku di PT RS PELNI sebagai syarat 

perjanjian dalam menjalin kemitraan

6. Menjaga perjanjian kerahasiaan

Harus dihindari:
1. Melakukan praktik yang tidak adil, tidak transparan, menipu atau menyesatkan

2. Memberikan informasi dan data-data tentang penyedia barang/jasa, pemasok, 

kontraktordan pelanggan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang.

2.7 Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan
Dalam rangka untuk membangun kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan 

sekitar, PT Rumah Sakit Pelni berkomitmen untuk melakukan upaya pelestarian lingkungan 

dan pemberdayaan potensi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar yang 

diwujudkan melalui pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR).
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Perusahaan akan senantiasa peduli terhadap kondisi masyarakat dilingkungan 

perusahaan beroperasi. Perusahaan memiliki komitmen bahwa,dimanapun perusahaan 

beroperasi, hubungan baikdan pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok 

bagi keberhasilan jangka panjang perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan selalu berusaha 

untuk membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dengan melaksanakan 

program sosial dan kemasyarakatan untuk memberdayakan potensi masyarakat sekitar.

Perusahaan berusaha mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang harmonis 

antara Perusahaan. dengan masyarakat sekitar. Perusahaan senantiasa menghindari 

tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasar suku, agama, ras 

dan antar golongan. Dengan demikian, akan tercipta situasi yang kondusif dalam mendukung 

pengembangan usaha dan pertumbuhan Perusahaan.

2.8 Hubungan dengan Kreditor
Kreditor merupakan pendukung kegiatan Perusahaan. Perusahaan senantiasa 

menjaga reputasi dalam penggunaan dana-dana yang bersumber dari Kreditor. Oleh 

karena itu, Perusahaan melakukan pengelolaan dana pinjaman secara efektif sesuai 

dengan peruntukan serta mengupayakan tingkat pengembalian secara optimal untuk 

menjaga kepercayaan Kreditor.
Perusahaan senantiasa menyampaikan informasi yang relevan kepada Kreditor seperti 

bank, lembaga keuangan, pemegang obligasi dan kreditor lainnya secara benar, akurat dan 

menggambarkan kondisi Perusahaan yang sebenarya. Perusahaan senantiasa menggunakan 

dana yang diperoleh dari Kreditor secara transparan, dan tepat guna. Perusahaan 

senantiasa memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian dengan pihak 

Kreditor.
Perusahaan senantiasa menjajaki peluang bisnis dengan Kreditor untuk 

meningkatkan pertumbuhan Perusahaan. Perusahaan senantiasa menyediakan informasi 

yang aktual, akurat dan prospektif. Jalinan komunikasi dilakukan secara jujur dan efektif 

dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi.

2.9 Hubungan dengan Pemerintah
Perusahaan selalu mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi 

efektif dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Perusahaan menganut prinsip bisnis yang_ 

bermoral dan beretika dengan menjalin hubungan yang harmonis serta tunduk dan patuh 

pada ketentuan bisnis serta berkomitmen untuk mematuhi peraturan dan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku.
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Pembayaran secara langsung maupun tidak langsung kepada Karyawan atau Pejabat 

Pemerintah diluar kapasitas resmi dan yang bertentangan dengan hukum dan praktik bisnis 

yang sehat dan etis tidak diperbolehkan oleh Perusahaan. Jamuan terhadap Pejabat 

Pemerintah harus dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku, dengan cara dan dalam 

kondisi yang tidak memungkinkan terjadinya korrypromi dan keberpihak;rn Pejabat 

Pemerintah tersebut atau yang dapat menimbulkan pertanyaan mengenai integritas yang 

bersangkutan atau motif Perusahaan melakukan hal-hal tersebut.

Perusahaan tidak menawarkan atau memberikan hadiah dan sejenisnya kepada 

Pejabat Pemerintah dengan maksud untuk mendapatkan perlakuan istimewa berkaitan 

dengan kontrak dengan Pemerintah atau hubungan apapun yang menyebabkan Pejabat 

Pemerintah tersebut secara tidak sah akan bersikap memihak kepada kepentingan 

Perusahaan. Perusahaan tidak memanfaatkan hubungan baik dengan pemerintah untuk 

memperoleh kesempatan bisnis dengan cara yang tidak etis. Pemberian laporan kepada 

Pemerintah harus dilakukan secara benar dan akurat, sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku.

Sebagai Good Corporate Citizen, Perusahaan senantiasa melakukan bisnis yang 

berdampak positif dan mempunyai nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi secara 

langsung maupun tidak langsung. Perusahaan akan senantiasa mendukung program- 

program Pemerintah dengan prinsip saling menguntungkan.

2.10 Hubungan dengan Media Masa
Perusahaan menganggap Media Masa sebagai Mitra pada penyampaian informasi dan 

promosi dalam upaya membangun citra positif Perusahaan. Oleh karena Perusahaan 

senantiasa berusaha memberikan informasi yang benar, relevan, berimbang dan bersifat 

edukatif kepada masyarakat dalam pemahaman terhadap usaha Perusahaan dan industrinya 

yang secara fungsi dikelola oleh Corporate Secretary.
Perusahaan senantiasa membina hubungan baik dan proaktif dalam rangka 

mensosialisasikan peran, kebijakan dan keberhasilan Perusahaan. Perusahaan menerima 

masukan yang disampaikan Media Masa melalui proses jurnalistik yang benar dan 

menganggap sebagai umpan balik untuk membangun Perusahaan yang semakin baik.

2.11 Kepatuhan Terhadap Hukum dan Perundang-Undangan
Kepatuhan terhadap hukum merupakan standar minimum dari perilaku yang positif. Patuh 

terhadap penegakan hukum dan semua peraturan yang berlaku dalam menjalankan aktivitas 

operasional Perusahaan adalah penting.

28



Yang hams dilakukan :

a. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari Pemerintah Pusat 

maupun Pemerintah Daerah.

b. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, seluruh Insan PT RS PELNI harus patuh 

dan tunduk terhadap semua peraturan/kebijakan, pedoman, prosedur yang telah 

ditetapkan dan melaksanakan secara konsekuen dan konsisten.

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

Pemerintah/ Regulator.

d. Semua Insan PT RS PELNI harus menghindari setiap tindakan dan perilaku yang dapat 

menimbulkan pelanggaran terhadap hukum atau etika profesi.

e. Mengedepankan penyelesaian melalui jalur musyawarah untuk mencapai mufakat 

dalam setiap permasalahan. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan maka 

akan menempuh jalur hukum dan harus menghormati hasil dari proses hukum 

tersebut.

f. Selalu berkonsultasi dengan Unit yang membawahi GCG PT RS PELNI untuk 

memastikan setiap tindakan yang berhubungan dengan Pemerintah, telah sesuai 

dengan kebijakan PT RS PELNI (Persero)

Yang harus dihindari:
1. Menyalah gunakan hubungan kemitraan dengan Pemerintah antara lain dengan 

memberikan jamuan dan hadiah untuk kepentingan pribadi

2. Menawarkan atau memberikan apapun yang berharga kepada pejabat atau Karyawan 

Pemerintah yang bertentangan dengan ketentuan dan perundang- undangan yang 

berlaku
3. Memberikan suap pada Pemerintah untuk mempengaruhi keputusan yang menjadi 

kewenangannya atau sebagai imbalan atas perlakuan yang dliinginkan.

2.12 Hubungan Terhadap Pesaing
Perusahaan menjunjung tinggi etika bisnis dan berkompetisi secara sehat, jujur dan 

fe/rdengan para pesaing (competitor). Perkembangan bisnis kedepan yang semakin ketat dan 

terbuka menuntut Perusahaan untuk terus berinovasi, oleh karenanya Perusahaan 

memandang dan menempatkan pesaing sebagai pemacu untuk terus meningkatkan diri 

sehingga mampu bersaing dalam kompetisi bisnis.
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Perusahaan menghindari melakukan kesepakatan yang tidak wajar, dengan pelaku 

industri lainnya, untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan kepentingan 

pelanggan. Prinsip utama yang dijalankan oleh Perusahaan adalah melakukan persaingan 

usaha yang sehat dengan mengedepankan keunggulan dan layanan mutu. Jadikan 

Perusahaan lainnya sebagai pembanding untuk meningkatkan kinerja Perusahaan.

Dalam mengumpulkan, berbagi dan menggunakan informasi tentang para pesaing, 

hendaknya dilakukan dengan cara yang legal dan etis. Tindakan legal dan etis perlu 

diperhatikan seperti halnya kita menghargai dan melindungi informasi rahasia PT RS PELNI 

(Persero).
Pengumpulan informasi persamaan yang sah adalah melalui informasi yang tersedia 

untuk umum atau hasil risetyangtelah dipublikasikan. PT RS PELNI memperbolehkan InsanPT 

RS PELNI untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi pesaing dari sumber seperti:

> Laporan yang tersedia untuk umum dilembaga Pemerintah

"r Ceramah para eksekutif Perusahaan diforum terbuka
> laporan tahunan (jika perusahaan pesaing adalah perusahaan berbentuk Perusahaan 

Terbuka)

> Koran, artikel atau jurnal

Hams dilakukan:
1 Berhati-hati saat berurusan dengan pesaing termasuk mengumpulkan informasi 

tentang pesaing dari sumber-sumber yang sah

2. Berhati-hati pada saat mendapatkan informasi tentang pesaing dari bersumber 

mencurigakan atau didapatkan dengan cara yang tidak wajar Selalu berkonsultasilah 

dengan Atasan dan Unit yang menangani GCG ketika hendak berurusan dengan 

pesaing dan mengumpulkan informasi tentang pesaing

Hams dihindari:
1. Menghimpun informasi tentang pesaing yang tidak sesuai atau tidak sah dari sumber 

yang tidak dapat diterima secara umum seperti dengan cara mencuri, mengancam, 

memaksa atau menipu Membeli di Pasar Gelap

2. Hacking sistem informasi

3. Menyadap pembicaraan telepon
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2.13 Standar Etika Pengelolaan Perusahaan 

A. Kebijakan Akuntansi dan Keuangan
Perusahaan memiliki kebijakan untuk menyelenggarakan sistem akuntansi yang secara 

akurat merefleksikan setiap transaksi keuangan dan perubahan asset yang terjadi. 

Perusahaan menjamin bahwa hanya transaksi keuangan yang riil saja yang dicatat. Transaksi 

keuangan tersebut telah mendapatkan persetujuan manajemen dan dicatat dengan benar 

dalam sistem akuntansi Perusahaan. Perusahaan selalu memastikan semua kebijakan dan 

peraturan yang terkait dengan akuntansi merujuk pada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan 

yang berlaku. Perusahaan tidak dapat memaafkan segala laporan palsu atau kesalahan yang 

dilakukan dengan sengaja.

Penyajian Laporan Keuangan pada setiap tahun buku dilakukan untuk memenuhi 

kepentingan semua pihak yang terkait dengan Perusahaan. Laporan Keuangan perusahaan 

selalu memuat posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas dan arus kas serta 

catatan atas Laporan Keuangan.

Perusahaan mempunyai komitmen untuk mengungkapkan Laporan Keuangan kepada 

semua pihak yang berkepentingan secara adil dan transparan berdasarkan standar Akuntansi 

yang berlaku dilndonesia Didalam Laporan Keuangan Perusahaan akan diungkapkan berbaga 

iinfonnasi yang relevan bagi pengguna Laporan Keuangan secara benar dan akurat sesuai 

ketentuan yang berlaku.

B. Penggunaan Aset Perusahaan
Aset Perusahaan disediakan semata-mata untuk tujuan menjalankan bisnis 

perusahaan sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, 

dijual, dipinjamkan, diberikan kepada orang lain atau dibuang tanpa izin. Membawa pergi 

harta milik Perusahaan dari tempat kerja tanpa izin dianggap suatu pencurian. Perusahaan 

bertanggung jawab untuk melindungi aset Perusahaan terhadap kehilangan, pencurian dan 

penyalahgunaan.
Aset Perusahaan meliputi tidak hanya harta yang bernilai uang (tangible) dan nyata 

tapijuga harta intelektual (intellectualproperty). Intellectual property kekayaan

bisnis atau informasi teknis yang dilindungi oleh Undang-Undang paten, merk dagang, hak 

cipta atau rahasia dagang. Perusahaan akan melindungi dan menyimpan intellectual property 

yang dimiliki oleh perusahaan ,tidak melakukan apapun yang dapat membahayakan nilainya 

dan karena itu maka Perusahaan akan memposisikannya sebesar mungkin dalam penggunaan 

maupun penjualannya perusahaan akan menghargai hak-hak intellectual property yang sah 

dari perusahaan atau pribadi Jadi apabila perusahaan ingin menerirna,menggunakan atau
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membeli intellecual property dari pihak lain maka kejelasan dari intellectual property tersebut 

hams dikenali dan status hukum yang benar hams di peroleh untuk sutu tindakan tertentu. 

Perusahaan tidak akan dengan sengaja melanggar hak paten,merk dagang atau hak cipta 

orang lain atau membongkar rahasia dagang orang lain atau yang semacam itu. Perusahaan 

tidak mengijinkan penggunaan asset ataupun sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan untuk 

keperluan pribadi atau untuk tujuan yang melanggar hukum.

C. Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan
Perusahaan memiliki komitmen untuk menjalankan pembangunan yang 

berkelanjutan dengan memperhatikan standar keselamatan dan kesehatan kerja serta 

lingkungan Oleh karena itu perusahaan selalu mengutamakan kesehatan dan keselamatan 

kerja serta pelestarian lingkungan. Perusahaan menyadari bahwa pengelolaan kesehatan dan 

keselamatan kerja yang prima dan tanggung jawab terhadap lingkungan sangat pentingbagi 

keberhasilan Perusahaan dalam jangka panjang.

Perusahaan senantiasa berupaya untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan 

aman sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku dan mengupayakan nihil 

kerugian pada manusia dan lingkungan (zeroaccident). Oleh karena itu Perusahaan senantiasa 

melakukan identifikasi terhadap bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan kerja 

yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Dalam mengembangkan usahanya perusahaan tidak hanya bertindak sebagai 

pengangkut energi kepada pelanggan tetapi juga mempunyai komitmen dalam 

membangun,mengembangkan dan mengelola area dan lingkungan ditempat perusahaan 

berusaha. Perusahaan senantiasa mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari 

terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan ditempat kerja..Perusahaan selalu 

mengusahakan agar karyawan memperoleh tempat kerja yang aman dan sehat.Untuk maksud 

tersebut,perusahaan akan memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas 

Perusahaan lainnya,memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan 

dengan kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan.
Perusahaan sangat memperhatikan masalah dan dampak lingkungan dari seluruh 

aktivitasnya.Perusahaan mengadakan evaluasi secara ilmiah untuk
menyusun tindakan pengawasan serta pencegahan seluruh dampak negatif lingkungan akibat 

aktivitas operasionalnya
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BAB III
PEDOMAN ETIKA KERJA

3.1 Menjaga Citra Perusahaan
Dalam rangka menjaga citra Perusahaan seluruh Insan PT RS PELNI diwajibkan untuk :

a. Menjaga nama baik Perusahaan, untuk itu Insan PT RS PELNI hams senantiasa 

berupaya meningkatkan kapasitas profesional baik melalui jalur formal maupun non 

formal

b. Menjaga perilaku dan penampilan yang sesuai dengan norma kesopanan yang berlaku

c. Menghindari melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma agama 

dan etika kesusilaan

d. Tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang

e. Tidak mengkonsumsi minuman keras saat melaksanakan tugas dilingkungan 

Perusahaan

f. Tidak melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat 

Perusahaan

g. Menghindari sejauh mungkin memasuki tempat-temoat yang dapat mencemarkan 

kehormatan dan martabat karyawan perusahaan

3.2 Tanggung Jawab Terhadap Perusahaan 

A. Integritas
Seluruh insan PT RS PELNI baik secara individu maupun kelompok harus senantiasa 

memegang teguh kejujuran, tata krama, etika pergaulan dan etika bisnis dalam melakukan 

aktivitas sehari-hari baik dengan pihak internal maupun ekstemal Perusahaan.

Insan PT RS PELNI harus bekerja secara profesional guna menghasilkan kinerja yang 

optimal. Oleh karena itu setiap Insan PT RS PELNI harus saling membantu,memotivasi dan 

bekerjasama dalam menyelesaikan tugas,mengkomunikasikan setiap ide baru dan sating 

mentransfer pengetahuan dan kemampuan serta mengambil inisiatifdan mengembangkan 

kompetensi dalam melaksanakan tugas.
Dalam aktivitas sehari-hari,setiap Insan PT RS PELNI harus sating menghargai,terbuka 

menerima kritik dan saran serta mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan 

masalah.
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Harus dilakukan:
1. Selalu bersikap jujur,sopan dan tertib;

2. Bekerja secara profesional sesuai dengan keahliannya;

3. Membangun teamwork;
4. Mengembangkan budaya sharing knowledge diantara karyawan;

Harus dihindari:
1. Berbohong;

2. Tidak saling menghormati;

3. Tidak disiplin Tidak bekerja secara profesional;

4. Bersikap acuh tak acuh;

5. Mementingkan diri sendiri dan;

6. Tidak mau bekerjasama

3.3 Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
Setiap Insan PT RUMAH SAKIT PELNI harus senantiasa menjalankan tugas dan 

kewajibannya dalam berhubungan dengan pihak lain sesuai dengan peraturan internal 

perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap Insan PT RUMAH SAKIT PELNI 

wajib tunduk dan patuh terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Segala bentuk 

ketidak patuhan yang dilakukan Insan PT RUMAH SAKIT PELNI terhadap hukum dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku tidak dapat di tolerir.

Harus dilakukan:
1. Memahami dan mematuhi peraturan perudang-undangan yang berlaku termasuk 

peraturan perundang-udangan yang terkait dengan bisnis perusahaan

2. Senantiasa mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan melanggar hukum dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Mematuhi seluruh peraturan Perusahaan 

Harus dihindari:
1. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-udangan yang berlaku

2. Melakukan perbuatan melawan hukum

3. Tidak patuh terhadap peraturan perusahaan
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3.4 Kerahasiaan Informasi
PT RUMAH SAKIT PELNI menetapkan informasi-informasi tertentu sebagai informasi 

rahasia. Informasi yang termasuk rahasia adalah informasi non publik, yaitu informasi yang 

oleh PT RUMAH SAKIT PELNI belum diungkapkan atau belum tersedia secara umum bagi 

publik. Contoh yang termasuk informasi nonpublik adalah informasi yang berkaitan dengan:

1. Hasil Riset
2. Kontrak

3. Rencana strategis dan program usaha

4. Rencana perubahan kepemilikan dan struktur pimpinan

5. Hak Paten

6. Spesifikasi tehknis
7. Penentuan harga

8. Proposal Data keuangan dan pengoperasiannya

9. Biaya produk
10. Informasi yang dilindungi perjanjian kerahasiaan.

11. Rahasia dagang yangtelah dilindungiundang-undang.

informasi lain yang termasuk rahasia adalah informasi pribadi karyawan data-data pribadi 

hams di tangani secara bertanggung jawab serta dijaga ketat kerahasiaannya^an hanya di 

gunakan untuk tujuan yang semestinya. PT RUMAH SAKIT PELNI senantiasa menjaga privasi 

dan kerahasiaan pribadi karyawan. informasi mengenai pribadi karyawan tidak akan di berikan 

kepada karyawan lain maupun kepihak-pihak lainnya kecuali hal tersebut diperlukan untuk 

melaksanakan kepegawaian mereka dengan seijin atasan yang bersangkutan atau karyawan 

yang lebih tinggi dari atasan yang bersangkutan. Data yang berkenaan dengan catatan 

kinerja/prestasi karyawan, gaji, alamat dan Iain-lain tidak dapat diberikan kepihak luar kecuali 

diperlukan oleh suatu proses hukum atau telah mendapatkan ijin sebelumnya dari karyawan 

yang bersangkutan.
Semua karyawan hams bertindak hati-hati agar tidak membocorkan kerahasiaan 

informasi tersebut, baik di sengaja maupun tidak di sengaja.karyawan hams memeriksa 

agar setiap kertas kerja dan dokumen yang dibuat,di-fotocopy,difax,disimpan dan dibuang 

telah mempertimbangkan risiko akan kemungkinan pihak yang tidak berwenang memiliki 

aksesterhadap informasi tersebut.
Akses insan PT RUMAH SAKIT PELNI terhadap informasi rahasia semata-mata dilakukan untuk 

mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya.seluruh nsan PT RUMAH SAKIT PELNI wajib 

memperlakukan informasi yang bersifat rahasia (confidential) yang diperolehnya dalam 

menjalankan tugasnya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
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a. Melindungi informasi rahasia

Seluruh Insan PT RUMAH SAKIT PELNI wajib melindungi dan tidak membocorkan 

informasi rahasia kecuali diizinkan dan di atur dalam Pedoman Perilaku atau kebijakan 

lain.kewajiban ini juga berlaku bagi seluruh Insan PT RUMAH SAKIT PELNI yang tidak 

lagi bekerja di perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Akses informasi
Setiap Insan PT RUMAH SAKIT PELNI sesuai dengan jabatan, kewenangan dan lingkup 

tugasnya dapat melakukan akses terhadap Informasi rahasia sepanjang untuk 

kepentingan perusahaan.

c. Penyebaran informasi
Seluruh Insan PT RUMAH SAKIT PELNI dapat mengungkapkan informasi perusahaan 

yang bersifat rahasia dalam bentuk lisan maupun tulisan (elektronik maupun non- 

elecktronik) ke atau oleh pihak manapun baik perorangan, perusahaan, asosiasi atau 

badan hokum lainnya, baik untuk digunakan kepentingan dirinya sendiri atau orang 

lain sepanjang dilakukan dengan persetujuan tertulis dari direksi yang memberikan 

wewenang kepada sekretaris perusahaan 

Hams Dilakukan:
1. Mengumpulkan, menggunakan dan mengolah informasi Perusahaananya untuk 

keperluan bisnis yang sah;

2. Melakukan penyimpanan informasi rahasia sebagaimana mestinya Melindungi akses 

yang tidak sah ke informasi rahasia;

3. Membatasi akses ke informasi hanya bagi mereka yang berhak untuk melihat informasi 

tersebut;
4. Berhati-hati dalam membicarakan informasi, memperlakukan atau 

mendokumentasikan data rahasia;

5. Memastikan pihak di luar PT RUMAH SAKIT PELNI yang bekerja sama dengan pihak 

PT RUMAH SAKIT PELNI (Persero) telah menandatangani perjanjian kerahasiaan 

informasi;
6. Berusaha mencegah pengungkapan informasi rahasia tanpa izin.

Harus dihindari:
1. Mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak lluar PT RUMAH SAKIT;

2. PELNI (Persero) tanpa izin khusus dar iCorporateSecretary Senior Manager 

Menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak 

diluar PT RUMAH SAKIT PELNI (Persero);
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3. Berbagi informasi rahasia dengan karyawan lain yang tidak berhak mengetahui 

Membicarakan mated atau informasi rahasia ditempat tempat umum;

3.5 Pencatatan Data, Pelaporan dan Dokumentasi;
Ketepatan dan kehandalan dalam menangani data bisnis PT RS PE IN I (Persero) 

merupakan hal yang sangat penting dalammenjalani ketepatan laporan keuangan PT 

RUMAH SAKIT PELNI yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan 

bisnis.Pembukuan dan pelaporan yang akurat mencerminkan reputasi dan kredibilitas PT 

RUMAH SAKIT PELNI (Persero).
Mendokumentasikan data bisnis dan keuangan yang akurat dan lengkap adalah 

tanggung jawab setiap karyawan,bukan hanya peran Direktorat dan Keuangan. Upaya 

yang disengaja untuk mengaburkan atau mengarsipkan transaksi dengan cara tidak 

semestinya, ataumemalsukannya adalah sebuah pelanggaran kesalahan sekecil apapun 

dapat berakibat serius terhadap pelanggaran pajak atau bahkan hukum 

Harusdilakukan:
1. Semua data bisnis,akun dan laporan kepada pihak internal, badan Pemerintah dan 

pihak lainnya hams disiapkan dengan lengkap, akurat, tepat waktu, hati-hati, 

transparan, jujur dan mudah dipahami

2. Semua karyawan hams memastikan bahwa prosedur akuntansi dan keuangan telah 

dipatuhi dengan baik setiap waktu

3. Karyawan diminta untuk melapor ke pada petugas yang bertanggung jawab di unit 

kerjanya atau manajemen terkait akan adanya Penyimpangan prosedur yang 

diketahuinya
4. Semua transaksi keuangan hams dicatat sesuai dengan prosedur AkuntansiPerusahaan 

yang berdasarkan pada Prosedur Kebijakan Perusahaan dalam Pengawasan Keuangan 

(Finance/ControlsCorporatePolicyProcedures) PSAK serta peraturan dan perundangan 

yang berlaku
5. Menyimpan semua dokumen, laporan dan berkas-berkas perusahaan dengan tertib 

sehingga senantiasa mudah ditemukan dan digunakan sewaktu-waktu oleh semua 

pihak yang berkepentingan

Hams dihindari:
1. Mencatat dokumen atau laporan keuangan yang tidak atau kurag menggambarkan 

data atau transaksi yang sebenarnya

2. Memalsukan dokumen apapun

3. Mengubah hakikat kebenaran transaksi apapun
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4. Melakukan rekayasa dalam penyusunan laporan keuangan

5. Membenarkan upaya untuk menghindari pajak atau melawan peraturan dan hukum 

yang berlaku

3.6 Perlindungan dan Penggunaan Aset Perusahaan
Aset merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam 

upaya pencapaian tujuan perusahaan perlindungan dan penggunaannya merupakan 

upaya untuk mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan.

Aset perusahaan bukan hanya tangible assets (aset berwujud) tetap juga 

intangible assetwaktu kerja karyawan, hak kekayaan Intelektual, informasi yang 

dilindungi oleh hak kepemilikan, desain produk dan sejenisnya. Karyawan bertanggung 

jawab dalam melindungi aset (kekayaan) perusahaan terhadap kehilangan, pencurian dan 

penyalah gunaan pada prinsipnya aset perusahaan tidak boleh digunakan untuk 

kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain. Penggunaan aset yang tidak semestinya 

termasuk dalam penyalahgunaan aset perusahaan.

Penggunaan aset perusahaan yang bukan termasuk tanggung jawab karyawan 

atau untuk kepentingan pribadi memerlukan persetujuan tertulis lebih dahulu dari atasan 

karyawan. Untuk informasi lebih lanju^pelajari kebijakan atau prosedur penggunaan Aset 

Perusahaan 

Harusdilakukan:
Memastikan setiap asset PT RUMAH SAKIT PELNI digunakan sesuai dengan 

peruntukkannya dalam rangka penciptaan nilai bagi perusahaan sesuai kaidah-kaidah 

sosial, ekonomi, dan financial yang dapat dipertanggung jawabkan dengan 

memperhitungkan resiko usaha terkait menjaga asset PT RUMAH SAKIT PELNI dari setiap 

kemungkinan kehilangan, pencurian dan penyalahgunaan, tidak menggunakan dan 

memanfaatkan asset perusahaan untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok 

dan/atau aktivitas politik serta pihak ketiga lainnya 

Hams dihindari:
> Menggunakan kekayaan PT RUMAH SAKIT PELNI (Persero), termasuk peralatan, 

kendaraan, barang dan lainnya yang bukan merupakan wewenang karyawan 

Menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi yang berhubungan dengan 

kegiatan yang melanggar hukum
> Menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan atau 

merusak reputasi PT RUMAH SAKIT PELNI (Persero)
> Memalsukan voucher kwitansi, jam kerja, tagihan, klaim keuntungan atau biaya 

perjalanan dan laporan biaya penggantian lainnya untuk keuntungan pribadi
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Melakukan kegiatan pribadi selama jam kerja yang mengganggu atau yang 

membuat anda tid k dapat melaksanakan tanggung jawab kepegawaian anda 

Memanfaatkanuntuk diri sendiri atau orang lain peluang apapun untuk 

mendapatkan keuntungan keuangan yang anda ketahui karena kedudukan anda di 

perusahaan atau dengan menggunakan property Perusahaan 

3.7 Penggunaan Komunikasi Elektronik
Sistem komunikasi elektronik PT RUMAH SAKIT PELNI PELNI (Persero) adalah asset 

Perusahaan berupa perangkat dan prosedur penggunaan informasi elektronik. Informasi 

Elektronik meliputi data elektronik seperti : tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, 

surat elektronik (email), internet, telegram, faksimili atau sejenisnya. Semua penggunaan 

komunikasi elektronik hams sesuai dengan kebijakan PT RUMAH SAKIT PELNI dan merujuk pada 

Kebijakan PT RUMAH SAKIT PELNI tentang keamanan system informasi dan komunikasi (JCT 

security policy). Penggunaan komunikasi elektronik dan informasi akan dipantau oleh 

manajemen PT RUMAH SAKIT PELNI (Persero).

Karyawan bertanggung jawab dalam penggunaan informasi elektronik yang 

dikomunikasikan dengan menggunakan system komunikasi elektronik perusahaan. Semua 

perangkat keras perangkat lunak dan data harus dijaga sebagaimana mestinya agar tidak 

rusak, hilang, berubah atau diaksestanpa izin.

Harus dilakukan:
1. Menggunakan system komunikasi elektronik sesuai dengan prosedur dan peruntukannya

2. Menjaga sistem komunikasi elektronik dari setiap kemungkinan penyalahgunaan, 

penyadapan dan perusakan data oleh pihak lain

3. Bersikap hati-hati dalam menyimpan, mencatat dan menggunakan password

Harus dihindari:
1. Panggilan telepon atau e-zra/Zpribadi dari tempat kerja anda yang berlebihan
2. Mengakses, mengunduh (download), menyimpan atau menyebar luaskan informasi- 

informasi yang tidak senonoh, melanggar kesusilaan, memiliki muatan perjudian, 

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta pemerasan atau pengancaman

3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian perusahaan 

atau pihak-pihak yang bertransaksi dengan perusahaan
4. Menginstal perangkat keras dan lunak yang dapat mengganggu atau merusak system 

komunikasi PT RUMAH SAKIT PELNI
5. Menggunakan sistem komunikasi elektronik untuk beriklan dan meminta sumbangan 

untuk kepentingan pribadi
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6. Menggunakan system computer PT RUMAH SAKIT PELNI untuk hal yang tidak ada 

kaitannya dengan dan mengganggu kepegawaian 

3.8 Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Masyarakat
PT RUMAH SAKIT PELNI memiliki komitment untuk menjalankan pembangunan 

yang berkelanjutan dengan memperhatikan standar keselamatan dan kesehatan kerja, 

lingkungan dan masyarakat. Dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan PT RUMAH 

SAKIT PELNI memiliki komitmen untuk menjalankan peningkatan kinerja secara 

berkesinambungan, menggunakan Sumber Daya Alam, manusia, fisik dan keuangan 

secara tepat guna, memungkinkan Karyawan Dan Mitra Bisnis bekerja dengan aman dan 

sesuai dengan Undang-Undang serta peraturan yang berlaku dan mengupaya kan nihil 

kerugian pada manusia dan lingkungan (zeroaccident). Oleh karena itu PT Rumah Sakit 

PELNI senantiasa melakukan identifikasi terhadap bahaya yang mengancam kesehatan 

dan keselamatan kerja yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Perusahaan.

Dalam mengembangkan usahanya PT RUMAH SAKIT PELNI tidak hanya bertindak 

sebagai pengangkut energy kepada pelanggan tetapi juga mempunyai komitmen dalam 

membangun, mengembangkan dan mengelola area dan lingkungan di tempat PT RUMAH 

SAKIT PELNI berusaha.
Setiap Insan PT Rumah sakit PELNI bertanggung jawab atas pengambilan 

langkah-langkah yang tepat guna mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit ditempat 

kerja serta terciptanya lingkungan kerjaya ngaman dan sehat PT RUMAH SAKIT PELNI 

mengembangkan system penanganan gera pada saatterjadi kecelakaan kerja atau dalam 

kondisi darurat dan setiap Insan PT RUMAH SAKIT PELNI hams memahaminya.

Terkait dengan kepedulian kepada lingkungan dan masyarakat PT RUMAH SAKIT 

PELNI berkomitmen untuk melakukan upaya pelestarian lingkungan dan pemberdayaan 

potensi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar Insan PT Rumah sakit PELNI 

hams mengedepankan harmonisasi dengan lingkungan dan masyarakat sekitar 

Perusahaan Insan PT RUMAH SAKIT PELNI hams melakukan penanganan dengan segera 

apabila terjadi konflik dengan masyarakat didaerah sekitar perusahaan sesuai dengan 

kebijakan yang telah ditetapkan Perusahaan.
Setiap Insan PT Rumkah sakit PELNI hams memahami dan mematuhi peraturan 

perundang-undangan dibidang kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan serta 

kebijakan Perusahaan yang berkaitan dengan masalah tersebut.
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Hams dilakukan:

1. Menghargai nilai kehidupan di atas segalanya dan mengelola risiko dengan benar

2. Mematuhi standar,kebijakan danberbagai prosedur Health Safety and Environment 

(HSE) di dalam lingkungan kepegawaian

3. Berpartisipasi aktif dalam setiap program HSE dan pelestarian lingkungan dilingkungan 

kerja
4. Mengutamakan tindakan pencegahan (preventive) yaitu yang bersifat menghindari 

terjadinya kecelakaan

5. Tanggap terhadap keadaan darurat yang disebabkan oleh gangguan keamanan, 

kecelakaan, pencemaran, dan bencana alam

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

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

7. Melakukan pemeriksaan,inspeksi dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana 

termasuk sumberdaya,peralatan dan system deteksi secara seksama sesuai 

kewenangannya untuk memastikan kesiapannya

8. Secara terus-menerus meningkatkan system dan prosedur HSE yang terbaik guna 

menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari kecelakaan.

9. Memenuhi atau melampaui standar peraturan Pemerintah mengenai lingkungan 

hidup
10. Peka dan menghormati nilai dan haktradisional masyarakat setempat dilingkungan 

dimana Perusahaan melakukan aktivitas bisnisnya

Hams dihindari:
1. Mengabaikan standar,kebijakan dan prosedur HSE dalam melakukan kepegawaian 

yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan pencemaran lingkungan

2. Lalai dalam menerapkan persyaratan lingkungan

3. Konflik dengan masyarakat setempat dilingkungan di mana Perusahaan 

melakukan aktivitas bisnisnya
3.9 PenyalahgunaanObat-Obatan dan Alkohol

Insan PT RUMAH SAKIT PELNI dilarang secara tegas melakukan penyalahgunaan 

(menggunakan, mengedarkan, memperdagangkan dan memiliki) narkotika dan obat- 

obatan terlarang. Penggunaan atau kepemilikan zat berbahaya yang tidak sah dikantor 
PT RUMAH SAKIT PELN latau saat mewakili Perusahaan dilarang keras dan akan 

dikenakan tindakan disipliner, Insan PT RUMAH SAKIT PELNI juga dilarang mengkonsumsi 

alkohol selama berada ditempat kerja serta wajib memelihara lingkungan kerja yangsehat 

dan bersih.
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Hams dilakukan:
1. Ikut menciptakan lingkungan kerja yang bebas narkoba dan alkohol

2. Tidak mengkonsumsi narkoba dan alkohol balk ketika berada di lingkungan 

Perusahaan maupun ketika mewakili Perusahaan
3. Melaporkan dengan segera apabila mengetahui adanya tindakan penyalahgunaan 

narkoba dan alkohol diperusahaan

Hams di hindari:
1. Menggunakan dan mengkonsumsi narkoba dan alkohol

2. Mendistribusikan narkoba dan alkohol baik dilingkungan Perusahaan maupun pada 

saat di luar perusahaan

3. Mengarahkan orang lain untuk melakukan penyalahgunaan narkoba dan alkohol 

3.10 Keterlibatan dalam Aktivitas Politik
Setiap Insan PT Rumah sakit PELNI (Persero), selaku warga negara,memiliki hak asasi 

untuk berkumpul,berserikat,berorganisasi dan menyalurkan aspirasi politik dan sosialnya. 

Perusahaan tidak memaksa, mempengaruhi atau mengarahkan partisipasi individu dalam 

berkontribusi dibidang politik. Segala konsekuensi yang timbul akibat aktivitas karyawan 

dalam politik di tanggung oleh karyawan yang bersangkutan.

Bagi Insan PT RUMAH SAKIT PELNI yang mencalonkan diri menjadi pengurus partai 

politik dan/atau anggota legislative maka yang bersangkutan hams non aktif selama 

pencalonannya. Jika yang bersangkutan telah menjadi pengurus partai politik dan/atau 

menjadi anggota legislative maka yang bersangkutan hams mengundurkan diri dari 

perusahaan sebagaimana ketentuan perundang-undanganyang berlaku.

Hams dilakukan:
1. Meminta ijin atasan anda dan memberitahukannya kepada Divisi SDM/Direktur SDM 

dan UMUM GCG dan CRS jika anda aktif dalam partai politik baik sebagai anggota 

maupun pengurus
2. Selalu menjaga citra dan reputasi Perusahaan ketika beraktifitas dalam politik

Hams dihindari:
1. Mengatas namakan PT RUMAH SAKIT PELNI dalam aktivitas dan kontribusi pada 

kegiatan politik
2. Menggunakan dana,harta benda,pelayanan atau sumberdaya PT RUMAH SAKIT PELNI 

lainnya untuk aktifitas dan kontribusi politik
3. Menggunakan atribut partai,melakukan kampanye dan aktifitas politik dilingkungan 

kerja
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3.11 Benturan Kepentingan 

Menghindari Benturan Kepentingan
Benturan kepentingan adalah situasi dalam proses pengambilan keputusan terdapat 

kemungkinan pengambil keputusan dihadapkan pada konflik mendahulukan bukan 

kepentingan perusahaan, atau suatu benturan kepentingan terjadi ketika kepentingan pribadi 

bertentangan atau mempunyai (potensi bertentangan) dengan kepentingan Perusahaan 

secara keseluruhan. Semua Komisaris, Direktur dan karyawan hams sungguh-sungguh 

berusaha menghindari terjadinya benturan kepentingan apapun, antara kepentingan 

pribadi/profesional/kepentingan usaha mereka dengan kepentingan Perusahaan, untuk setiap 

tindakan yang mereka lakukan ketika mewakili Perusahaan sesuai dengan tugas dan 

kewenangannya.
Dalam hal karyawan mempunyai kepentingan langsung,atau tidak langsung, atau hubungan 

dengan pribadi atau organisasi yang akan menyebabkan terjadinya suatu transaksi dengan 

Perusahaan, termasuk tapi tidak terbatas pada transaksi-transaksi tersebut diatas, maka 

karyawan tersebut hams memberitahukan hat itu dan tidak boleh ikut serta dalam diskusi 

maupun pengambilan keputusan atas transaksi tersebut, maupun berusaha 

untukmenggunakan pengaruhnya terhadap perusahaan, untuk mempengamhi pengambilan 

keputusan atas transaksi tersebut. karyawan hams menginformasikan sikan kepada 

atasannya mengenai situasi yang dapat memungkinkan terjadinya benturan kepentingan dan 

menghindar dari diskusi maupun aktifitas yang menimbulkan konflik.

Hams dilakukan:
1. Mematuhi peraturan, sistem, dan prosedur yang ditetapkan Perusahaan

2. Jika Anda hendak memiliki pekerjaan sampingan, pilihlah pekerjaan yang tidak 

menimbulkan benturan kepentingan

3. Melakukan konsultasi dengan Atasan Anda dan Bidang GCG&CSR jika Anda memiliki 

pekerjaan sampingan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan

Harus dihindari:
1. Bekerja untuk perusahaan lain yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan yang 

menjadi pesaing atau yang sedang atau mencoba menjadi.Mitra Bisnis Perusahaan

2. Merangkap jabatandan pekerjaan diperusahaan lain termasuk Anak Perusahaan/ 

badan hukum yang dapat mengakibatkan pengambilan keputusan menjadi tidak 

obyektif Memiliki bisnis/ usaha yang aktivitasnya menganggu kinerja Karyawan di 

Perusahaan Memiliki bisnis usaha yang bertentangan dengan hukum yang berlaku
3. Berperan sebagai perantara untuk kepentingan pihak ketiga yang bertransaksi atau 

berkepentingan dengan Perusahaan
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3.12 Investasi dan Kepemilikan Saham Pribadi Karyawan
Pada prinsipnya Perusahaan menghargai hak-hak Karyawan untuk mengatur urusan pribadi 

dan tidakakan mencampuri kehidupan pribadi Karyawan. Beberapa hak pribadi dan kegiatan 

Karyawan yang memungkinkan memunculkan benturan kepentingan adalah investasi dan 

kepemilikan saham diperusahaan lain yang sedang atau mencoba menjadi Mitra Bisnis atau 

bahkan pesaing Perusahaan.

Hams dilakukan:
1. Karyawan memberitahukan Atasan, jika berinvestasi atau memiliki saham diperusahaan 

yang sedang atau mencoba menjadi Mitra Bisnis Perusahaan Mengikuti kebijakan dan 

prosedur pengadaan yang beriaku, jika Perusahaan tempat Karyawan berinvestasi 

melakukan proses tender.

2. Karyawan bersangkutan hams mengajukan permohonan untuk tidak dilibatkan sampai 

pengambilan keputusan pada proses tender tersebut, jika Karyawan bersangkutan 

terlibatdidalam pengambilan keputusan

Hams dihindari:
1. Memiliki saham / kepemilikan dalam badan usaha yang menjadi mitra atau pesaing 

Perusahaan dalam jumlah yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan 

termasuk suami/istri dan anak.
2. Menggunakan inf ormasi rahasia yang dimiliki Perusahaan untuk kepentingan pribadi 

atau perusahaan tempat Karyawan bersangkutan berinvestasi

3. Terlibat dalam pengambilan keputusan atau mencoba mempengaruhi keputusan untuk 

kepentingan pribadi ataupun bisnis Karyawan bersangkutan

3.13 Kegiatan di Luar Perusahaan
Karyawan diijinkan untuk mengadakan aktivitas diluar Perusahaan bila kegiatan tersebut 

dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas Karyawan, misalnya keanggotaan dalam 

suatu asosiasi, guna memberikan kesempatan kepada.Karyawan untuk mengaktualisasikan 

diri diluar aktivitas-aktivitas kepegawaian di Perusahaan yang digolongkan sebagai aktivitas
didalam organisasi profesi, sosial 

kemasyarakatan, olahraga, kerohanian, dan lain sebagainya yang tidak berhubungan 

langsung dengan pelaksanaan tugas kepegawaian.

Hams Dilakukan:
1. Karyawan dapat mengembangkan potensi pribadinya melalui kegiatan diluar 

Perusahaan terlebih lagi untuk menunjang pelaksanaan tugasnya

diluar Perusahaan dalam hal ini adalah aktivitas
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2. Karyawan dapat mengaktualisasikan diri dengan aktif dafam kegiatan profesi, sosial 

kemasyarakatan dan lain sebagainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku

Hams Dihindari:
1. Mengikuti perkumpulan/ klub/ organisasi yang tidak diakui Pemerintah dan 

menganut nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut Perusahaam

2. Menyalahgunakan fasilitas Perusahaan untuk melakukan kegiatan dalam 

perkumpulan/ klub/ organisasi tersebut Aktivitas-aktivitas tersebut berpengaruh 

terhadap pengurangan jam kerja dan atau konsekuensi kerja Karyawan serta tidak 

memprioritaskan tugas dan tanggungjawab sebagai Karyawan.

3.14 Perlakuan Terhadap Keluarga dan Teman
Benturan kepentingan terjadi atau mungkin terjadi pada kasus Karyawan memiliki 

keluarga atau teman yang menjadi pemilik atau pejabat pengambil keputusan 

diPerusahaan yang sedang atau mencoba menjadi Mitra Bisnis Perusahaan. Benturan 

kepentingan mungkin juga terjadi ketika ada anggota keluarga yang sama-sama menjadi 

Karyawan Perusahaan. Ketika berurusan dengan anggota keluarga atau teman, pastikan 

bahwa hubungan Anda tidak mengganggu, atau berpotensi mengganggu, kemarnpuan 

Anda untuk bertindak demi kepentingan terbaik Perusahaan.

Hams Dilakukan:
1. Memberitahukan Atasan dan Bidang GCG&CSR jika ada anggota keluarga atau 

teman Anda yang merupakan pemilik atau pejabat pengambil keputusan 

diperusahaan yang sedang atau mencoba menjadi Mitra Bisnis Perusahaan

2. Jika perusahaan dimana keluarga atau teman Anda menjadi pemiliknya, atau 

keluarga atau teman Anda adalah pejabat pengambil keputusan diperusahaan itu 

mengikuti proses tender, Anda harus mengajukan permohonan untuk tidak 

dilibatkan dalam pengambilan keputusan pada proses tender tersebut, jika Anda 

terlibat di dalam proses pengambilan keputusan

Hams Dihindari:
1. Memberikan informasi yang dimiliki Perusahaan untuk kepentingan perusahaan 

yang dimiliki keluarga atau teman Anda, atau untuk perusahaan dimana keluarga 

atau teman Anda adalah pejabat pengambil keputusan
2. Terlibat dalam pengambilan keputusan atau mencoba mempengaruhi keputusan 

Perusahaan dalam proses pengadaan untuk kepentingan perusahaan dimana 

perusahaan itu dimiliki anggota keluarga atau teman Karyawan, atau Keluarga atau 

teman Karyawan adalah pejabat pengambil keputusan diperusahaan tersebut
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3. Terlibat atau mempengaruhi kebijakan Perusahaan yangterkait dengan recruitment, 

proses rotasi dan prornosi, serta penjatuhan sanksi dan penilaian kinerja Karyawan 

yangmernpunyai hubungan keluarga

3.15 Pemberian dan Penerimaan Suap, Hadiah, Jamuan Bisnis/ Hiburan dan 

lainnya
Dalam menjalankan proses bisnis, Perusahaan perlu mengatur dengan tegas terkait 

pemberian dan penerimaan suap, hadiah, jamuan bisnis/ hiburan dan lainnya Pengaturan 

tersebut sebagai acuan bagi seluruh Karyawan daJam menjaJankan tugasnya, sehingga dapat 

mencegah terjadinya kecurangan/. Fraud yang akan merugikan Perusahaan. Hal ini mengikat 

baik bagi Karyawan beserta keluarga.

A. Suap
Suap merupakan suatu perbuatan memberi ataupun menjanjikan sesuatu kepada seseorang 

atau pejabat yang akan mempengaruhi keputusanya yang terkait dengan jabatannya antara 

lain berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan 

kewajibannya. Bentuk-bentuk suap dapat berupa uang, hadiah, barang, pemberian jabatan 

kepada keluarga ataupun bentuk lainnya yang merupakan imbalan.

Hams Dilakukan:
1. Selalu menerapkan praktik bisnis yang sehat beretika yang bebas dari tindakan 

kecurangan (fraud)serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Berpartisipasi aktif dalam mencegah terjadinya praktik suap dilingkungan kerja Hams 

Dihindari.
3. Mempengaruhi keputusan atau mengarahkan. seseorang untuk memberikan ataupun 

menerima suap
4. Menawarkan jasa untuk tujuan memperoleh keuntungan pribadi dengan melanggar 

aturan yang sudah ditentukan

5. Memberikan fasilitas lebih kepada pihak lain dengan imbalan untuk keuntungan 

pribadi
6. Menerima pemberian atau buah tangan yang ilegal atau tujuan pemberian yang tidak 

dibenarkan dari pihak manapun yang ingin, akan dan/atau sedang mengadakan 

hubungan bisnis dengan Perusahaan

7. Tindakan-tindakan lain yang dapat dikategorikan sebagai tindakan suap menurut 
ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
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B. Hadiah
Pemberian/penerimaan hadiah dapat dalam bentuk uang atau yang disetarakanya itu 

voucher, bilyet giro, barang ataupun pemberian dalam bentuk lainnya yang diberikan oleh 

atau kepada seseorang karena kedudukannya.

Hams Dilakukan:

1. Memberitahukan dan berkonsultasi dengan Atasan Anda dan Bidang GCG&CSR 

terlebih dahulu jika Anda diberi atau ditawari hadiah, jamuan atau hiburan oleh 

perusahaan Mitra Bisnis Perusahaan
2. Menolak dengan sopan setiap tawaran dan pemberian hadiah, layanan dan hiburan 

yang dapat mempengaruhi, atau berpotensi mempengaruhi, pengambilan keputusan 

dalam rangka menjaga atau memelihara hubungan bisnis, Perusahaan dapat 

mengeluarkan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan atas beban Perusahaan pada 

kondisi antara lain: hari raya keagamaan, perayaan ulang tahun kedinasan, pisah 

sambut pejabat Perusahaan, dan pernyataan simpati

3. Menjaga diri dan kerabat keluarga dari menerima hadiah yang dapat menyebabkan 

terjadinya benturan kepentingan dan tindakan kecurangan sehingga merugikan 

kepentingan Perusahaan.

Hams Dihindari:
1. Meminta hadiah, jamuan, hiburan dan perjalanan pribadi kepada Mitra Bisnis 

Perusahaan

2. Meminta sumbangan kepada perusahaan Mitra Bisnis Perusahaan untuk event- 

even tata sisosial yang dilakukan Karyawan yang tidak dikoordinasikan oleh 

Perusahaan

3. Menerima komisi rabat/ diskon atau pemberian uang sehubungan dengan jasa layanan 

yang diberikan kepada Perusahaan

1. Menerima uang tunai atau yang setara dengan uang tunai seperti saham 

Perusahaan, cek pribadi, voucher, kupon belanja dan pinjaman yang diberikan atau 

ditawarkan perusahaan Mitra Bisnis Perusahaan

C. Jamuan Bisnis/ Hiburan atau Lainnya
Jamuan bisnis/ hiburan atau lainya yang dapat diterima/diberikan Karyawan dalam rangka 

kegiatan bisnis (menjadi beban Perusahaan) adalah jamuan untuk menjalin kerjasama dengan 

calon pelanggan, pelanggan, supplier, dan Mitra Bisnis. Karyawan dapat memberikan jamuan 

bisnis atas beban Perusahaan dengan biaya yang dapat dipertanggung jawabkan dalam
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kaitannya dengan kegiatan Perusahaan. Bila berupa jamuan, hendaknya jamuan dilakukan 

ditempat yang tidak menimbulkan citra negatif.

Hams Dilakukan:
1. Selalu melaporkan dan mendapatkan persetujuan dari Atasan dan/ atau Unit yang 

membawahi GCG dalam memberikan jamuan bisnis/ hiburan lainnya kepada pihak lain

2. Memberikan laporan pertanggung jawaban yang jelas dan akun tabel atas setiap 

pengeluaran jamuan bisnis hiburan lainnya

Hams Dihindari:
1. Memanfaatkan pemberian jamuan bisnis untuk kepentingan pribadi

2. Menghilangkan bukti-bukti atas pengeluaran jamuan bisnis hiburan lainnya dengan 

sengaja maupun tidak sengaja

3.16 HUBUNGAN KERJA
Lingkungan Kerja yang Bebas dari Diskriminasi, Pelecehan, Perbuatan Asusila, 

Ancaman dan Kekerasan PT RS PELNI yakin bahwa lingkungan kerja yang baik dapat 

mempengaruhi kualitas kinerja Karyawan dengan berbagai pengetahuan dan inovasinya. 

Menjadi tanggung jawab Perusahaan dan seluruh Karyawan dalam menciptakan lingkungan 

kerja yang bebas dari diskriminasi, pelecehan dan perbuatan asusila, ancaman, dan kekerasan.

PT RS PELNI memiliki komitmen untuk mengembangkan tenaga kerja yang beragam 

dan memberikan lingkungan terjadi mana setiap Karyawan diperlakukan secara adil dan 

hormat dengan memberikan kesempatan yang sama untuk bekerja dan dipromosikan. 

Kesempatan kerja di PT RS PELNI ditawarkan dan diberikan berdasarkan asas manfaat. Semua 

Karyawan dan pelamar kerja harus diperlakukan dan dievaluasi menurut keterampilan kerja, 

kualifikasi, kemampuan dan kecakapannya. Keputusan tentang hal ini tidak didasarkan pada 

perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, hubungan pribadi, negara asal, umur, 

cacat, ideologi, status perkawinan, tanggung jawab keluarga, dan sebagainya.
Diskriminasi terhadap seseorang Karyawan atau pelamar dikepegawaian merupakan 

pelanggaran serius atas ketentuan peluang kerja yang sama dan terhadap kebijakan PT RS 

PELNI.
Setiap Insan PT RS PELNI dilarang melakukan tindakan pelecehan dan asusila dalam bentuk 

apapun baik kepada sesama Karyawan maupun kepada rekanan/pemasok/Mitra Bisnis 

Perusahaan. Pelecehan dapat berupa: pelecehan secara lisan, seperti kata-kata, lelucon kotor 
atau penghinaan pelecehan secara fisik seperti sentuhan yang tidak wajar dan menyakitkan 

pelecehan dengan gambar, seperti poster, kartu, kalender, kartun, grafiti, tulisan surat atau 

gerakan tubuh yang jorok.
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Pelecehan Seksual
Pelecehan seksual adalah perbuatan apapun mulai dari main mata, komentar 

berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colekan. Tepukan atau sentuhan 

dibagian tubuh tertentu. Gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan 

berkencan, ajakan melakukan hubungan seksual yang:

> Tidak dikehendaki oleh individu yang menjadi sasaran;

> Sering kali dilakukan dengan disertai janji, iming-iming ataupun ancaman;

^ Tanggapan (menolak atau menerima) terhadap tindakan sepihak tersebut dijadikan 

pertimbangan dalam penentuan karir atau kepegawaian;

> Dampak dari tindakan sepihak tersebut menimbulkan berbagai gejolak psikologis, 

diantaranya: malu, marah, bend, dendam, hilangnya rasa aman dan nyaman dalam 

bekerja dansebagainya. PT RS PELNI menjunjung tinggi nilai dan norma kesusilaan.

PT RS PELNI memandang perbuatan asusila yang dilakukan Karyawan dilingkungan 

kerja sebagai tindakan yang tidak etis. Perbuatan asusila selain akan merusak dtra dan 

reputasi Perusahaan, juga dapat menimbulkan suasana kerja yang tidak nyaman. Setiap 

Insan PT RS PELNI berkewajiban untuk mendptakan dan memelihara lingkungan kerja 

yang bebas dari perbuatan asusila.

PT RS PELNI tidak mentolerir setiap ancaman lisan atau perilaku Kekerasan versi 

yang lebih rind dari kebijakan PT RS PELNI mengenai kesetara dalam Kesempatan Kerja 

dapat diperoleh dari Divisi Sumber Daya Manusia (SDM). Kebijakan tersebut memberikan 

informasi yang harus diketahui oleh semua Karyawan.

Hams dilakukan:
1. Memahami dan mematuhi peraturan perundang-udangan ketenagakerjaan, 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan Perusahaan yang mengatur tentang 

kepegawaian

2. Ikut memelihara suasana kerja yang kondusif
3. Mengembangkan pengetahuan, keahlian dan perilaku yang tepat untuk 

melaksanakan kepegawaian secara profesional

4. Memperlakukan sesama Karyawan dengan penuh hormat tanpa menjadikan 

perbedaan ras, jenis kelamin, kehamilan, agama, suku, hubungan pribadi, negara, 

asal, umur, cacat, ideologi, status perkawinan, tanggung jawab keluarga,dan 

sebagainya sebagai bahan pertimbangan dalam promosi jabatan
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Hams dihindari:
1. Menggunakan kata-kata yang tidak sopan dan kotor

2. Bercanda^embuat lelucon dan melakukan pelecehan yang dapat menimbulkan 

kebencian, menghina dan menyakiti Karyawan lain

3. Melakukan perbuatan asusila

4. Melakukan ancaman dan kekerasan

3.17 Integritas Laporan Keuangan
Perusahaan berupaya menjaga integritas laporan keuangan melalui sistem akuntansi yang 

memadai sesuai dengan standar akuntansi dan keuangan yang berlaku. Sistem pelaporan 

keuangan yang terintegrasi diharapkan dapat mencapai pengelolaan resiko usaha yang 

memadai, mangamankan aset terhadap kerusakan, kerugian dan kecurangan serta menjaga 

citra perusahaan terhadap stakeholderkhususnya pemegang saham 

Hal yang Dilakukan:
1. Menyusun laporan akuntansi dan keuangan secara akurat, tepat waktu, dan akuntabel 

berdasarkan standar akuntansi yang berlaku;

2. Seluruh pencatatan transaksi usaha disusun dengan prinsip kejujuran dan kehati-hatian;

3. Laporan Keuangan hams diaudit dan memperoleh opini dari akuntan publik;

4. Setiap pencatatan transaksi hams dilengkapi dan dilampirkan seluruh dokumen 

penunjang yang tepat dan diberi informasi yang memadai, sesuai, dan tepat waktu, 

sehingga pelaksanaan fungsi Akuntansi dapat mencatat, menyusun dan mengevaluasi 

transaksi-transaksi tersebut;
5. Memastikan bahwa setiap transaksi telah dicatat, disusun, dievaluasi dan dipelihara baik 

data, fakta dan informasinya;

6. Melaksanakan pengendalian internal yang efektif untuk mendukung penyajian Laporan 

Keuangan yang wajar.
7. Internal Audit Perusahaan hams segera menyampaikan kepada Direksi setiap ada temuan 

khususnya berkaitan dengan pencatatan transaksi Perusahaan yang bertentangan 

dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dan temuan tersebut wajib ditindaklanjuti;

8. Sebagai bukti pertanggungjawaban Direksi hams menandatangani Surat Pernyataan 

Direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan sebelum menerbitkan laporan 

tersebut.
Hal-Hal yang Hams Dihindari:
1. Mengabaikan standar akuntansi yang berlaku;
2. Melakukan kecurangan atau manipulasi pencatatan data transaksi keuangan;

3. Pencatatan transaksi mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar;
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4. Memilih atau merekomendasikan auditor eksternal yang independensi dan 

profesionalismenya diragukan;
5. Tidak ada surat pernyataan tentang tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan.
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BAB IV
PENERAPAN PEDOMAN PERILAKU

4.1 Sosialisasi Penerapan Code Of Conduct
Seluruh Insan PT RUMAH SAKIT PELNI PELNI (Persero) hams membaca dan memahami 

dengan saksama isi buku pedoman ini, dan bertanggung jawab untuk mentaatinya. Sosialisasi 

visi, misi nilai dan prilaku budaya organisasi ini dilakukan pada tahun 2014 di acara introduksi 

budaya kepada hampir 1500 pegawai baik pegawai tetap maupun outshorching selama 

hampir 3 bulan dilakukan seminggu 2 kali dengan jml peserta setiap kelasnya sebanyak 60 

orang dengan berbagai macam profesi sebanyak 33 angkatan. Direktorat SOM dan Umum 

berkewajiban untuk mensosialisasikan Pedoman ini keseluruh Insan PT RUMAH SAKIT PELNI 

(Persero) dengan menyarnpaikan daftar baca.Setiap Insan PT RUMAH SAKIT PELNI (Persero) 

dapat meminta penjelasan dari atasan langsungapabila kurang memahami kebijakan Pedoman 

Perilaku.

4.2 Pernyataan Kepatuhan Insan PT RUMAH SAKIT PELNI (PERSERO)
Seluruh Insan PT RUMAH SAKIT PELNI (Persero) wajib menandatangani dan membacakan 

Komitment dan Surat Pernyataan Kepatuhan Pedoman Perilaku Perusahaan,sebagai 

wujud komitmen untuk mematuhi Pedoman PRrilaku ini.

Pedoman penandatanganan surat kepatuhan Pedoman Perilaku dilakukan secara berkala 

setiap tahun. Direktorat SOM dan Umum memantau pelaksanaan pendokumentasian 

Surat Pernyataan Kepatuhan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Pedoman Perilaku 

Perusahaan.

4. 3 Pendampingan Dan Couaching Pedoman Perilaku Perusahaan
Seluruh insan PT RUMAH SAKIT PELNI (persero) dalam melaksanakan pedoman prilaku akan 

mendapatkan pendampingan dan pemantauan dari Div Budaya Organisasi dan corporate 

secretary dimana salah satu tugasnya antara lain menerima dan menindaklajutin setiap 

pelanggaran yangdilaporkan.

4.4 Saluran Pengaduan Masalah Melalui Klinik Budaya
Setiap Insan PT RUMAH SAKIT PELNI (Persero) yang mengetahu isu atau situasi yang 

diyakini berpotensi melanggar Pedoman Perilaku ini, hams segera melaporkan kepada 

atasan langsung atau pimpinan yang lebih tinggi secara tertulis dengan mencantumkan
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identitas pelapor berdasarkan bukti-bukti yang lengkap dan dapat 

dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung unsur fitnah dan untuk kepentingan 

pribadi. Pelaporan pelanggaran juga bisa dilakukan melalui kilinik budaya untuk diskus 

dan sharing atas masalah yang terjadi serta pembinaan perilaku untuk perbaikan 

berkelanjutan sehingga siklus perbaikan akan terjadi terus menerus.

Perusahaan akan melindungi kerahasiaan setiap Insan PT RUMAH SAKIT PELNI (Persero) 

yang telah melaporkan pelanggaran dan akan segera menindak lanjutinya,kecuali 

pelaporannnya tidak benar dan kepada pelapor dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan 

yang berlaku.

4. 5 Sanksi
Pemberian sanksi terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku Perusahaan dilakukan untuk

menegakan pedoman perilaku perusahaan

1. Setiap Insan PT RS Pelni yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman 

Perilaku (Code of Conduct) ini akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan 

ketentuan yang berlaku.

2. Sanksi bagi Karyawan yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direksi setelah 

mendapat laporan dari Atasan Langsung Karyawan yang bersangkutan.
3. Dewan Komisaris dan Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin 

dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang hams dilaksanakan oleh Atasan 

Langsung di lingkungan masing-masing.

4. Sanksi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh 

Pemegang Saham.
5. Bila 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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BAB V
PENUTUP

Perusahaan melakukan evaluasi terhadap pedoman perilaku perusahaan untuk mengetahui 

dan mengukur bagaimana kesesuaian pedoman perilaku perusahaan dengan kebutuhan 

perusahaan serta efektifitas dari program implementasi. Pedoman perilaku perusahaan yang 

dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan. Pengembangan pedoman perilaku 

perusahaan dan perbaikan dari program implementasinya akan dilakukan secara 

berkesinambungan Pelaksanaan pedoman perilaku ini diharapkan dapat menjamin insan PT 

Rumah Sakit PELNI melakukan pelayanan kesehatan yang beretika baik secara prinsip dan 

praktis.
Dalam perkembangannya pedoman perilaku ini dapat ditinjau dan dimutakhirkan secara 

berkala sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, kehidupan sosial, adat 

istiadat, norma yang berlaku di masyarakat maupun dinamika bisnis yang terjadi di 

perusahaan. Saran dan masukan dari berbagai pihak terhadap pedoman pengembangan 

pedoman perilaku sangat diperlukan oleh perusahaan demi kebaikan dan keberlangsungan 

Perusahaan di masa mendatang agar tetap sejalan dan senantiasa dapat bersinergi dengan 

nilai-nilai yang di anut Perusahaan. PT Rumah Sakit PELNI melakukan pelayanan kesehatan 

yang beretika baik secara prinsip dan praktis.
Perusahaan berharap dengan adanya Pedoman Perilaku dan kebijakan-kebijakan serta 

panduan tambahan lainnya dapat memperkuat komitmen dan dukungan dari seluruh Insan 

PELNI, pelanggan dan mitra bisnis terkait dimana kami meyakini bahwa komitmen dan 

dukungan merupakan kunci keberhasilan implementasi dari pedoman perilaku dalam 

operasional perusahaan sehari hari.
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Lampiran

SURAT PERNYATAAN INSAN PT RUMAH SAKIT PELNI

Dengan ini saya bertandatangan dibawah ini :

Nama

Jabatan

Unit Kerja

Sebagai insan PT Rumah Sakit PELNI menyatakan telah menerima, membaca dan memahami 

pedoman perilaku (code of conduct) pada:

Hari

Tanggal

bersedia untuk mematuhi semua ketentuan yang tercantum didalamnya dan saya bersedia 

menerima sanksi atas pelanggaran (jika ada) yang saya lakukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dapat 

dipertanggung jawabkan.

20Jakarta,

(Nama/ Jabatan Direktorat/div)
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