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KATA PENGANTAR

Sebagai insan Pasar Jaya, kami berkomitmen menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata
Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) serta menerapkan Budaya
dan Nilai-nilai Perusahaan: R eligius - I ntegritas - Pelayanan - Profesional Disiplin – K erjasam a Tim – K olaborasi . Komitmen ini wajib diterapkan oleh
seluruh pemangku kepentingan dan elemen Perusahaan. Penerapan komitmen
diharapkan menjadi pondasi Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, dengan
memegang teguh integritas yang kuat, sehingga tercipta budaya LAYANAN PRIMA
K3I (K redibel, K om peten, K om petitif, I novatif) dan mampu memberikan nilai
tambah bagi seluruh entitas Perusahaan demi tercapainya Visi perusahaan
“Menjadikan pasar tradisional dan modern sebagai sarana unggulan dalam penggerak
perekonomian daerah Provinsi DKI Jakarta”.
Agar terciptanya implementasi standar etika sesuai dengan nilai-nilai dan lingkungan
bisnis Perusahaan, manajemen memastikan standar etika Tata Kelola Perusahaan
yang Baik sesuai praktek yang terbaik bagi Perusahaan Umum Daerah. Kami secara
tegas menerapkan sistem penghargaan dan sanksi kepada seluruh insan Pasar Jaya.
Jakarta, .......................... 2018
Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya
Direktur Utama

Arief Nasrudin
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang dan Sistematika Pedoman Perilaku
Sudah lebih dari 51 tahun Pasar Jaya berdiri sebagai salah satu perusahaan besar
yang mengelola pasar-pasar di wilayah DKI Jakarta. Selama itu pula terbentuk nilainilai yang tumbuh beriringan dengan dinamika bisnis pasar. Nilai- nilai tersebut telah
membentuk semangat dan menjadi cara hidup segenap insan Pasar Jaya. Nilai-nilai,
semangat, dan cara hidup itu dituangkan dalam suatu Pedoman Perilaku

(Code of Conduct).
Code of Conduct merupakan perangkat atau infrastruktur Good Corporate
Governance sebagai pedoman bagi insan Pasar Jaya dalam berperilaku dan
berinteraksi dengan Stakeholders.
Sistematika isi dari Pedoman Perilaku (Code of Conduct) ini terdiri atas 5 Bab dan

2 Lampiran yaitu:
Bab I
: Pendahuluan
Bab II
: Hubungan dengan Stakeholders
Bab III
: Standar Pedoman Perilaku
Bab IV
: Penerapan, Penegakan, dan Pelaporan
Bab V
: Penjelasan Pernyataan Insan Pasar Jaya
Lampiran 1 : Surat Pernyataan Insan Pasar Jaya
Lampiran 2 : Surat Pernyataan Pejabat yang bertanggung jawab

B. Maksud, Tujuan dan Manfaat Penerapan Code of Conduct
1. Penerapan Etika dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) ini dimaksudkan untuk:
a. Mengidentifikasikan nilai-nilai dan Pedoman Perilaku yang selaras dengan Visi
dan Misi perusahaan;
b. Menjabarkan Tata Nilai sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh insan
Pasar Jaya dalam melaksanakan tugas;
c. Menjadi acuan perilaku insan Pasar Jaya dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawab masing-masing dan berinteraksi dengan stakeholders
perusahaan;
d. Menjelaskan secara rinci pedoman perilaku agar insan Pasar Jaya dapat
menilai bentuk kegiatan yang diinginkan dan membantu memberikan
pertimbangan jika menemui keragu-raguan dalam bertindak.
2. Tujuan Code of Conduct untuk setiap insan Pasar Jaya agar:
a. Menjadi panduan bagi insan Pasar Jaya dalam berperilaku;
b. Mencegah/meminimalkan timbulnya risiko tuntutan hukum;
c. Menjadi pedoman bagi insan perusahaan dalam menghadapi permasalahan
yang dilematis.
3. Manfaat Code of Conduct untuk setiap insan Pasar Jaya agar:
a. Meningkatkan kredibilitas
b. Menciptakan suasana kerja yang harmonis dalam perusahaan
c. Meningkatkan daya saing perusahaan
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C. Visi dan Misi
Visi : Menjadikan pasar tradisional dan modern sebagai sarana unggulan
dalam penggerak perekonomian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Misi : Menyediakan pasar tradisional dan modern yang bersih, nyaman, aman, dan
berwawasan lingkungan serta memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang
lengkap, segar, murah, dan bersaing.
D. Tata Nilai Perusahaan
1. RELIGI (RELIGIOUS)
Sikap dan perilaku yang taat/patuh dalam menjalankan ajaran agama yang
dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta
selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama.
2. INTEGRITAS (INTEGRITY)
Membangun kepercayaan dengan kejujuran, tanggung jawab, moral, serta satu
kata dengan perbuatan.
3. PELAYANAN (SERVICE)
Memberikan layanan terbaik kepada seluruh pelanggan dengan sikap ramah,
sopan, tulus, dan rendah hati sehingga dapat memberikan kepuasan.
4. PROFESIONAL (PROFESSIONAL)
Menjalankan tugas sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan pengetahuan di
bidangnya untuk mencapai kinerja terbaik dengan tetap menjunjung tinggi kode
etik perusahaan.
5. DISIPLIN (DISCIPLINE)
Melaksanakan tugas secara tepat waktu, tepat guna, dan tepat manfaat.
6. KERJASAMA TIM (TEAMWORK)
Kerjasama yang dilandasi semangat saling menghargai dan menghormati untuk
mencapai hasil yang terbaik.
7. KOLABORASI (COLLABORATION)
Suatu proses partisipasi beberapa orang ataupun kelompok organisasi untuk
bekerja sama mencapai hasil tertentu.
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E. Budaya Perusahaan

Internalisasi nilai-nilai Perusahaan yang dilengkapi dengan sistem manajemen,
nature of business dan principal values menjadi pondasi budaya Perusahaan yang
kuat demi terciptanya sustainable business Pasar Jaya yang mengarah pada The
Living Company. Kombinasi dari internalisasi tersebut membentuk budaya kerja
sekaligus karakter dan semangat yang harus ada di setiap insan Pasar Jaya, yaitu:
1. KOMPETEN (COMPETENT)
Cakap dalam konsep dan praktik dalam menyelesaikan setiap pekerjaan dan
tantangan. Budaya kompeten ini meliputi tiga aspek, yaitu Competent with
Growth Mindset, Competent with Passion, Competent with Knowledge.
a. Competent with Growth Mindset
Bekerja dengan optimistis, berpikir positif, tidak mudah menyerah, dan
mampu mencari peluang untuk meningkatkan kemampuan diri agar terus
menjadi lebih baik, bersikap dinamis terhadap perubahan.
b. Competent with Passion
Bekerja dengan penuh cinta terhadap pekerjaan dan perusahaan sehingga
mampu menjaga aset, hubungan baik antarpegawai, serta citra dan rahasia
perusahaan.
c. Competent with Knowledge.
Bekerja dengan ilmu pengetahuan terbaru, berkemauan untuk terus belajar,
berdasarkan data, bertindak cerdas untuk mencapai target yang terukur.
2. KREDIBEL (CREDIBLE)
Dapat dipercaya dan diandalkan dalam bekerja pada setiap aktivitas yang
dilakukan oleh insan Pasar Jaya. Budaya dapat dipercaya dan diandalkan ini
mempunyai satu aspek utama yaitu, Credible is My Character, dengan
penjelasan menjunjung tinggi sikap kejujuran dan penuh integritas sebagai sifat,
pemikiran, dan tindakan yang melekat pada diri insan Pasar Jaya, yang tidak
dapat dipisahkan dalam kegiatan internal dan eksternal perusahaan.
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3. KOMPETITIF (COMPETITIVE)
Memiliki daya saing yang konstruktif untuk memajukan insan Pasar Jaya sendiri
maupun perusahaan, dengan mengembangkan sikap terbuka dan siap
bekerjasama menghadapi perubahan dan tantangan. Budaya saling berkompetisi
ini meliputi tiga aspek yaitu Competitive with Collaboration, Competitive with
Agility, dan Competitive with Creativity
a. Competitive with Collaboration
Insan Pasar Jaya harus memiliki daya saing dengan bekerja sama
antarpribadi, departemen, divisi, direktorat, bahkan perusahaan untuk
meningkatkan keunggulan diri dan perusahaan, baik secara konsep
maupun dalam eksekusi.
b. Competitive with Agility
Insan Pasar Jaya harus memiliki daya saing dengan tetap bersikap luwes
dan cepat dalam menghadapi perubahan untuk menjadi yang terbaik.
c. Competitive with Creativity
Insan Pasar Jaya harus memiliki daya saing yang bersifat kreatif agar
terus memunculkan inovasi dan perbaikan dalam proses kerja dan
produk yang dihasilkan.
4. INOVASI (INNOVATIVE)
Terus-menerus
melakukan
penelitian,
pengembangan,
dan/atau
perekayasaan untuk mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks
ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru dalam ilmu pengetahuan dan
teknologi ke dalam produk atau proses produksi.
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F. Identitas Perusahaan (Logo, Slogan, Mars Pasar Jaya)
1. Definisi Logo Perusahaan

2. Slogan Pasar Jaya

Be The Best, Give The Best, Do The Best

3. Mars Pasar Jaya
Di sini Ada Pasar Jaya,
Di sana Ada Pasar Jaya
Kita Semua Keluarga Pasar Jaya,
Pasar Kita Jaya
Pasar Kita Jaya
G. Istilah Penting
Dalam Pedoman Perilaku (Code of Conduct) ini yang dimaksud dengan:
1. Abundance M entality adalah sikap mental mau bekerja sama, menerima
perbedaan, dan memandang bahwa segala sesuatunya akan memberikan hasil
terbaik;
2. Dewan Pengawas adalah seluruh jajaran Dewan Pengawas Perusahaan yang
berlaku sebagai suatu kesatuan Badan (Board);
3. Brand Am bassador adalah perwakilan dari sebuah instansi/organisasi yang
tercermin dalam komunikasi dan perilaku;
4. Direksi adalah seluruh Direktur Pasar Jaya yang berlaku sebagai suatu kesatuan
Dewan (Board);
5. Entitas adalah semua pihak dalam organisasi yang menjalankan aktivitas bisnis
untuk memperoleh laba;
6. Etika Bisnis adalah standar prinsip dan moral usaha yang dilakukan Perusahaan
9

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

sebagai suatu entitas bisnis dalam berinteraksi dan berhubungan dengan
Stakeholders, baik internal maupun eksternal;
Etika Kerja adalah standar prinsip dan moral yang digunakan oleh seluruh
Pegawai untuk berperilaku dalam melaksanakan tugas, untuk dan atas nama
Perusahaan;
Good Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan
untuk meningkatkan kinerja dan keberhasilan usaha serta akuntabilitas BUMD
guna mewujudkan nilai-nilai pemilik modal, dengan tetap memperhatikan
kepentingan stakeholder, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai
etika;
Grow th M indset adalah sikap terbuka dan positif terhadap kelebihan dan
kekurangan diri dan terus mengembangkan potensi diri dan orang lain;
Insan Pasar Jaya adalah seluruh Dewan Pengawas, Direksi, Komite Dewan
Pengawas, pegawai yang bekerja di lingkungan Pasar Jaya (tetap dan kontrak),
serta tenaga kerja pihak ketiga;
Jajaran Manajemen adalah Direksi, pejabat struktural dan fungsional yang
membantu pengelolaan perusahaan;
Nature of Business adalah suatu keadaan dan cara tata kelola suatu
perusahaan dalam menjalankan bisnisnya;
Perusahaan atau Perumda dengan huruf P kapital adalah Pasar Jaya,
sedangkan perusahaan dengan huruf p kecil menunjuk kepada perusahaan secara
umum;
Principal Values adalah standar norma dan perilaku dasar yang ada dan diakui
pada masyarakat;
Stakeholders adalah seluruh pegawai, mitra usaha, pemerintah, masyarakat
sekitar lingkungan perusahaan, maupun pihak lain yang berkepentingan dengan
perusahaan;
The Living Com pany adalah perusahaan yang harmonis, cepat beradaptasi, dan
kompetitif terhadap perubahan sehingga dapat bertahan dalam persaingan bisnis
jangka panjang;
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BAB II
HUBUNGAN DENGAN STAK EHOLDER S

Pasar Jaya berkomitmen penuh dan tidak mentolerir terjadinya pelanggaran etika
kerja dan bisnis. Untuk itu perlu adanya pengaturan pedoman perilaku kerja dan
bisnis perusahaan sebagai acuan berperilaku dan berhubungan dengan seluruh
entitas Pasar Jaya.
Berikut standar prinsip dan moral Perusahaan sebagai suatu entitas bisnis dalam
berinteraksi dan berhubungan dengan stakeholders internal maupun eksternal.
A. Hubungan Perusahaan dengan Pegawai
Pasar Jaya memperlakukan Pegawai secara setara (fair) dan tidak membedakan suku,
agama, dan ras dalam segala aspek. Pasar Jaya menyadari bahwa pegawai
mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting untuk mencapai tujuan
Perusahaan. Oleh karena itu setiap pekerja dituntut dapat berpartisipasi dan berperan
aktif meningkatkan produksi dan produktivitas kerja melalui hubungan yang dinamis,
harmonis, selaras, serasi, dan seimbang antara perusahaan dan pegawai.
Dalam melaksanakan etika ini, perusahaan:
1. Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam hal kesejahteraan pegawai,
kompetisi yang sehat, penyediaan sarana dan prasarana kerja;
2. Memastikan setiap pegawai telah memiliki buku peraturan perusahaan tentang
kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
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3. Menyediakan penasehat hukum kepada Pegawai dalam setiap tahapan proses
hukum yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya di perusahaan yang
bukan merupakan pengaduan perusahaan;
4. Melindungi hak pegawai untuk memilih atau tidak memilih menjadi anggota
Serikat Pegawai;
5. Menempatkan
Serikat
Pegawai
sebagai
mitra
perusahaan
dengan
mengikutsertakan Serikat Pegawai dan/atau Federasi Serikat Pekerja dalam
setiap pengambilan keputusan terkait dengan kepegawaian.
B. Hubungan Perusahaan dengan Pedagang & Pelanggan Umum
Menjalin hubungan dengan pedagang & pelanggan umum dengan cara:
1. Menjaga dan menghormati hak setiap pedagang & pelanggan berdasarkan
peraturan perundangan yang berlaku;
2. Menjaga kualitas pelayanan berdasarkan standar yang berlaku;
3. Senantiasa aktif dalam pembinaan dan pelatihan terhadap pedagang pasar.
C. Hubungan Perusahaan dengan Pemerintah
Menjalin hubungan dengan pemerintah selaku regulator dengan cara:
1. Mematuhi dan menjalin hubungan yang saling membangun dan menghormati,
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan daerah
yang berlaku di mana unit-unit perusahaan berada;
2. Berpartisipasi dalam mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur dengan ikut
serta mendukung seluruh program pemerintah, baik tingkat nasional hingga
daerah di bidang ekonomi, properti, pengelolaan wilayah publik, lingkungan,
kesehatan, dan manajemen pasar;
3. Saling menjaga dan memelihara hubungan baik tanpa melanggar peraturan
perundangan untuk kemajuan bersama;
4. Tidak akan melakukan pemberian uang/fasilitas/hadiah atau janji kepada
petugas pemerintahan atau lembaga pemerintah dalam hal apapun.
D. Hubungan Perusahaan dengan Masyarakat
Menjalin hubungan dengan masyarakat dan melakukan tanggung jawab sosial dengan
cara:
1. Pasar Jaya turut serta dalam menjaga lingkungan yang aman, nyaman, bersih,
dan kondusif;
2. Pasar Jaya di seluruh cabangnya menjalin dan membina hubungan yang harmonis
dan memberikan manfaat kepada masyarakat;
3. Pasar Jaya menghormati setiap aspek budaya, norma, adat istiadat, ras, gender,
dan agama.
E. Hubungan Perusahaan dengan Media Masa
Berinteraksi dengan media masa dengan cara:
1. Memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media massa;
2. Menerima dan menindaklanjuti kritik dan saran yang membangun yang
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disampaikan melalui media massa, namun tetap mempertimbangkan prioritas
kegiatan dan biaya yang telah ditetapkan.
F. Hubungan Perusahaan dengan Mitra Usaha
Menjalin kerja sama dengan mitra usaha dengan cara:
1. Berlandaskan pada saling percaya (mutual trust), keadilan, dan tanggung jawab
sosial;
2. Tidak membedakan ras, suku, agama, dan gender;
3. Taat pada peraturan perundangan yang berlaku;
4. Manajemen dan insan Pasar Jaya harus menghindari konflik kepentingan;
5. Mengamankan informasi rahasia yang dimiliki perusahaan dengan menetapkan
perjanjian kerahasiaan informasi dengan mitra usaha;
6. Seluruh kesepakatan dan perjanjian dituangkan dalam bentuk tertulis yang
disusun berdasarkan azas saling menguntungkan dan itikad baik;
7. Pemilihan mitra usaha berdasarkan Quality, Cost, Delivery, Safety, Morale yang
diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
G. Hubungan Perusahaan dengan BUMD
Berinteraksi dengan BUMD dengan cara bersama-sama bersinergi untuk meningkatkan
kinerja perusahaan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
H. Hubungan Perusahaan dengan Pesaing
Berinteraksi dengan pesaing dengan cara mendukung iklim persaingan usaha yang
sehat sesuai ketentuan yang berlaku.
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BAB III
STANDAR PEDOMAN PERILAKU
A. Etika Kerja Insan Pasar Jaya
Standar prinsip dan moral yang digunakan oleh seluruh insan Pasar Jaya dalam
melaksanakan tugas untuk dan atas nama perusahaan, prinsip etika kerja insan Pasar
Jaya mencakup:
1. Sikap kerja dalam Perusahaan
a) Menggunakan dan mengembangkan potensi dengan maksimal;
b) Turut menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan budaya kerja yang
baik;
c) Menjaga keunggulan kompetitif perusahaan;
d) Mematuhi semua perjanjian dan peraturan perundangan yang mewajibkan
perusahaan menjaga kerahasiaan informasi.
2. Hubungan sebagai atasan/bawahan di perusahaan
a) Atasan berperan sebagai pengarah, pembimbing, panutan, pelatih bagi
karyawannya;
b) Bawahan secara proaktif mengembangkan potensi diri dalam bimbingan dan
arahan atasan;
c) Saling menghargai, menghormati, dan bekerja sama untuk menciptakan
suasana kerja yang kondusif dan terbuka.
3. Hubungan antar insan Pasar Jaya
a) Saling membina, menghargai, mendorong hal positif, bekerja sama dalam
menjalankan tugas;
b) Saling menjaga integritas dan bersikap terbuka agar tercipta hubungan yang
harmonis.
4. Kewajiban insan Pasar Jaya:
a) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
b) Mematuhi waktu masuk dan pulang kerja sesuai yang telah ditetapkan;
c) Mengisi bukti kehadiran saat masuk dan pulang kerja;
d) Mengikuti dan mematuhi instruksi yang diberikan oleh atasannya sesuai
ketentuan yang berlaku;
e) Melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh perusahaan;
f) Menjaga dan memelihara dengan baik aset perusahaan serta segera
melaporkan kepada pimpinan perusahaan atau atasannya apabila mengetahui
hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan;
g) Mendahulukan kepentingan perusahaan daripada kepentingan diri sendiri
atau golongan;
h) Memelihara dan memegang teguh rahasia perusahaan terhadap siapapun
mengenai segala hal yang diketahuinya mengenai perusahaan;
i) Melaporkan kepada pimpinan perusahaan apabila ada perubahan data atas
dirinya, susunan keluarganya, alamat, dan sebagainya;
j) Menjaga ketertiban, kebersihan, kenyamanan, dan keselamatan di lingkungan
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kerja;
k) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, penuh kesadaran dan tanggung jawab;
l) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan
kesatuan pegawai;
m) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik, memelihara serta
menghormati kerukunan beragama pada sesama pegawai;
n) Memberikan pelayanan dengan baik sesuai tugas masing-masing;
o) Selalu berusaha untuk meningkatkan prestasi kerja;
p) Berpakaian sesuai ketentuan Direksi Pasar Jaya, bersikap dan bertingkah laku
sopan;
q) Melindungi, memelihara, mengamankan, dan menyelamatkan aset
perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Larangan insan Pasar Jaya:
a) Menyalahgunakan fasilitas perusahaan (peralatan dan perlengkapan serta
aset lainnya) demi kepentingan pribadi serta keuntungan pihak dan golongan
tertentu;
b) Merusak fasilitas perusahaan (peralatan dan perlengkapan) dengan sengaja;
c) Menggelapkan dan menyelewengkan uang serta aset yang dimiliki
perusahaan dan mitra perusahaan;
d) Menyerang, mengintimidasi, menipu masyarakat, dan atau teman sekerja di
lingkungan perusahaan;
e) Mengancam, menganiaya secara fisik dan mental, menghina kepada
pimpinan, teman sekerja, dan stakeholders;
f) Meminjamkan, menjual, menyewakan, dan menggadaikan aset di luar
ketentuan Perusahaan.
B. Perilaku Integritas dan Keberagaman Lingkungan Kerja
Seluruh insan Pasar Jaya, tanpa terkecuali, wajib berkomitmen untuk menjalankan
kegiatannya dengan penuh integritas dan paham mengenai keberagaman di
lingkungan kerja. Pasar Jaya tidak menoleransi setiap pelanggaran integritas etika
kerja dan bisnis.
Jenis-jenis pelanggaran integritas:
1. Korupsi/penggelapan;
2. Pungutan tanpa dasar hukum;
3. Penipuan/kecurangan;
4. Pemalsuan dokumen;
5. Penghilangan dokumen dengan sengaja;
6. Transaksi palsu;
7. Pemerasan dalam bentuk apapun;
8. Nepotisme/persengkokolan;
9. Berbuat curang dengan menyembunyikan, tidak mencatat data, dan mencatat
data keliru dengan sengaja tentang perusahaan sehingga menghasilkan
informasi yang menyesatkan dan melanggar hukum;
10. Informasi palsu tentang diri yang diberikan kepada perusahaan.
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Setiap insan Pasar Jaya harus menyadari dan paham mengenai keberagaman dalam
lingkungan kerja sehingga di dalam internal organisasi Pasar Jaya tercipta lingkungan
dan budaya kerja yang kondusif. Kesadaran mengenai keberagaman di lingkungan
kerja diharapkan dapat menumbuhkan mentalitas keberlimpahruahan (abundance
mentality).
Jenis keberagaman di lingkungan kerja:
1. Usia;
2. Gender;
3. Ras;
4. Etnis;
5. Agama;
6. Latar belakang sosial-ekonomi;
7. Disabilitas/kapabilitas;
8. Pendidikan;
9. Pengalaman & budaya;
10. Penampilan fisik;
11. Karakteristik keberagaman lainnya.
C. Patuh Hukum
Seluruh insan Pasar Jaya wajib tunduk dan patuh pada hukum, peraturan perundangundangan yang berlaku, serta peraturan dan kebijakan perusahaan yang telah
ditetapkan.
D. Benturan Kepentingan
Setiap insan Pasar Jaya wajib mendahulukan kepentingan perusahaan diatas
kepentingan pribadi dan golongan. Insan Pasar Jaya yang memiliki benturan
kepentingan DILARANG untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan
strategis.
Benturan kepentingan memiliki berbagai bentuk. Setiap insan Pasar Jaya diharapkan
mempertimbangkan secara menyeluruh dalam menilai suatu keadaan yang
memungkinkan munculnya benturan kepentingan. Jika diperlukan, dapat berdiskusi
dan meminta saran kepada atasan.
Jika ada kondisi yang berpotensi memunculkan benturan kepentingan, insan Pasar
Jaya WAJIB mengkomunikasikannya pada perusahaan.
Insan Pasar Jaya dilarang:
1. Menyalahgunakan wewenang dan jabatan;
2. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia perusahaan yang diketahui karena
kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
3. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk
mendapatkan status kepekerjaan atau pengadaan/penjualan barang/jasa, dan
beauty contest yang dapat merugikan perusahaan;
4. Menerima dan melakukan investasi dengan pihak lain demi keuntungan pribadi
atau golongan tertentu yang dapat merugikan Perusahaan;
5. Mendirikan perkumpulan/organisasi formal yang tidak resmi/tanpa izin
perusahaan/dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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6. Mempunyai jabatan di luar perusahaan yang menimbulkan benturan kepentingan;
7. Memberi perlakuan khusus kepada keluarga, kerabat, teman, mitra usaha, atau
pihak lainnya dalam bertransaksi dengan perusahaan;
8. Mencari keuntungan pribadi atau golongan/pihak tertentu dengan menggunakan
fasilitas perusahaan;
9. Melakukan aktivitas pekerjaan lainnya yang dapat menimbulkan benturan
kepentingan dan membuat lalai dalam menjalankan pekerjaan di Pasar Jaya.
E. Hadiah, Jamuan, Hiburan dan Gratifikasi
Seluruh insan Pasar Jaya dilarang menjanjikan, memberikan, meminta, menerima,
baik langsung maupun tidak langsung hadiah, jamuan, dan hiburan pada/dari pihak
yang berhubungan dengan perusahaan, untuk mempengaruhi pengambilan
keputusan untuk yang menguntungkan pribadi atau golongan/pihak tertentu.
Kategori hadiah, jamuan dan hiburan:
1. Uang/barang/fasilitas
lainnya
dalam
rangka
mempengaruhi
kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan;
2. Uang/barang/fasilitas lainnya dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas,
wewenang, atau tanggungjawabnya;
3. Uang/barang/fasilitas lainnya bagi pegawai selama melakukan perjalanan dinas;
4. Uang/barang/fasilitas dalam proses penerimaan promosi/mutasi pejabat/pegawai.
Insan Pasar Jaya juga dilarang:
1. Menerima/memberikan/menjanjikan hadiah, jamuan, hiburan, dan perjalanan
untuk kepentingan pribadi kepada/dari mitra kerja dan/atau mitra bisnis Pasar
Jaya, dalam bentuk sumbangan, komisi, rabat, diskon, pemberian uang dan
setara dengan uang tunai yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
2. Menerima/memberikan/menjanjikan suap kepada/dari pejabat, pegawai
pemerintah, klien dan/atau pihak-pihak lain yang berhubungan dengan Pasar
Jaya;
Pemberian dan/atau penerimaan hadiah, cindera mata maupun jamuan bisnis
dapat dilakukan dalam rangka interaksi sosial dan pembinaan hubungan yang baik
antara perusahaan dan mitra secara sehat dan wajar serta dapat
dipertanggungjawabkan, tanpa menimbulkan benturan kepentingan yang dapat
mempengaruhi pengambilan keputusan dalam menjalankan usaha perusahaan,
meliputi:
1. Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua,
suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan
keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
2. Hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual
dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan,
potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi
dalam setiap acara paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima,
bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang. Penjelasan: Butir 3
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4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

ini merupakan ketentuan kewajiban pelaporan. Untuk pemberian terkait dengan
musibah/bencana yang jumlahnya melebihi Rp 1.000.000,00 dan tidak memiliki
konflik kepentingan dapat ditetapkan menjadi milik penerima;
Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi,
jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk
setara uang yang paling banyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
per pemberian per orang, dengan total pemberian Rp 1.000.000,00 (satu juta
rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk
setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain)
paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang
dengan total pemberian maksimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1
(satu) tahun dari pemberi yang sama;
Hidangan atau sajian yang berlaku umum;
Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya
sendiri seperti kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan
saham pribadi yang berlaku umum;
Manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan
koperasi pegawai negeri yang berlaku umum;
Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang
diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop,
konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum. Penjelasan:
Butir 10 ini termasuk bentuk-bentuk perangkat promosi lembaga berlogo instansi
yang berbiaya rendah dan berlaku umum, antara lain: pin, kalender, mug,
payung, kaos dan topi;
Penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada
kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait
dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak
melanggar aturan internal instansi penerima gratifikasi;

F. Sikap Profesional
Demi tercapainya tujuan dan Visi Misi Pasar Jaya, seluruh insan Pasar Jaya
diharapkan bekerja secara profesional. Hal ini tecermin dalam komitmen untuk
melakukan setiap aktivitas sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan pengetahuan
di bidangnya untuk mencapai kinerja terbaik dengan tetap menjunjung tinggi kode
etik perusahaan.
1. Insan Pasar Jaya diharuskan :
a. Menjadi panutan (Role Model) yang baik dalam tindakan, tutur kata, bersikap
adil dan terbuka dengan bawahannya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG;
b. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi yang tinggi untuk kepentingan dan
kemajuan Perusahaan;
c. Menghargai prinsip dan aturan hak kekayaan intelektual.
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2. Insan Pasar Jaya dilarang:
a. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau
orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk
kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung merugikan
Perusahaan;
b. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
c. Melakukan suatu tindakan secara sengaja yang dapat berakibat menghalangi
atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan
kerugian bagi pihak yang dilayani;
d. Menghalangi aktivitas kegiatan perusahaan yang berakibat merugikan
perusahaan;
e. Melakukan pekerjaan yang tidak berhubungan dengan tugas kecuali atas izin
tertulis dari atasan yang bersangkutan;
f. Mengucapkan kata-kata yang mendiskreditkan atasan yang berakibat
menimbulkan suasana kerja tidak kondusif;
g. Memanfaatkan posisi atau jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau
pihak lain;
h. Melakukan aktivitas-aktivitas yang berpengaruh terhadap pengurangan jam
kerja;
i. Berinteraksi sesama pegawai ataupun kepada atasan dengan mengutamakan
kepentingan pribadi atau golongan;
j. Tidak mendukung program Pedoman Perilaku (Code of Conduct) dan Tata
Kelola Perusahaan (Code of Coorporate Governance) di Pasar Jaya;
k. Tidak saling bersikap hormat dan santun serta loyal kepada Perusahaan dalam
menjalankan tugas yang diberikan;
l. Melakukan tindakan di luar kewenangan;
m. Tidak patuh pada peraturan dan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan
Perusahaan.
G. Berani Mengungkapkan Masalah
Jika insan Pasar Jaya melihat suatu hal yang berpotensi terjadinya pelanggaran,
maka harus berani melaporkannya sesuai dengan mekanisme WBS (Whitsle Blowing
System) yang berlaku.
H. Menghindari Diskriminasi
Perusahaan menghormati keberagaman seluruh insan Pasar Jaya sebagai aset
utama perusahaan. Perusahaan berkomitmen untuk bersikap adil, sopan, dan
terbuka serta tidak akan membiarkan diskriminasi pada agama, ras, pendidikan,
gender, kondisi fisik, etnis, kebangsaan, dan bentuk keberagaman lainnya.
I. Kesempatan Karier yang Sama
Pasar Jaya berkomitmen untuk membuka semua akses informasi dan peluang yang
sama kepada seluruh insan Pasar Jaya dalam hal pengembangan karier dan
kompetensi.
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J. Bebas Narkotika dan obat-obatan terlarang
Insan Pasar Jaya diwajibkan terhindar dari seluruh aktivitas yang berkaitan dengan
penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.
K. Saling Menghargai Satu Sama Lain
Insan Pasar Jaya wajib saling menghormati dan menghargai satu sama lain dan
kepada seluruh stakeholders Perusahaan.
Oleh karena itu insan Pasar Jaya dilarang:
1. Menghina dalam bentuk perkataan maupun isyarat lainnya;
2. Berbuat onar, menyerang, dan menganiaya insan Pasar Jaya lainnya secara
langsung atau tidak langsung;
3. Melakukan fitnah, bergosip, atau menjelek-jelekkan pihak lain untuk melimpahkan
kesalahan agar terhindar dari tanggung jawab;
4. Perbuatan lain yang bersifat tidak saling menghargai satu sama lain diluar dari
hal-hal tersebut di atas.
L. Menjaga Rahasia Perusahaan
Insan Pasar Jaya wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data, strategi,
selama menjadi pegawai perusahaan.
M. Menjaga Citra Perusahaan
Setiap insan Pasar Jaya adalah Brand Ambassador dari Perusahaan, untuk itu wajib
menjaga citra diri dan Perusahaan dalam berperilaku di semua kegiatan dan
interaksi dengan para pemangku kepentingan.
N. Antisexual Harassment dan Anti-LGBT
1. Pasar Jaya berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman
bagi perempuan sebagai bentuk cita-cita menjadi perusahaan yang berorientasi
pada perlakuan adil dan keberagaman.
2. Pasar Jaya berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman
bagi seluruh gender, sehingga tidak mentolerir gaya hidup lesbian, gay,
biseksual, dan transgender (LGBT).
O. Aktivitas Politik
Insan Pasar Jaya diberikan kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya di bidang
politik. Batasan insan Pasar Jaya dalam aktivitas politik:
1. Tidak memberikan dana, sumbangan atau bantuan lain dalam bentuk apapun
termasuk penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan untuk
kegiatan partai politik atau organisasi yang memiliki afiliasi dengan partai politik;
2. Tidak terdaftar sebagai fungsionaris/pengurus partai politik atau terdaftar sebagai
calon anggota legislatif;
3. Tidak turut serta dalam kampanye pemilu, pemilukada, dan/atau menjadi
pelaksana kampanye selama jam kerja.
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P. Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi Perusahaan
Insan Pasar Jaya memanfaatkan data dan informasi perusahaan untuk meningkatkan
nilai tambah perusahaan dan pengambilan keputusan dengan cara:
1. Menggunakan sistem keamanan data yang memadai;
2. Memberikan informasi yang relevan dan proporsional kepada stakeholders dengan
tetap mempertimbangkan kepentingan perusahaan;
3. Menghindari penyebarluasan data dan informasi kepada pihak lain yang tidak
berkepentingan, baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja;
4. Menyerahkan semua data yang berhubungan dengan perusahaan pada saat
berhenti bekerja;
5. Menjaga kerahasiaan informasi tentang konsumen.
Q. Menjaga Harta/Aset Perusahaan
Insan Pasar Jaya mengoptimalkan penggunaan harta perusahaan dengan cara:
1. Bertanggung jawab atas pengelolaan harta perusahaan dan menghindarkan
penggunaannya di luar kepentingan perusahaan;
2. Mengamankan harta perusahaan dari kerusakan dan kehilangan;
3. Melakukan penghematan pemakaian energi.
R. Menjaga Keamanan Dan Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3)
Insan Pasar Jaya menjadikan keamanan dan K3LL sebagai bagian dari budaya kerja
untuk menciptakan suasana kerja yang tertib, aman, handal, nyaman, dan
berwawasan lingkungan dengan cara:
1. Menguasai dan memahami situasi dan kondisi lingkungan kerja serta menerapkan
sistem keamanan dan K3LL di lingkungan kerja secara konsisten;
2. Tanggap terhadap keadaan darurat yang disebabkan oleh gangguan keamanan,
kecelakaan, pencemaran, dan bencana alam.
S. Integritas Laporan Keuangan
Segenap insan Pasar Jaya menjaga integritas laporan keuangan. Perilaku insan Pasar
Jaya dalam mendukung integritas laporan keuangan adalah:
1. Mencatat dengan akurat, valid, dan tepat waktu berdasarkan sumber yang benar
dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Melakukan pembebanan biaya perusahaan yang dilandasi kejujuran dan tanggung
jawab;
3. Menyusun laporan kerja yang terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya
secara jujur, tepat waktu, benar, dan akurat untuk digunakan sebagai bahan
pengambilan keputusan dan umpan balik perbaikan kinerja.
T. Mencatat Data dan Pelaporan
Insan Pasar Jaya mengelola data secara rapi, tertib, teliti, akurat, dan tepat waktu
dengan cara:
1. Mencatat data dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar dan dapat
dipertanggungjawabkan;
2. Menyajikan laporan secara singkat, jelas, tepat, komunikatif untuk dipergunakan
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dalam pengambilan keputusan dan sebagai umpan balik guna perbaikan kinerja;
3. Tidak menyembunyikan data dan laporan yang seharusnya disampaikan.
U. Menghindari Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan
Insan Pasar Jaya menghindari kondisi, situasi, ataupun kesan adanya benturan
kepentingan dan penyalahgunaan jabatan dengan cara:
1. Mematuhi peraturan, sistem, dan prosedur yang ditetapkan;
2. Tidak memiliki saham/kepemilikan dalam badan usaha yang menjadi mitra atau
pesaing perusahaan dalam jumlah yang dapat mempengaruhi pengambilan
keputusan, dalam hal ini termasuk saham/kepemilikan oleh suami/istri dan anak;
3. Tidak memiliki usaha yang berhubungan langsung dengan aktivitas perusahaan,
termasuk suami/istri dan anak;
4. Tidak merangkap jabatan dan pekerjaan di perusahaan lain, termasuk anak
perusahaan yang dapat mengakibatkan pengambilan keputusan menjadi
tidak objektif;
5. Tidak memberikan atau menerima pinjaman dari penyedia barang/jasa dan
konsumen.
V. Selalu Lakukan Tes Etika Jika Berhadapan Dengan Situasi Dilematika
Jika insan Pasar Jaya menghadapi situasi yang menimbulkan keraguan terhadap
keputusan/tindakan yang harus dilakukan, maka ada beberapa pedoman dengan
menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.
1. Apakah tindakan tersebut legal menurut hukum dan peraturan perusahaan?
2. Apakah tindakan tersebut sejalan dengan kebijakan perusahaan?
3. Apakah tindakan tersebut membuat saya tidak mampu bersikap independen?
4. Bagaimana menurut pendapat orang lain mengenai hal ini?
5. Apakah saya merasa nyaman jika hal ini diberitakan di media?
6. Apakah tindakan ini “hal yang benar dilakukan” dan apakah tindakan saya “terasa
benar sesuai dengan hati nurani”?
7. Apakah tindakan ini dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik?
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BAB IV
Penerapan, Penegakan dan Pelaporan
A. Penerapan
1. Pedoman Perilaku (Code of Conduct) ini berlaku bagi seluruh insan Pasar Jaya;
2. Dewan Pengawas bertanggung jawab atas pengawasan dipatuhinya Pedoman
Perilaku (Code of Conduct) di lingkungan Perusahaan, dibantu oleh Komite Tata
Kelola Perusahaan;
3. Direktur Utama sebagai penanggung jawab pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan
Yang Baik memastikan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) dipahami dan di
implementasikan oleh seluruh insan PasarJaya;
4. Direksi bertanggung jawab atas penerapan Perilaku (Code of Conduct)
di lingkungan Perusahaan, dibantu oleh Sekretaris Perusahaan, Legal dan Humas
dan Satuan Pengawas Internal;
5. Direktur dan pejabat stuktural bertanggung jawab dan memberi keteladanan atas
penerapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) di lingkungan unit kerjanya
masing-masing;
6. Direksi menunjuk Chief Compliance Officer beserta perangkatnya (yang akan
diatur secara tersendiri) yang bertanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran
terhadap pelaksanaan Pedoman Perilaku (Code of Conduct);
7. Pegawai dapat mengajukan pertanyaan tentang Pedoman Perilaku (Code of
Conduct) untuk pemahaman lebih lanjut kepada atasan masing-masing dan/atau
Satuan Pengawas Internal pada fungsi pengendalian dan pengawasan
Perusahaan;
8. Setiap insan Pasar Jaya menerima satu salinan Pedoman Perilaku (Code of
Conduct) dan menandatangani formulir pernyataan bahwa yang bersangkutan
telah menerima, memahami, dan setuju untuk mematuhi Pedoman Perilaku (Code
of Conduct) yang didokumentasikan oleh fungsi SDM atau fungsi yang ditunjuk;
9. Formulir pernyataan harus diperbaharui dan ditandatangani kembali setiap tahun
oleh setiap insan Pasar Jaya.
B. Penegakan
1. Setiap insan Pasar Jaya harus melaporkan setiap fakta penyimpangan Pedoman
Perilaku (Code of Conduct) kepada Chief Compliance Officer dan identitas pelapor
dilindungi;
2. Chief Compliance Officer menindaklanjuti setiap laporan dan menyampaikan hasil
kajiannya kepada Direksi atau Dewan Pengawas sesuai dengan lingkup tanggung
jawabnya;
3. Dewan Pengawas dan Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan,
sanksi disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan yang harus
dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan masing-masing. Bentuk sanksi
yang diberikan akan diatur secara tersendiri;
4. Insan Pasar Jaya yang melakukan penyimpangan Pedoman Perilaku (Code of
Conduct) memiliki hak untuk didengar penjelasannya di hadapan atasan langsung
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sebelum pemberian tindakan pembinaan atau hukuman disiplin;
5. Pelaksanaan tindakan pembinaan, hukuman disiplin, dan/atau tindakan perbaikan
serta pencegahan dilakukan oleh atasan langsung.
C. Sosialisasi dan Internalisasi
Sosialisasi merupakan tahapan penting dari penerapan Pedoman Perilaku (Code of
Conduct). Pasar Jaya berkomitmen untuk melaksanakan secara efektif dan
menyeluruh dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1.

Chief Compliance

2.

Setiap insan Pasar Jaya dapat meminta penjelasan atau menyampaikan
pertanyaan terkait dengan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) kepada atasan
langsung atau kepada Chief Compliance Officer;

3.

Mensosialisasikan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) dalam program
orientasi Pegawai sesuai dengan program yang diselenggarakan oleh Pasar
Jaya dan penyegaran secara berkala bagi seluruh insan Pasar Jaya yang
dilaksanakan oleh fungsi SDM;
Mengaitkan penerapan etika sebagai bagian tidak terpisahkan dari praktik
bisnis dan penilaian kinerja seluruh insan Pasar Jaya;
Mengembangkan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) dan jika diperlukan
dapat dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kebijakan dan peraturan
Perusahaan;
Melengkapi peraturan Perusahaan dengan sanksi atas pelanggaran yang terjadi
dan membangun sistem untuk memantau penerapan Pedoman Perilaku (Code

4.
5.
6.

Officer atau fungsi yang ditunjuk bertugas untuk
melaksanakan sosialisasi dan internalisasi Pedoman Perilaku (Code of Conduct)
kepada seluruh insan Pasar Jaya;

of Conduct).

D. Pembaruan/Revisi Pedoman Perilaku (Code Of Conduct)
1. Setiap insan Pasar Jaya dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan
Pedoman Perilaku (Code of Conduct) kepada Chief Compliance Officer;
2. Chief Compliance Officer mengusulkan pembaruan/revisi Pedoman Perilaku
(Code of Conduct) kepada Komite Tata Kelola Perusahaan;
3. Komite Tata Kelola Perusahaan mengajukan pembaruan/revisi Pedoman
Perilaku (Code of Conduct) untuk ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan
Direksi.
E. Pelaporan Pelanggaran
1. Pelaporan atas pelanggaran Pedoman Perilaku dapat disampaikan kepada Chief
Compliance Officer baik secara langsung maupun melalui surat melalui
mekanisme WBS (Whistle Blowing System);
2. Segenap insan Pasar Jaya dan pihak eksternal Perusahaan (Pelanggan, Mitra
Usaha dan Masyarakat) dapat melaporkan kesalahan pelanggaran CoC dan
Perusahaan wajib menindaklanjuti pelaporan yang berpotensi merugikan secara
materiil dan merusak citra Perusahaan, antara lain disebabkan oleh
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3.
4.
5.
6.

penyimpangan, manipulasi, dan lain sebagainya;
Pelaporan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak
buruk/fitnah sehingga harus disertai dengan bukti pendukung yang relevan;
Pelapor wajib mencantumkan identitasnya dengan jelas pada laporan yang
dibuat dan penerima laporan wajib merahasiakan identitas pelapor;
Perusahaan wajib menindaklanjuti setiap laporan yang diterima sesuai prosedur
dan mekanisme yang berlaku;
Perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum sebagaimana
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

F. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran
Pasar Jaya menerapkan Whistle Blowing System (WBS) sebagai bentuk fasilitas
untuk melaporkan jika terjadi pelanggaran Pedoman Perilaku (Code of Conduct).
WBS ditujukan pada pelaporan atas dugaan terjadinya pelanggaran hukum, sebagai
berikut:
1. Korupsi/penggelapan;
2. Kecurangan (Fraud);
3. Pencurian dan penipuan;
4. Suap-menyuap;
5. Benturan kepentingan, penyalahgunaan jabatan dan wewenang;
6. Perbuatan asusila, kekerasan, dan pelecehan seksual;
7. Sikap diskriminatif dalam suku, ras, agama, dan gender;
8. Perbuatan melanggar hukum dan Peraturan Perusahaan.
Pelaporan WBS dapat dilakukan melalui telepon, email maupun surat
tertulis dengan alamat berikut.
Telepon
: (021) 21390606
Whatsapp
: 081280080063
Email
: humas@pasarjaya.co.id
Surat
: Perumda Pasar Jaya,
Jalan Cikini Raya No. 90, Jakarta Pusat, 10330
Hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan laporan :
1. Pelapor harus mencantumkan identitas dengan jelas, memberi rekomendasi dan
bukti awal (dalam bentuk hardcopy atau digital) dari dugaan sementara
pelanggaran yang terjadi;
2. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pihak pelapor manakala
pelanggaran tersebut benar terjadi, kecuali apabila yang bersangkutan juga
terlibat dalam pelanggaran etika ini dan/atau laporannya tidak benar atau
berupa fitnah;
3. Kerahasiaan pelapor akan dijaga kecuali apabila:
a. Diperlukan dalam kaitan dengan pengungkapan pelaporan atau penyidikan
yang dilakukan oleh pihak berwenang;
b. Diperlukan untuk mempertahankan posisi Pasar Jaya di depan hukum.
4. Pelaporan di atas tidak dimaksudkan untuk menyampaikan keluhan pribadi.
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Hal yang harus diperhatikan dalam penerimaan laporan :
1. Laporan harus mempunyai identitas yang jelas, memberi bukti awal (dalam
bentuk hardcopy atau digital) dari dugaan sementara pelanggaran yang terjadi;
2. Penerima laporan harus menjaga kerahasiaan identitas pelapor dengan
membatasi informasi diri yang diberikan, namun harus menyertakan bukti awal
(dalam bentuk hardcopy atau digital) dari dugaan sementara pelanggaran yang
terjadi.
G. Sanksi Atas Pelanggaran
1. Pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) ini akan
ditindaklanjuti secara tegas dan konsisten;
2. Satuan Pengawas Internal bersama dengan Divisi Sumber Daya Manusia
berwenang untuk menyatakan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran atas
Pedoman Perilaku (Code of Conduct);
3. Setiap pelanggaran atas Pedoman Perilaku (Code of Conduct) ini, jika terbukti
akan diberikan sanksi oleh Divisi Sumber Daya Manusia sesuai dengan
ketentuan perusahaan dan Perundang-udangan yang berlaku.
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BAB V
PENJELASAN PERNYATAAN INSAN PASAR JAYA

A. KOMITMEN SETIAP INSAN PASAR JAYA
Untuk melaksanakan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) didokumentasikan dalam
bentuk formulir pada setiap awal tahun sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.
B. KOMITMEN PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB
Atas penerapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) di lingkungan unit kerjanya
masing-masing didokumentasikan dalam bentuk formulir pada setiap akhir tahun
sebagaimana tercantum pada Lampiran 2.
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