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PEDOMAN PERILAKU & ETIKA BISNIS 

(CODE OF CONDUCT)

P T  JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG

1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Insan JIEP, dalam rangka transformasi perusahaan, PT JIEP saat ini 
melakukan pembenahan kinerja di semua aspek . Dalam pembenahan tersebut, 
perusahaan juga bertekad untuk meningkatkan kualitas impementasi prinsip- 
prinsip pengelolaan perusahaan yang baik melalui penerapan Good Corporate 
Governance (GCG). Dengan melakukan pembenahan ini diharapkan perusaan lebih 
kokoh menuju arah transformasi dan memberikan value untuk shareholder.

Salah satu bentuk komitmen implementasi tata kelola perusahaan yang baik 
adalah Pedoman Perilaku (Code of Conduct). Pedoman ini disusun berdasarkan 
prinsip GCG dan tata nilai-nilai perusahaan yaitu, (Komitmen, Integritas, Inovatif, 
Profesionalisme). Pedoman ini harus dijadikan panduan bagi seluruh insan JIEP 
untuk selalu berperilaku sesuai norma dan standar. Terkait dengan hal di atas, saya 
pribadi berharap semua insan JIEP dapat membaca, memahami, serta 
mempraktikkan dengan sungguh-sungguh. Dengan hal itu maka insan JIEP menjadi 
role model di lingkungan kerja maupun lingkungannya.

1.2. Visi & Misi
1.2.1. Visi

Menjadi Pengembang Kawasan Modern Terintegrasi Bertaraf Internasional
dan Berwawasan Lingkungan

1.2.2. Misi
1.2.2.1. Mewujudkan kawasan industri modern dan terintegrasi, berbasis 

digital dan berwawasan lingkungan.
1.2.2.2. Menyediakan sarana dan prasarana berkualitas dalam lingkungan 

yang aman dan nyaman untuk berkarya, berkreasi, berinovasi, 
dan berbisnis.

1.2.2.3. Meningkatkan kinerja dan layanan yang bermutu secara 
berkelanjutan melalui penyempurnaan prosedur operasional dan 
manajemen risiko yang efektif dan efisien.

1.2.2.4. Memberikan nilai tambah bagi lingkungan dengan program- 
program pengembangan masyarakat
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1.2.2.5. Meningkatkan kompetensi dan pemberdayaan sumber daya 
manusia melalui pendidikan dan pelatihan serta terstruktur dan 
berkesinambungan

1.2.2.6. Memperkuatsinergi BUMN dan BUMD dalam segala sektor untuk 
meningkatkan peran korporasi dalam pembangunan negeri

1.2.2.7. Membangun value dan brand perseroan sesuai dengan visi 
korporasi

1.2.2.8. Memberikan nilai tambah kepada seluruh pemangku 
kepentingan.

1.3. Komitmen Perusabaan
1.3.1. Kepada Investor, Tenant, Pemasok, Mitra Kerja, serta Pihak Ketiga Lainnya; 

Memberikan pelayanan yang prima dalam batas pencapaian sasaran 
perusahaan, sesuai kebutuhan bisnis dan industri, serta bebas dari 
penyuapan dan konflik kepentingan di Kawasan Industri Pulogadung.

1.3.2. Kepada Pemegang Saham/Negara;
Memberikan kinerja usaha yang optimal, bebas dari penyuapan dan konflik 
kepentingan, dan mewujudkan tanggung jawab kepada masyarakat

1.3.3. Kepada Masyarakatsekitar Kawasan Industri Pulogadung;
Memberikan "multiplier effect" yang positif atas keberadaan perusahaan.

1.3.4. Kepada Insan JIEP;
Memberikan kesejahteraan dan kenyamanan kerja yang bebas dari 
penyuapan dan konflik kepentingan.

1.4. Nilai-Nilai Perusahaan
Nllai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara 
terdiri dari:
1.4.1. Amanah

Definisi: Memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Panduan perilaku:
1.4.1.1. Memenuhi janji dan komitmen.
14.1.2. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang 

dilakukan.
1.4.1.3. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

1.4.2. Kompeten
Definisi: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
Panduan perilaku:
1.4.2.1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang 

selalu berubah.
1.4.2.2. Membantu orang lain belajar.
1.4.2.3. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
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1.4.3. Harmonis
Definisi: Saling peduli dan menghargai perbedaan.
Panduan perilaku
1.4.3.1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
1.4.3.2. Suka menolong orang lain.
1.4.3.3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

1.4.4. Loyal
Definisi: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara. 
Panduan perilaku:
1.4.4.1. Menjaga nama balk sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan 

Negara.
1.4.4.2. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
1.4.4.3. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan 

hukurn dan etika.
1.4.5. Adaptif

Definisi: Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun 
menghadapi perubahan.
Panduan perilaku:
1.4.5.1. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
1.4.5.2. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan 

teknologi.
1.4.5.3. Bertindak proaktif.

1.4.6. Kolaboratif
Definisi: Membangun kerja samayangsinergis. Panduan perilaku:
1.4.6.1. Member! kesempatan kepada berbagai pihak untuk 

berkontribusi.
1.4.6.2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
1.4.6.3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan 

bersama.

1.5. Budaya Perusahaan
Untuk kepentingan Korporasi dalam bekerja, yang perlu diutamakan oleh seluruh 
insan perusahaan antara lain:
1.5.1. Konsistensi
1.5.2. Kerja Cerdas
1.5.3. Kerja Tim

1.6. Sumber Daya Manusia
1.6.1. Kesempatan Karier yang Sama

Perseroan berkomitmen untuk menjamin setiap pekerja memiliki 
kesempatan yang sama untuk mengembangkan karier sesuai dengan 
kualifikasi dan kinerjanya. Perseroan menyediakan pelatihan dan
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pendidikan untuk pengembangan karier bagi semua pekerja yang didukung 
oleh standar, prosedur, dan ketentuan internal perusahaan.
Perseroan memastikan bahvva keputusan-keputusan, seperti 
mempekerjakan seseorang, mengevaluasi, serta kualifikasi, kinerja, dan 
faktor-faktor lain yang berhubungan dengan pekerjaan. memberikan 
kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja hanya dilakukan 
berdasarkan

1.6.2. Menghindari Diskriminasi
Perusahaan berkomitmen untuk menjaga lingkungan kerja yang bebas dari 
diskriminasi. Perusahaan tidak akan membiarkan terjadinya diskriminasi 
terhadap seseorang karena etnis, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, 
usia, keadaan cacat, atau alasan lainnya. Insan J1EP tidak melakukan 
intimidasi, penghinaan, pelecehan, provokasi, dan persaingan tidak sehat

1.7. Tanggung Jawab
1.7.1. Sebagai Pekeija

1.7.1.1. Memahami dan mengimplementasikan Pedoman Perilaku ini
1.7.1.2. Mengisi pernyataan kepatuhan terhadap pedoman perilaku setiap 

tahunnya
1.7.1.3. Melaporkan setiap tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan 

ketentuan perusahaan lainnya
1.7.2. Sebagai Pemimpin

1.7.2. Memahami dan mengimplementasikan Pedoman Perilaku ini
1.7.3. Mengisi pernyataan kepatuhan terhadap pedoman perilaku setiap 

tahunnya
1.7.4. Melaporkan setiap tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan 

ketentuan perusahaan lainnya
1.7.5. Menjadi panutan bagi pekerja di lingkungannya Memberikan 

perlindungan bagi pekerja yang melakukan pelaporan
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2 PEDOMAN ETIKA KERJA
Etika Kerja adalah sistim nilai atau norma yang digunakan oleh seluruh Karyawan, 
Manajemen, Direksi, dan Dewan Komisaris PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung 
(selanjutnya disebut Insan JIEP) dalam pelaksanaan kerja sehari-hari. Dalam 
menjalankan tugasnya, Insan JIEP diharapkan selalu berpedoman kepada Etika Kerja 
sebagai berikut:

2.1. Memiliki dan Mengamalkan Nilai-Nilai Perusahaan
Nilai-nilai yang digagas oleh Menteri BUMN Erick Thohir tersebut telah ditetapkan 
sebagai pedoman budaya kerja seluruh BUMN dibawah naungan Kementerian 
BUMN sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri BUMN Nomor : SE- 
7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020
2.1.1. Amanah : Integritas, terpercaya, Bertanggung jawab, komitmen, 

Akutabilitas, Jujur dan Disipilin
2.1.2. Kompeten : Profesional, Fokus Pelanggan, Pelayanan Memuaskan, 

Unggul, excellence, dan Smart
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2 . 1. 6 .

Harmonis
Loyal
Adaptif
Koaboratif

Peudli (Caring) , keberagaman [Diversity)
Komitmen, Dedikawsi (rela berkorban) dan Kontribusi 
Inovatif, Agile, dan Adaptof 
kerja sama, sinergi

2.2. Menjaga Reputasi dan Citra Perusahaan
Dalam rangka menjaga Citra Perusahaan, seluruh Insan JIEP diwajibkan untuk:
2.2.1. Meningkatkan kapasitas profesional, baik melalui jalur formal maupun 

non-formal
2.2.2. Menjaga perilaku dan penampilan yang sesuai dengan norma kesopanan 

yang berlaku
2.2.3. Tidak melakukan tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta 

Penyuapan
2.2.4. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan etika 

kesusilaan serta menghindari perbuatan yang mengarah kepada 
pornografi dan pornoaksi baik di dalam maupun di Iuar lingkungan 
Perusahaan

2.2.5. Menumbuhkan, menjaga dan mempertahankan nama baik Perusahaan, 
baik secara individu maupun kolektif

2.2.6. Tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan/atau minuman keras 
baik di dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan.

2.2.7. Tidak melakukan dan/atau memfasilitasi perjudian baik di dalam maupun 
di luar lingkungan Perusahaan
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2.3. Melindungi Aset Milik Perusahaan
Aset perusahaan dapat meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
Aset Perusahaan harus dijaga status kepemilikan dan keberadaannya. Insan JIEP
yang dipercayakan atas barang bergerak dan tidak bergerak harus:
2.3.1. Memanfaatkan aset dan sumber daya Perusahaan lainnya secara eflsien 

dan efektif, serta memberikan perlindungan secara optimal sesuai dengan 
aturan penggunaan yang berlaku, dalam rangka mencapai tujuan 
Perusahaan

2.3.2. Tidak menggunakan aset Perusahaan untuk tujuan-tujuan pribadi 
dan/atau di luar kepentingan Perusahaan

2.3.3. Melaporkan setiap kehilangan atau dugaan penyalahgunaan aset 
Perusahaan kepada atasan langsungnya

2.4. Melindungi Informasi Perusahaan
Setiap Insan JIEP, sesuai dengan kewenangan dan lingkup pekerjaannya memiliki
akses terhadap informasi Perusahaan, baik yang bersifat umum maupun yang
bersifat rahasia. Berkaitan dengan hal tersebut,
2.4.1. Insan JIEP bertanggung jawab untuk:

2.4.11. Memastikan seluruh aset informasi Perusahaan dikelola 
dengan baik

2.41.2. Menjaga informasi Perusahaan yang bersifat rahasia
2.41.3. Memberikan informasi yang relevan dan proporsional kepada 

stakeholder dengan tetap mempertimbangkan kepetingan 
perusahaan dalam batas ketentuan yang berlaku

2.41.4. Menghindari penyebarluasan data dan informasi kepada pihak 
lain yang tidak berkepentingan

2.4.2. Insan JIEP berkewajiban menghindari hal-hal sebagai berikut:
2.4.21. Menyembunyikan data dan dokumen Perusahaan selama 

menjaga dan/atau setelah yang bersangkutan menyelesaikan 
masa tugas dan jabatannya

2.4.2.2. Memanfaatkan dan/atau menggunakan informasi rahasia 
termasuk dan tidak terbatas pada teknologi informasi yang 
digunakan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, 
kerabat, teman, dan/atau pihak lain manapun.

2.4.2.3. Melanggar ketentuan yang berkaitan dengan pengakuan dan 
penggunaan hak atas kekayaan intelektual seperti hak cipta, 
paten dan pengetahuan
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2A.2.4. Mematuhi hal-hal tersebut di atas, baik selama yang 
bersangkutan menjadi Insan jlEP maupun setelah tidak 
menjadi Insan }IEP.

Setiap kelalaian maupun kesengajaan dalam mengabaikan sistem pengamanan 
sistem informasi manajemen dan teknologi infomasi akan mendapat sanksi yang 
telah ditetapkan.

2.5. Menghindari Benturan Kepentingan
Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi yang dilematis dimana adanya 
pertentangan kepentingan antara individu dan Perusahaan yang secara langsung 
maupun tidak langsung berpotensi merugikan Perusahaan. Untuk menghindari 
kondisi, situasi ataupun kesan adanya benturan kepentingan dan penyalahgunaan 
jabatan, perlu diperhatikan hal-hal berikut
2.5.1. Hal-hal yang Harus diperhatikan:

2.5.1.1. Insan JIEP tidak diperkenankan menempatkan diri pada posisi 
atau situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan

2.5.1.2. Apabila benturan terjadi, Insan JIEP wajib memastikan adanya 
perlakuan adil kepada Perusahaan dan/atau stakeholders 
dengan memberikan pengungkapan yang cukup atau 
sementara berhenti melaksanakan tugas yang terkait dengan 
banturan kepentingan tersebut

2.5.13. Insan JIEP tidak diperkenankan secara tidak wajar 
menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan 
stakeholders.

2.5.2. Benturan kepentingan dapat dihindari dengan cara:
2.5.2.1. Mengklarifikasi kapan seseorang berbicara sebagai pribadi 

atau sebagai seorang Insan JIEP.
2.5.2.2. Tidak memanfaatkan atau menggunakan informasi penting 

dan rahasia bagi keuntungan pribadi
2.5.2.3. Menghindari kepentingan keuangan dalam organisasi mitra 

ataupun rekanan
2.5.2.4. Menghindari situasi yang dapat menyebabkan spekulasi 

adanya kecurigaan akan adanya benturan kepentingan
2.5.2.5. Mengungkapkan setiap kemungkinan benturan kepentingan 

sebelum kontrak/ kesepakatan disetujui
2.5.2.6. Tidak bekerja pada institusi atau lembaga lain yang memiliki 

lingkup usaha yang sama, pesaing, ataupun setiap pekerjaan
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lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Tidak 
menggunakan waktu kerja, fasilitas, dan aset PT JIEP untuk 
pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan tugas di 
PT JIEP.

Perusahaan menyadari bahwa tidak mudah bagi setiap Insan JIEP untuk 
membedakan apakah suatu aktivitas boleh atau tidak boleh dilakukan. 
Apabila menjumpai dilema tersebut, Insan JIEP wajib 
mengkonsultasikannya pada atasan langsung, dan jika dipandang perlu 
kepada jenjang jabatan diatasnya. Penilaian atas timbulnya benturan 
kepentingan dilakukan dengan pertimbangan yang wajar dan bijaksana.

2.6. SUAP
Suap adalah kegiatan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau 
meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan 
atau non keuangan), langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, merupakan 
pelanggaran peraturan perundang- undangan, sebagai bujukan atau hadiah untuk 
orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja dari tugas 
orang tersebut (SNI ISO 37001:2016)
Perusahaan juga melarang segala bentuk pemberian yang material baik secara 
langsung maupun tidak langsung, kepada semua pihak eksternal dengan tujuan 
mempengaruhi mereka untuk kepentingan Perusahaan.
Setiap Insan JIEP berkomitmen untuk patuh pada Sistem Manajemen Anti 
Penyuapan yang berlaku di Perusahaan.
2.6.1. Setiap Insan JIEP dilarang untuk:

2.6.1.1. Melakukan segala bentuk penyuapan yang dilakukan baik 
secara langsung maupun tidak langsung

2.6.1.2. Menerima suap dalam keadaan dan/atau bentuk apapun 
Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenakan 
sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Perusahaan.

2.7. Donasi, Jamuan dan Hadiah
Donasi, jamuan dan hadiah yang diberikan kepada pihak ketiga merupakan 
praktek bisnis yang dapat diterima sejauh hal tersebut dilakukan sesuai dengan 
kebijakan Perusahaan.
Direksi menetapkan kebijakan dan prosedur baku menyangkut pemberian kepada 
pihak ketiga tersebut
Pemberian donasi, jamuan dan hadiah tersebut tidak dapat dibenarkan apabila 
terdapat kepentingan atau motif terselubung yang bermaksud mempengaruhi
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pengambilan keputusan oleh pihak lain dan/atau dapat menimbulkan benturan 
kepentingan.

Donasi
Donasi pada prinsipnya diberikan kepada pihak luar sepanjang sesuai dengan 
kebijakan Perusahaan, dalam batas kepatutan dan untuk tujuan sosial ataupun 
amal, seperti donasi untuk bencana alam
Jamuan
jamuan yang dimaksud adalah merupakan jamuan bisnis yang bertujuan untuk 
menjamu mitra kerja Perusahaan.Penyelenggaraan jamuan harus bersifat wajar 
dan atas persetujuan dari pihak manajemen Perusahaan, serta harus dicatat 
sebagai beban perusahaan berdasarkan prosedur standar pengeluaran dan 
pencatatan di PT JIEP. Penyelenggaraan sebuah jamuan bisnis harus 
diselenggarakan pada tempat-tempat terhormat dan tidak menimbulkan citra 
negatif. Insan JIEP dilarang menjamu tamu pribadi atas beban keuangan 
perusahaan. Insan JIEP dapat menerima jamuan dari pihak luar sepanjang tidak 
mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.

2.8. Hadiah, Gratifikasi, Jamuan Makan dan Hiburan
Insan JIEP dilarang menerima hadiah/gratifikasi/hiburan dalam bentuk apapun
yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya.
2.8.1. Kecuali;

2.81.1. Menerima entertainment dalam bentuk jamuan makan,
2.81.2. Menerima benda-benda promosi yang mencantumkan 

logo/nama perusahaan pemberi.
2.8.2. Insan JIEP dapat memberikan hadiah/dan entertainment kepada pihak

lain sepanjang;
2.8.21. Menunjang kepentingan perusahaan
2.8.2.2. Tidak dimaksudkan untuk menyuap
2.8.2.3. Telah dianggarkan oleh perusahaan
2.8.2.4. Apabila hadiah berupa benda maka harus mencantumkan 

logo/nama PT JIEP Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pengendalian gratifikasi diatur dalam Pedoman Gratifikasi.
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2.9. Biaya Perjalanan Dinas
Perusahaan hanya mengeluarkan biaya untuk perjalanan dinas yang secara sah 
untuk kegiatan perusahaan.
Dalam melakukan perjalanan dinas, Insan JIEP dilarang:
2.9.1. Melakukan perjalanan dinas yang tidak berhubungan dengan keperluan 

perusahaan atas beban perusahaan
2.9.2. Membebankan perjalanan dinas anggota keluarga atas beban 

perusahaan

2.10. Kontribusi dan Aktivitas Politik
Perusahaan menjamin hak asasi Insan JIEP sebagai warga negara dalam hal
berkumpul, berserikat, berorganisasi dan menyalurkan aspirasi sosial politiknya.
Namun demikian, Perusahaan memberikan ketentuan sebagai berikut:
2.10.1. Insan JIEP yang menjadi pengurus partai politik dan/atau menjadi 

anggota legislatif, harus mengundurkan diri dari perusahaan 
sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.10.2. Tidak menggunakan fasilitas dan/atau sumber daya perusahaan untuk 
kepentingan golongan/partai politik tertentu

2.10.3. Tidak menggunakan jam kerja dan wewenang jabatannya untuk 
mendukung aspirasi partai politik tertentu

2.10.4. Tidak bertindak diskriminatif terhadap Insan JIEP yang memiliki 
pandangan politik yang berbeda

2.10.5. Tidak membawa, memperlihatkan, memasang, serta mengedarkan 
simbol, gambar dan ornamen partai politik di lingkungan perusahaan

2.11. Perilaku Pimpinan
Pimpinan Perusahaan juga merupakan bagian dari Insan JIEP, sehingga harus 
tunduk dan patuh terhadap Pedoman Perilaku Insan JIEP. Di samping itu, jajaran 
Pimpinan PT JIEP hendaknya dapat:
2.11.1. Memberikan arahan, bimbingan dan pembinaan terhadap bawahannya 

dengan bersikap jujur, profesional, dan adil, serta memberikan sikap 
keteladanan dan disiplin dalam bekerja

2.11.2. Menghindari kepemimpinan yang mengarah pada perilaku yang tidak 
jujur, tidak profesional dan diskriminatif
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2.11.3. Menjalin kerjasama yang harmonis dengan sesama pimpinan, serta 
menciptakan suasana kerja yang nyaman dan kondusif

2.11.4. Menghargai pendapat setiap bawahan tanpa membeda-bedakan suku, 
agama, ras dan antar golongan

2.11.5. Memberi kesempatan yang sama dan motivasi kepada bawahan untuk 
mengembangkan karirnya

2.11.6. Bersedia mendengarkan pendapat, masukan dari karyawan atau setiap 
kelompok

2.11.7. Menghargai hasil kerja dan prestasi setiap karyawan
2.11.8. Berkomunikasi secara terbuka terhadap bawahannya
2.11.9. Menanggapi setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin 

secara proporsional dan menindaklanjutinya sesuai peraturan 
Perusahaan

2.11.10. Membuka diri terhadap kritik yang membangun dan berusaha 
memperbaiki diri

2.11.11. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan 
kesatuan seluruh karyawan

2.11.12. Menghormati hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku

2.11.13. Tidak memberikan/ melibatkan pekerjaan urusan pribadi kepada 
bawahan

2.11.14. Tidak melakukan intimidasi, penghinaan dan pelecehan terhadap 
bawahan

2.12. Menjaga K3LH (Kesehatan Kerja dan Lingkungan HidupJ
Insan JIEP wajib menjadikan faktor K3LH sebagai bagian dari budaya kerja, 
diharapkan dapat menciptakan nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan 
kekuatan pendorong dengan cara :
2.12.1. Membuat segala kegiatan terjamin dalam melindungi keselamatan dan 

kesehatan karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan 
penyakit akibat kerja di kantor.

2.12.2. Mewujudkan kantor yang sehat, aman, nyaman, dan ranah lingkungan 
demi terwujudnya karyawan sehat, selamat, bugar, berkinerja, serta 
lingkungan kerja yang produktif.
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2.13. Mengadopsi Standar K3LH Perkantoran
Menjalankan penetapan kebijakan K3 Perkantoran dari mulai perencanaan sampai 
dengan pemantauan dan evaluasi, melakukan peninjauan dan melaksanakan 
peningkatan.
2.13.1. Memberikan fasilitas seragam kerja dan sepatu keselamatan dan 

mewajibkan seragam dan sepatu keselamatan tersebut untuk dipakai 
oleh semua pekerja yang terlibat dalam kegiatan lapangan

2.13.2. Memasang atribut K3LH seperti tulisan yang mengingatkan pekerja 
untuk selalu sadar akan keselamatan, kesehatan dan kebersihan di 
lingkungan perusahaan. Maksud dari atribut K3LH ini untuk 
menghindari bahaya atau kesalahan yang bisa berakibat fatal. Hal 
tersebut juga untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman dan bersih

2.13.3. Menyediakan tempat pewadahan sampah terpilah dan melakukan 
pemilahan sampah di ruangan yang terdiri dari 7 (tujuh) jenis sampah 
yaitu:
2.13.3.1. Sampah organik (dengan wadah tertutup)
2.13.3.2. Sampah kertas
2.13.3.3. Sampah Elektronik (E-Waste)
2.13.3.4. Sampah Berbahaya dan Beracun (B3)
2.13.3.5. Sampah Plastik
2.13.3.6. Sampah Logam
2.13.3.7. Residu (dengan wadah tertutup)

Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Nomor 08 Tahun 2020 mengenai 
Pelaksanaan Instruksi Gubernur Provinsi DK1 jakarta Nomor 107 Tahun 2019 
tentang pengurangan dan pemilahan sampah di Lingkungan Pemerintah DKI 
Jakarta.
2.13.4. Menerapkan K3LH dalam prosedur dan sistem kerja. Manajemen 

perusahaan mengupayakan para karyawannya dengan memberikan 
petunjuk mengenai K3LH agar para pekerja memahami pengertian K3LH 
dan menerapkannya.

2.14. Keselamatan Kerja
2.14.1. Persyaratan Keselamatan Kerja Perkantoran
2.14.2. Kewaspadaan Bencana Perkantoran
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2.15. Kesehatan Kerja
2.15.1. Peningkatan Kesehatan Kerja
2.15.2. Pencegahan penyakit di perkantoran
2.15.3. Penanganan penyakit
2.15.4. Pemulihan kesehatan bagi karyawan

2.16. Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran
2.16.1. Sarana Bangunan
2.16.2. Penyediaan air bersih
2.16.3. Toilet
2.16.4. Tempatsampah terpisah
2.16.5. Cuci tangan pakai sabun

2.17. Ergonomi
2.17.1. Luas tempat kerja
2.17.2. Tata letak peralatan kantor
2.17.3. Kursi
2.17.4. Meja Kerja
2.17.5. Postur Kerja
2.17.6. Koridor
2.17.7. Durasi Kerja

2.18. Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak
2.18.1. Perlingungan Perempuan

Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk 
melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan 
hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan 
sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

2.18.2. Perlindungan Anak
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hal-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 
dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
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kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi.
Seluruh Insan JIEP sebagai warga negara diwajibkan untuk memiliki 
komitmen untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 
yangkomprehensif, inklusif, dan interaktif dalam menjalankan pekerjaan 
sehari-hari. Mengurangi praktek-praktek kekerasan, dengan perempuan 
dan anak menjadi kelompok yang paling rentan mengalami berbagai 
tindakan kekerasan dan diskriminasi.
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3. PEDOMAN ETIKA USAHA
Etika Usaha merupakan sistim nilai atau norma yang dianut oleh Perusahaan sebagai 
acuan Karyawan, Manajemen, Direksi dan Komisaris untuk berhubungan dengan 
stakeholders dengan berpegang teguh pada nilai - nilai Perusahaan. Dalam pelaksanaan 
tugasnya, segenap Insan JIEP berpedoman kepada Etika Usaha sebagai berikut:
3.1. Tanggung Jawab Kepada Pemegang Saham

Komitmen Perusahaan dalam melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate 
Governance akan mendorong peningkatan nilai perusahaan bagi pemegang saham 
dan stakeholders lainnya melalui upaya-upaya :
3.1.1. Perusahaan meningkatkan kinerja dalam rangka menghasilkan nilai 

yang maksimal bagi pemegang saham
3.1.2. Menumbuhkembangkan Perusahaan dan menjaga kesinambungan 

usaha
3.1.3. Mengelola investasi Pemegang Saham melalui tingkat pengembalian 

investasi/dividen yang wajar
3.1.4. Memberikan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu
3.1.5. Dalam menjalankan perusahaan senantiasa menegakkan transparansi, 

kejujuran dan bertanggung jawab kepada pemegang saham
3.2. Hubungan Dengan Karyawan

Perusahaan memandang bahwa karyawan adalah merupakan aset dan mitra 
utama bagi Perusahaan, sehingga Perusahaan berkomitmen untuk mengelola hak, 
kewajiban dan kompetensi karyawan dengan sebaik-baiknya. Kebijakan 
Perusahaan berkaitan dengan hal ini adalah sebagai berikut:
3.2.1. Perusahaan menghormati hak-hak karyawan serta memastikan 

dilaksanakannya kewajiban karyawan sesuai ketentuan perundang- 
undangan.

3.2.2. Dalam setiap kebijakannya, Perusahaan menghindari perlakuan 
diskriminatif terhadap karyawan berdasarkan suku, agama, ras, jenis 
kelamin, usia, status perkawinan, kecacatan fisik dan penggolongan- 
penggolongan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

3.2.3. Perusahaan memastikan bahwa setiap kinerja positif selalu dihargai, dan 
setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang 
berlaku di Perusahaan.

3.2.4. Perusahaan mendorong dan memfasilitasi pengembangan kemampuan 
profesional karyawan, baik berupa peningkatan keahlian teknik maupun 
non-teknis (soft-skill)

3.2.5. Perusahaan berkomitmen untuk memberikan kesempatan kerja dan 
pengembangan karir yang fair kepada seluruh karyawan sesuai dengan 
prestasi dan kemampuannya.

3.2.6. Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan suasana kerja yang 
terbuka, partisipatif dan komunikatif di antara karyawan dan antara
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karyawan dengan manajemen, sehingga dapat menumbuhkan sinergi 
dan iklim kerja sama di Perusahaan.

3.2.7. Perusahaan memastikan diterapkannya prosedur kesehatan dan 
keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.3. Tanggung Jawab Terhadap Pelanggan
Kesuksesan Perusahaan tergantung kepada terbentuknya hubungan yang harmonis 
serta produktif dengan pelanggan berdasarkan integritas, perilaku etis, profesional, 
nama baik dan hubungan saling percaya.
Perusahaan mempunyai komitmen untuk secara terus-menerus mengembangkan 
budaya pelayanan yang profesional dengan selalu berusaha mengutamakan kepuasan 
pelanggan tanpa mengabaikan kepentingan Perusahaan, serta membangun hubungan 
jangka panjang yang saling menguntungkan bagi kedua pihak.
Perusahaan berusaha memahami kebutuhan pelanggan serta berupaya untuk 
senantiasa:
3.3.1. Mengutamakan kualitas dalam setiap produk dan jasa yang dijual kepada 

pelanggan, termasuk di dalamnya pemenuhan standar spesifikasi, 
ketepatan waktu penyerahan serta harga yang wajar dengan pelayanan 
yang optimal.

3.3.2. Mengutamakan faktor keselamatan dalam setiap produk atau jasa yang 
di jual kepada pelanggan.

3.3.3. Dalam setiap interaksi dengan pelanggan, selalu mengutamakan 
kepuasan pelanggan, sejak dari awal perencanaan pekerjaan, 
penyelesaian pekerjaan sampai dengan tahap purna-jual.

3.3.4. Memberikan informasi yang relevan kepada pelanggan secara 
transparan, akurat dan tepat waktu mengenai segala syarat, kondisi, hak 
dan kewajibannya.

3.3.5. Mematuhi setiap kesepakatan bisnis yang disusun dalam dokumen 
tertulis berdasarkan itikad baik serta saling menguntungkan, namun 
tetap dalam batas ketentuan yang berlaku.

3.3.6. Memastikan bahwa promosi produk/jasa Perusahaan dilakukan secara 
transparan dan tidak menyesatkan publik.

3.3.7. Memastikan aktivitas bisnis bersama pelanggan bebas dari penyuapan 
dan sesuai dengan persyaratan dari Sis tern Manajemen Anti Penyuapan 
Perusahaan.

3.4. Hubungan Dengan Pemasok dan Penyedia Barang & Jasa
Prinsip-prinsip hubungan dengan Pemasok dan Penyedia Barang dan Jasa adalah 
terwujudnya pengadaan barang dan jasa secara efisien, efektif dan ekonomis, sehingga 
akan diperoleh barang maupun jasa yang bermutu tinggi dan berkualitas sesuai 
dengan persyaratan teknis yang diinginkan. Untuk itu, dalam proses pengadaan 
barang dan jasa, perusahaan akan menjalankan proses kompetisi yang fair, terbuka 
dan profesional. Insan JIEP berkomitmen untuk :
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3.4.1. Menghindari praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)
3.4.2. Melaksanakan pengadaan sesuai dengan kebijakan maupun Standard 

Operating Procedure (SOP) pengadaan barang dan jasa
3.4.3. Menjamin terlaksananya prosedur pembayaran sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku
3.4.4. Mencegah terjadinya mark-up harga

Memastikan proses pengadaan yang transparan dan bebas dari suap
3.5. Tanggung Jawab Terhadap Kreditor

Perusahaan bekerja sama dengan kreditur dalam memperoleh dana untuk 
meningkatkan kemampuan modal kerja Perusahaan yang akan digunakan untuk 
mengembangkan usaha. Dalam hal itu, Perusahaan berkomitmen untuk :
3.5.1. Senantiasa menyampaikan infomasi yang relevan kepada bank, lembaga 

keuangan, pemegang obligasi dan kreditur lainnya secara benar, akurat 
dan menggambarkan kondisi Perusahaan yang sebenarnya.

3.5.2. Menggunakan dana yang diperoleh dari kreditor secara amanah, 
transparan dan tepat guna.

3.5.3. Memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perjanjian 
dengan pihak kreditur.

3.5.4. Memastikan proses kredit yang transparan dan bebas dari suap
3.6. Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat

Perusahaan menyadari pentingnya tanggung jawab terhadap masyarakat dan 
lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perusahaan memiliki komitmen sebagai berikut :
3.6.1. Dalam menjalankan aktivitas usaha, Perusahaan berusaha mengurangi 

seminimal mungkin dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
3.6.2. Perusahaan mendukung program Pemerintah dalam mengurangi 

dampak pemanasan global, dengan melakukan program penghematan 
energi dan sumber daya alam.

3.6.3. Perusahaan berkomitmen untuk turut menjaga warisan budaya dan 
mendorong anak perusahaan serta para rekanan memiliki komitmen 
yang sama.

3.6.4. Perusahaan menghormati peraturan hukum, nilai-nilai lokal, dan norma- 
norma yang berlaku di wilayah dimana Perusahaan melakukan usaha.

3.6.5. Perusahaan turut memberikan kontribusi terhadap kegiatan 
kemanusiaan dan perbaikan lingkungan, baik secara moral maupun 
fmansial.

3.7. Kepatuhan Terhadap Hukum & Perundang-Undangan
Perusahaan memiliki komitmen untuk mematuhi segala produk hukum atau 
peraturan yang berlaku dalam kegiatan Perusahaan berupa :
3.7.1. Mematuhi ketentuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

yang berkaitan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dalam 
merencanakan pembangunan properti.
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3.7.2. Mematuhi ketentuan pemerintah dan memperhatikan 
kesepakatan/pedoman dari asosiasi usaha, termasuk di dalamnya 
asosiasi pengusaha properti, dalam seluruh aktivitas usaha Perusahaan.

3.7.3. Mengedepankan penyelesaian melalui jalur musyawarah untuk 
mencapai mufakat dalam setiap perselisihan dengan pihak lain, 
menempuh jalur hukum bila musyawarah tersebut tidak membuahkan 
hasil dan menghormati hasil dari proses hukum tersebut

3.7.4. Melarang seluruh Insan J1EP melakukan pembayaran untuk tujuan 
dan/atau dengan cara yang melanggar hukum serta terlibat dalam 
kegiatan yang bertentangan dengan hukum.

3.7.5. Melarang transaksi usaha dengan pihak-pihak yang dananya diduga 
berasal dari kegiatan pencucian uang (money laundering).

3.7.6. Mendukung proses penegakan hukum dengan memberikan informasi 
yang lengkap dan relevan kepada penegak hukum.

3.8. Persaingan Usaha yang Sehat
Perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan persaingan usaha yang
sehat, yang antara lain diwujudkan dengan :
3.8.1. Menciptakan produk dan jasa yang inovatif dan berkualitas agar tetap 

dapat bertahan dan unggul dalam persaingan usaha
3.8.2. Menghindari melakukan kesepakatan yang tidak wajar dengan pelaku 

industri lainnya, untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan 
kepentingan konsumen.

3.8.3. Mendukung perilaku kompetitif yang sehat dan menunjukkan sikap saling 
menghargai antar pesaing.

3.8.4. Mencegah upaya atau partisipasi pada pembayaran-pembayaran yang 
tidak wajar atau penggunaan praktek-praktek yang tidak terpuji untuk 
dapat mempertahankan keunggulan bersaing.

3.8.5. Menghargai hak cipta dan hak atas kekayaan intelektual dengan tidak 
mencuri dan memanfaatkan informasi usaha secara illegal
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3.9. Pengungkapan Informasi Keuangan
Perusahaan berkomitmen untuk mengungkap informasi keuangan dengan:
3.9.1. Menyusun dan memaparkan laporan-laporan dan informasi yang relevan 

untuk publik sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku.
3.9.2. Menyusun dan menerapkan pengendalian internal yang memadai untuk 

mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan (fraud) dalam laporan 
keuangan Perusahaan.

3.9.3. Memastikan bahwa setiap transaksi dicatat secara akurat, baik dalam hal 
jumlah maupun klasifikasi, di dalam pembukuan Perusahaan.

3.9.4. Tidak membuat laporan keuangan ganda untuk tujuan apapun
3.9.5. Pengungkapan secara cukup (adequate disclosure) dalam laporan 

keuangan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham jika terdapat 
transaksi dengan pihakyang memiliki hubungan istimewa.

3.9.6. Tidak memberikan toleransi terhadap setiap penyajian pelaporan 
keuangan yang menyesatkan.
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4. PENERAPAN PEDOMAN PERILAKU
4.1. Sosialisasi Pedoman Perilaku

Komisaris, Direksi dan Jajaran Manajemen di luar Direksi berkewajiban 
untuk mensosialisasikan Pedoman ini ke seluruh jajaran Insan JIEP di 
Perusahaan, termasuk kepada karyawan-karyawan baru. Setiap Insan 
JIEP dapat meminta penjelasan atasan langsungnya apabila terdapat 
ketidakjelasan pedoman ini dengan pelaksanaan tugas dan 
tanggungjawabnya.

4.2. Pernyataan Kepatuhan Insan JIEP
4.2.1. Pernyataan kepatuhan ini didokumentasikan sebagai bagian dari 

dokumen kesepakatan antara Perusahaan dengan Insan JIEP.
4.2.2. Setiap Insan JIEP menerima satu salinan Etika Usaha dan Tata 

Perilaku (Code of Conduct) dan menandatangani Surat 
Pernyataan bahwa yang bersangkutan telah menerima, 
memahami dan setuju untuk mematuhi Etika Usaha dan Tata 
Perilaku (Code of Conduct).

4.2.3. Surat Pernyataan harus diperbaharui dan ditandatangani 
kembali setiap tahun oleh setiap Insan JIEP.

4.3. Saluran Pengaduan Masalah
Setiap Insan JIEP bertanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran 
terhadap pedoman perilaku ini. Penegakan Panduan Perilaku merupakan 
komitmen bersama dan tanggung jawab setiap Insan JIEP. Perseroan 
berkomitmen untuk menjaga seluruh aset perusahaan agar kegiatan 
bisnis/operasionalnya berjalan dengan bersih sesuai dengan nilai Clean 
dalam Tata Nilai Perseroan. Insan JIEP wajib berpartisipasi aktif 
melaporkan setiap dugaan terjadinya kecurangan yang diketahuinya. 
Pelaporan dilakukan dengan didukung data yang relevan dan ditujukan 
untuk kepentingan Perusahaan, bukan bertujuan untuk menjatuhkan 
seseorang. Pelaporan dapat disampaikan kepada pimpinan tertinggi di 
fungsi Insan JIEP ditugaskan. Jika Insan JIEP tidak merasa nyaman untuk 
melaporkannya secara langsung, pelaporan dapat disampaikan melalui 
Whistleblowing System (WBS) JIEP melalui wbs.jiep.co.id.
Pelaporan melalui Whistleblowing System dilakukan dengan prinsip 
anonim, rahasia, dan independen. Ketentuan lebih lanjut diatur di dalam 
Pedoman WBS.
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4.4. Sangsi Terhadap Pelanggaran Pedoman Perilaku
Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan akan diberikan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.

4.5. Hak Atas Kekayaan Intelektual
Perseroan berkomitmen untuk mengembangkan ide-ide dan 
pengetahuan sebagai aset berharga yang memberikan kontribusi bagi 
daya saing dan keuntungan Perseroan. Perseroan berkomitmen untuk 
menjaga properti intelektual dari pihak-pihak yang tidak berwenang. 
Insan J1EP harus menghormati dan menghargai hak atas kekayaan 
intelektual serta menaati peraturan perundang-undangan yang mengatur 
hak kepemilikan kekayaan intelektual.

4.6. Saluran Pelaporan Penyimpangan
Perseroan berkomitmen untuk menjaga seluruh aset perusahaan agar 
kegiatan bisnis/operasionalnya berjalan dengan bersih sesuai dengan 
nilai Clean dalam Tata Nilai Perseroan. Insan JIEP wajib berpartisipasi 
aktif melaporkan setiap dugaan terjadinya kecurangan yang diketahuinya. 
Pelaporan dilakukan dengan didukung data yang relevan dan ditujukan 
untuk kepentingan Perusahaan, bukan bertujuan untuk menjatuhkan 
seseorang.
Pelaporan dapat disampaikan kepada pimpinan tertinggi di fungsi Insan 
JIEP ditugaskan. Jika Insan JIEP tidak merasa nyaman untuk 
melaporkannya secara langsung, pelaporan dapat disampaikan melalui 
Whistleblowing System JIEP melalui saluran-saluran berikut ini:
Pelaporan melalui Whistleblowing System dilakukan dengan prinsip 
anonim, rahasia, dan independen.
Insan JIEP wajib melaporkan penyimpangan melalui Whistleblowing 
System atas dugaan terjadinya pelanggaran hukum, di antaranya sebagai 
berikut:
4.6.1. Korupsi
4.6.2. Suap
4.6.3. Benturan kepentingan
4.6.4. Pencurian
4.6.5. Kecurangan (fraud) dan
4.6.6. Pelanggaran hukum dan Perusahaan
Pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku akan ditindaklanjuti oleh 
Perseroan. Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan akan diberikan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku.
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5. PENUTUP
Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan evaluasi dan 
perbaikan sesuai dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat 
kekurangan, kesalahan atau kekeliruan.
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