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I. TUJUAN 

Pedoman ini bertujuan untuk mengatur penetapan arah, pendekatan, dan prinsip-prinsip yang harus 

dipertimbangkan dalam melaksanakan pengelolaan Benturan Kepentingan. Pedoman ini menjadi 

panduan bagi seluruh lnsan Perusahaan untuk memahami, mencegah, dan menanggulangi 

Benturan Kepentingan di lingkungan Perusahaan dalam rangka menciptakan lingkungan yang 

transparan dan akuntabel sehingga mampu mendukung terciptanya Good Corporate Governance 

di Perusahaan yang bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

 

II. RUANG LINGKUP 

Pedoman ini memberikan panduan dan tata cara dalam mengatur pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan Benturan Kepentingan yang terdiri dari hal - hal terkait etika Benturan Kepentingan dan 

mekanisme pelaporannya di lingkungan Perusahaan, serta dijadikan acuan bagi pelaksanaan 

pengelolaan Benturan Kepentingan di Perusahaan. 

 

III. DEFINISI 
 

1.  Anak Perusahaan : adalah perusahaan yang 50% atau lebih sahamnya dimiliki oleh 

PT Petrokimia Gresik yang selanjutnya disebut sebagai "Anak 

Perusahaan", dalam pedoman ini yaitu: PT Petrosida Gresik, PT 

Petrokimia Kayaku dan Anak Perusahaan yang akan dibentuk 

kemudian. 

2.  Atasan Langsung  : adalah orang yang memiliki pangkat atau jabatan baik dalam 

struktur Perusahaan maupun dalam struktur Tim yang dibentuk 

Perusahaan yang berkedudukan lebih tinggi dan mempunyai 

kewenangan langsung terhadap bawahannya. 

3.  Benturan 
Kepentingan (Conflict 
Of Interest) 

: adalah situasi atau kondisi yang dihadapi lnsan Perusahaan yang 

karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi 

dapat disalahgunakan, baik sengaja maupun tidak sengaja, untuk 

kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas 

keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat 

merugikan bagi Perusahaan. 

4.  Good Corporate 
Governance (GCG) 

: adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan 

mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan 

perundang-undangan dan etika berusaha. 

5.  Gratifikasi 
 

: adalah pemberian/penerimaan dalam arti luas, yakni meliputi 

pemberian/penerimaan uang, barang, rabat (discount), komisi, 

pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, 

perjalanan wisata, pengobatan cuma cuma, dan fasilitas lainnya. 

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di 

luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana 
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elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh lnsan 

Perusahaan terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, 

sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang 

mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun 

profesionalisme lnsan Perusahaan. 

6.  Insan Perusahaan : adalah Dewan Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Dewan 

Komisaris, seluruh Karyawan tetap dan kontrak, serta Karyawan 

yang diperbantukan di Anak Perusahaan/Perusahaan lain. 

7.  Pelapor  : adalah lnsan Perusahaan yang melaporkan adanya situasi atau 

kondisi Benturan Kepentingan di Perusahaan. 

8.  Perusahaan  : dengan huruf P besar adalah PT Petrokimia Gresik. 

9.  Pihak Ketiga  : adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang memiliki 

atau tidak memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan atau 

merupakan pesaing Perusahaan termasuk tapi tidak terbatas 

pada vendor, supplier, dealer, agen, bank counterpart maupun 

mitra kerja Pihak Ketiga. 

 
IV. TANGGUNG JAWAB 

1. Pedoman ini disiapkan SVP Sekretaris Perusahaan, diperiksa oleh Direktur Keuangan dan 

Umum, serta disahkan oleh Direktur Utama.  

2. Pelaksanaan Pedoman ini menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam prosedur 

ini. 

3. Aspek Kepatuhan : 

Setiap Pejabat Perusahaan yang terlibat dalam penerapan Pedoman ini wajib memenuhi 

aspek kepatuhan dengan cara memastikan setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan 

kewenangannya. 

4. Aspek Pengelolaan Risiko : 

Setiap Pejabat Perusahaan yang terlibat dalam penerapan Pedoman ini, sebagai risk owner 

(pemilik risiko), wajib mengelola risiko dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, 

mengevaluasi, dan melaporkan progres perlakuan risiko secara rutin. 

 
V. REFERENSI 

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 

Negara. 
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4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, 

Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan 

Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. 

7. lnstruksi Presiden Republik Indonesia Nornor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi. 

8. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 

Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate 

Governance) pada Badan Usaha Milik Negara juncto Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-

09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-

01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate 

Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. 

9. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/01/2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang 

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian BUMN. 

10. Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-2/MBU/07/2019 

tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang Bersih melalui 

lmplementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Penanganan Benturan 

Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern. 

11. Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: SE-12/MBU/20/2021 

tanggal 5 Oktober 2021 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Pejabat di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. 

12. Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahannya. 

13. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG Code) PT Petrokimia Gresik tanggal 27 

Desember 2021. 

14. Pedoman Etika Bisnis & Etika Kerja (PEBK) PT Petrokimia Gresik tanggal 28 Desember 2020. 

15. Surat Keputusan Direksi PT Petrokimia Gresik Nomor : 0041/B/0T.00.02/03/SK/2022 tanggal 

29 Maret 2022 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT Petrokimia Gresik. 

16. Surat Keputusan Direksi PT Petrokimia Gresik Nomor : 0208/B/0T.01.03/30/SK/2021 tanggal 

22 Juli 2021 tentang Kewenangan Pengesahan Dokumen Sistem Manajemen PT Petrokimia 

Gresik. 

17. PG-PM-01-0001  Panduan Sistem Manajemen PT Petrokimia Gresik 

18. PG-PM-01-0003 Panduan Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Petrokimia Gresik 

19. PG-PD-02-0014 Pedoman Tata Kelola Hubungan Induk dan Anak Perusahaan  

   (Subsidiary Governance) 
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20. PG-PD-10-0019 Pedoman Penerapan Manajemen Risiko  

21. PG-PD-02-0020 Pedoman Pengelolaan Dokumen dan Catatan 

 

VI. PRINSIP-PRINSIP 

1. Efektif 

 lmplementasi dari Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan mendorong pencapaian 

hasil proses yang konsisten dan dapat diprediksi tercapai lebih efektif bila kegiatan 

dipahami dan dikelola sebagai proses yang saling terkait yang berfungsi sebagai sistem 

yang koheren. 

2. Efisien 

 lmplementasi dari Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan mendorong pencapaian 

proses yang lebih efisien dalam hal penggunaan sumber daya atau perangkat 

Perusahaan. 

3. Transparan 

 Aktivitas pelaksanaan Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan menjunjung tinggi 

transparansi informasi pada pihak berwenang apabila mengetahui terdapat 

penyimpangan dari pelaksanaan proses bisnis yang berlaku. 

4. Akuntabel 

 Aktivitas penanganan Benturan Kepentingan menjunjung tinggi kebenaran atas data dan 

informasi yang disampaikan dan pertanggungjawabannya. 

5. Berintegritas 

 Dalam pelaksanaan Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan harus memenuhi 

kaidah Good Corporate Governance (GCG), dilakukan secara profesional, independen, 

dan bebas dari benturan kepentingan itu sendiri serta dilaksanakan sesuai aturan dan 

ketentuan yang berlaku. 

6. Kehati - hatian  

 Dalam pelaksanaan Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan harus berpegang pada 

asas kehati-hatian, yakni dengan memperhitungkan dampak/risiko yang terkecil bagi 

Perusahaan dan/atau Pejabat/Personel terkait. 

7. Kepastian Hukum  

 Pelaksanaan Pedoman ini mengutamakan landasan peraturan perundang undangan dan 

ketentuan internal yang berlaku, serta mempertimbangkan aspek kepatutan dan 

kewajaran, dan dapat memberikan perlindungan bagi pihak terkait.  
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VII. PEDOMAN 

1. lnsan Perusahaan wajib mematuhi ketentuan tentang Benturan Kepentingan yang disusun 

oleh Perusahaan dalam Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan. 

2. lnsan Perusahaan harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini 

tidak sekadar terbatas pada mengikuti ketentuan dan peraturan yang ada tetapi juga harus 

mentaati nilai-nilai Perusahaan, tidak berpihak, dan memiliki integritas. 

3. Kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi lnsan Perusahaan yang dapat menghambat 

pelaksanaan tugasnya harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan  

ditangani secara memadai. 

4. lnsan Perusahaan harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian 

atau penanganan situasi konfllik kepentingan sesuai dengan ketentuan yang ada. 

5. lnsan Perusahaan harus menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi lingkungan 

sekitarnya. 

6. lnsan Perusahaan harus dapat memisahkan antara urusan pribadi dengan urusan Perusahaan 

sehingga dapat menghindari terjadinya Benturan Kepentingan yang merugikan kepentingan 

Perusahaan apabila terjadi Benturan Kepentingan. 

7. lnsan Perusahaan harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan Benturan Kepentingan 

yang terjadi. 

8. lnsan Perusahaan harus menunjukkan komitmen dan profesionalitas dalam penerapan 

Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan. 

9. Pengelolaan Benturan Kepentingan bertujuan menciptakan dan membina Budaya 

Perusahaan yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan sekurangkurangnya melalui : 

9.1. Tersusun dan terlaksananya kebijakan dan praktek manajamen yang mendorong 

pengawasan dan penanganan Benturan Kepentingan secara efektif. 

9.2. Terciptanya iklim yang mendorong lnsan Perusahaan untuk mengungkapkan dan 

membahas Benturan Kepentingan yang terjadi. 

9.3. Terciptanya budaya komunikasi yang terbuka, serta mendorong dialog tentang integritas 

secara terus menerus. 

10. Dalam pengambilan keputusan, lnsan Perusahaan harus memperhatikan peraturan internal 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau 

tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, 

etnisitas, dan keluarga. 

11. lnsan Perusahaan tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan 

keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila terdapat 

Benturan Kepentingan, maka lnsan Perusahaan tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan 

keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya. 

12. lnsan Perusahaan harus menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh 

inside information atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan 

informasi ini tidak terbuka untuk umum. 
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13. lnsan Perusahaan tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya 

sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya. lnsan Perusahaan juga tidak boleh 

mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya, 

termasuk mendapatkan informasi tertentu dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang 

bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut. 

14. Situasi dan Penyebab Benturan Kepentingan. 

14.1. Situasi yang termasuk dalam Benturan Kepentingan meliputi, namun tidak terbatas pada 

: 

14.1.1. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset, jabatan atau nama Perusahaan 

untuk kepentingan pribadi atau golongan; 

14.1.2. Situasi yang memberikan akses khusus kepada lnsan Perusahaan atau pihak 

tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya 

diberlakukan; 

14.1.3. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur 

karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi; 

14.1.4. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau Perusahaan 

dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan; 

14.1.5. Situasi perangkapan jabatan di beberapa Perusahaan dan atau organisasi yang 

memiliki hubungan langsung atau pemanfaatan suatu jabatan untuk 

kepentingan pribadi atau golongan terkait jabatan lainnya; 

14.1.6. Situasi yang menyebabkan lnsan Perusahaan menerima gratifikasi yang 

bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau perlakuan 

pemangku kewenangan; mempengaruhi pelayanan terkait dengan tugas, 

wewenang dan tanggung jawabnya; mempengaruhi proses penerimaan, 

promosi, atau mutasi pejabat/karyawan; mendapatkan informasi, atau sesuatu 

hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, 

atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak 

melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan atau jabatannya; 

14.1.7. Situasi adanya lnsan Perusahaan yang memiliki hubungan sedarah atau 

hubungan perkawinan dengan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris 

Perusahaan; 

14.1.8. Situasi adanya kepemilikan saham secara langsung maupun tidak langsung 

oleh lnsan Perusahaan beserta keluarganya, baik bersamasama ataupun 

sendiri-sendiri, dalam perusahaan lain yang mengadakan transaksi dengan 

Perusahaan; 

14.1.9. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah 

ditentukan Perusahaan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia 

Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di 

Perusahaan; 
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14.1.10. Situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan 

ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan; 

14.1.11. Situasi seseorang dapat menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi; 

14.1.12. Situasi penggunaan pengaruh pada periode paska kerja (post employment); 

14.1.13. Situasi adanya keterlibatan langsung atau tidak langsung dalam pengelolaan 

Perusahaan pesaing dan/atau Perusahaan mitra atau calon mitra lainnya. 

14.2. Penyebab Benturan Kepentingan meliputi namun tidak terbatas pada : 

14.2.1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan 

yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian 

wewenang yang diberikan oleh ketentuan Perusahaan dan peraturan 

perundang-undangan; 

14.2.2. Perangkapan jabatan, yaitu lnsan Perusahaan memegang jabatan lain yang 

memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya 

pada Perusahaan, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara 

profesional, independen, dan akuntabel; 

14.2.3. Gratifikasi sebagaimana tercantum dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi, 

baik yang diterima di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri dan yang dilakukan 

dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang 

dilakukan oleh lnsan Perusahaan terkait dengan wewenang/jabatannya di 

Perusahaan, dapat menimbulkan Benturan Kepentingan  yang mempengaruhi 

lndependensi, Objektivitas,  maupun Profesionalisme lnsan Perusahaan; 

14.2.4. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh lnsan Perusahaan dengan 

pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan, baik karena hubungan 

darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat 

mempengaruhi keputusannya; 

14.2.5. Kepentingan pribadi (vested interest) yaitu keinginan/kebutuhan lnsan 

Perusahaan mengenai suatu hal yang bersifat pribadi. 

15. Benturan Kepentingan dalam Proses Pengadaan 

lnsan Perusahaan dilarang berpartisipasi dalam setiap kegiatan pengadaan yang melibatkan 

suatu perusahaan di mana yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan mempunyai 

kepemilikan saham yang signifikan atau mempunyai kepentingan finansial. Adapun yang 

dimaksud dengan berpartisipasi dalam proses pengadaan meliputi, namun tidak terbatas 

pada: 

15.1. Mengundang, memberikan persetujuan atau membahas pekerjaan di masa 

mendatang dengan kontraktor yang berkompetisi, yaitu setiap entitas usaha yang 

memungkinkan di masa mendatang dapat menjadi pesaing atau pemenang kontrak 

dari Perseroan; 

15.2. Meminta atau menerima uang, pemberian atau hal-hal lain yang bernilai, baik secara 

langsung maupun tidak langsung dari kontraktor yang berkompetisi; 
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15.3. Berusaha untuk memperoleh atau mengungkapkan informasi yang terkait dengan 

proses pengadaan. 

16. Benturan Kepentingan dengan Aktivitas Sampingan 

lnsan Perusahaan dapat diizinkan melakukan aktivitas lain di luar jam kerja yang telah 

ditetapkan, dengan syarat bahwa : 

16.1. Aktivitas tersebut tidak memliki Benturan Kepentingan dengan kepentingan 

Perusahaan dan/atau aktivitas yang telah diamanatkan kepadanya; 

16.2. Aktivitas tersebut tidak merusak reputasi Perusahaan; 

16.3. Aktivitas tersebut tidak mempengaruhi lnsan Perusahaan dalam membuat keputusan 

dalam melaksanakan jabatan di Perusahaan; 

16.4. Keterlibatan dalam aktivitas-aktivitas lain tidak boleh mengurangi independensi dan 

objektivitas dalam mengambil keputusan atau mempengaruhi efektivitas dan ketepatan 

waktu penyelesaian pekerjaan lnsan Perusahaan yang bersangkutan. 

17. Setiap lnsan Perusahaan harus menjunjung tinggi standar kerja tanpa terkecuali dan sedapat 

mungkin bertindak objektif dan independen dalam segenap kegiatan sehari-hari. Apabila 

kemudian Direksi dan/atau karyawan Perseroan merasa Benturan Kepentingan akan timbul 

dalam kegiatan yang dilaksanakan, maka yang bersangkutan wajib melakukan pemberitahuan 

dengan menggunakan formulir permohonan izin untuk mendapatkan persetujuan dari pejabat 

yang berwenang. 

18. lzin persetujuan sebagaimana tersebut pada poin 17, diperlukan apabila terjadi salah satu atau 

lebih dari beberapa hal di bawah ini : 

18.1. Aktivitas di luar dinas tersebut merupakan hasil pengetahuan yang diperoleh dari 

Perusahaan. 

18.2. Aktivitas tersebut melebihi 6 (enam) jam kerja pada suatu hari kerja tertentu atau lebih 

dari 20 (dua puluh) jam kerja pada minggu kerja tertentu. 

18.3. Aktivitas di luar dinas tersebut merupakan aktivitas yang tumpang tindih dengan hari 

dan jam kerja Perusahaan termasuk di dalamnya kegiatan olahraga seperti tenis, golf 

dan lain-lain yang tidak dilakukan untuk keperluan bisnis Perusahaan dan dilakukan 

pada jam kerja. 

19. Pencegahan terhadap Benturan Kepentingan 

19.1. Komitmen dan Keteladanan 

Guna menghindari Benturan Kepentingan, Pejabat Perusahaan wajib mempergunakan 

kewenangannya secara baik dan benar dengan mempertimbangkan kepentingan 

Perusahaan, kepentingan masyarakat, kepentingan lnsan Perusahaan dan berbagai 

faktor lain. 

19.2. Partisipasi dan Keterlibatan Seluruh lnsan Perusahaan 

lmplementasi kebijakan untuk mencegah Benturan Kepentingan membutuhkan 

keterlibatan seluruh lnsan Perusahaan. lnsan Perusahaan harus menyadari dan 

memahami masalah Benturan Kepentingan dan harus dapat mengantisipasi sekaligus 
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mencegah terjadinya Benturan Kepentingan. Dalam rangka mendorong partisipasi dan 

keterlibatan lnsan Perusahaan, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut : 

a. Mempublikasikan Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan. 

b. Secara berkala mengingatkan lnsan Perusahaan adanya Kebijakan dan Pedoman 

Pengelolaan Benturan Kepentingan. 

c. Menjamin agar Pedoman mudah diperoleh dan diketahui. 

d. Memberi pengarahan tentang bagaimana menangani Benturan 

Kepentingan. 

e. Memberi bantuan konsultasi dan nasihat bagi mereka yang belum memahami 

Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan, termasuk juga 

kepada pihak-pihak luar yang berkaitan atau berhubungan dengan Perusahaan. 

20. Penanganan Benturan Kepentingan 

20.1. Ketentuan Dasar Penanganan Benturan Kepentingan 

20.1.1. lnsan Perusahaan yang berpotensi atau telah berada dalam situasi Benturan 

Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Benturan 

Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung. 

20.1.2. lnsan Perusahaan yang menyadari dirinya berpotensi atau telah berada dalam 

situasi Benturan Kepentingan, dapat mengundurkan diri dari tugas yang dapat 

menimbulkan Benturan Kepentingan tersebut atau memutuskan untuk tidak 

terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan 

tersebut. 

20.1.3. Dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan 

Perusahaan, Direksi dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan sebagaimana 

dimaksud poin 20.1.2 di atas, tetapi tidak terlibat dalam proses pengambilan 

keputusan. 

20.2. Mekanisme Pelaporan terhadap Benturan Kepentingan 

Apabila lnsan Perusahaan mengetahui adanya situasi Benturan Kepentingan, maka 

lnsan Perusahaan wajib melaporkan hal tersebut melalui : 

20.2.1. Atasan Langsung  

Penyampaian Surat Pernyataan Benturan Kepentingan kepada Atasan 

Langsung paling lambat 5 (lima) hari sejak terjadinya situasi/kondisi tersebut. 

Kemudian Atasan Langsung mempelajari situasi/kondisi yang menunjukkan 

indikasi adanya Benturan Kepentingan yang dilaporkan tersebut dan dalam 

waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja mengambli keputusan untuk mengatasi 

situasi tersebut. 

20.2.2. Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing System (WBS) Pelaporan 

melalui    Sistem Pelaporan Pelanggaran / Whistleblowing System (WBS) 

dilakukan apabila pelapor adalah lnsan Perusahaan atau pihak pihak  lainnya 
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(pelanggan,  Mitra  Kerja  dan  Masyarakat)  yang  tidak memiliki keterlibatan 

secara langsung, namun mengetahui potensi atau telah terjadinya Benturan 

Kepentingan di Perusahaan. Pelaporan melalui Sistem Pelaporan 

Pelanggaran/Whistleblowing System mengikuti Pedoman Sistem Pelaporan 

Pelanggaran/Whistleblowing System yang ditetapkan Perusahaan. Pelaporan 

atas terjadinya Benturan Kepentingan, harus dilakukan dengan itikad baik dan 

bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan 

tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk/fitnah. Perusahaan menjamin 

bahwa proses pelaporan yang dilakukan oleh lnsan Perusahaan, maupun 

pihak ketiga akan dijaga kerahasiannya. 

21. Penegakan Penanganan Benturan Kepentingan 

21.1. Perusahaan memberlakukan kebijakan terkait Penanganan Benturan Kepentingan 

bagi Insan Perusahaan. 

21.2. Direksi akan melakukan evaluasi terhadap situasi/kondisi dan hubungan afiliasi yang 

menimbulkan Benturan Kepentingan dengan penyelenggaraan pengurusan BUMN, 

mulai dari tingkatan korporat, direktorat, sampai dengan pelaksanaan tugas pokok 

karyawan BUMN. Berdasarkan evaluasi itu, Direksi BUMN menyiapkan tindakan 

penanganan Benturan Kepentingan sebagai perbaikan terhadap pedoman 

penanganan Benturan Kepentingan yang sudah ditetapkan. 

22. Sanksi Terhadap Benturan Kepentingan  

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan 

(Conflict of Interest) ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang 

berlaku di Perusahaan. 

23. Sosialisasi penanganan aduan Benturan Kepentingan disampaikan melalui media 

Whistleblowing System (WBS) 

 

VIII. KETENTUAN LAIN  

1. Pedoman ini mulai berlaku efektif sesuai dengan tanggal revisinya. 
 

IX. LAMPIRAN 

Lampiran 1 : PG-FM-14-3021 Surat Pernyataan Benturan Kepentingan 

 


