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I. 	 TUJUAN 

Pedoman ini bertujuan untuk mengatur penerapan sistem pelaporan pelanggaran (whistle blowing 
system) sehingga Perusahaan dapat: 

Menerapkan budaya yang dalam menegakkan Perusahaan" 
Mendorong pelaporan terhadap yang menirnbulkan bagi baik 
secara finansial maupun non finansial dalam rangka menjaga serta melindungi aset serta 
reputasi Perusahaan. 

3. 	 Mendorong upaya pengawasan oleh semua pihak sehingga menciptakan budaya malu untuk 
pelanggaran. 

Menciptakan lingkungan yang dan di lingkungan Perusahaan. 

II. 	 RUANG LlNGKUP 

Pedoman ini memberikan panduan tata cara mencakup prinsip, ketentuan, batasan dan kategori 
aduan, kewenangan penanganan pelaporan, perlindungan terhadap dan terkait, 
mekanisme penyampaian pelaporan, sanksi penghargaan di 
PT Petrokimia Gresik dan dapat dijadikan acuan bagi Anak Perusahaan. 

III, 	 DEFINISI 

1. Langsung 	 orang memiliki atau yang 
tinggi mempunyai kewenangan langsung 

terhadap bawahannya. 
2. 	 Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT Petrokimia Gresik 
3. 	 Direksi adalah Direksi PT Petrokimia 
4. 	 Fu Kepatuha tim yang dltetapkan Surat 

Penyuapan (FKAP) 	 dalam rangka penerapan Sistem 
Manajemen Anti Penyuapan. 

5. 	 Fungsi Pengelola WBS adalah fungsi yang menerima Pengaduan/Penyingkapan, 
menyeleksi 	 Pengaduan/Penyingkapan untuk diproses 

lanjut I nvestigasi 
6. 	 Good Corporate Governance prinsip-prinsip yang suatu proses dan 

(GCG) 	 mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan 
peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. 

7. 	 Insan PG Dewan Komisaris, Direksi, seluruh Karyawan tetap dan 
kontrak, Karyawan yang diperbantukan di Anak 
Perusahaan/Perusahaan lain dan Karyawan lain yang 
dipekerjakan Petrokimia 

8. 	 Awal kegiatan menganalisis informasi yang 
diperoleh dari aduan Pelapor berupa bukti-bukti awal telah 
terjadi pelanggaran. 
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9. 	 Investigasi Lanjutan adalah kegiatan lanjutan untuk mencari dan 
mengumpulkan bukti-bukti lain yang diperlukan guna 
memastikan bahwa memang telah terjadi pelanggaran. 

10. 	 Investigator Eksternal adalah Tim Investigasi yang berasal dari luar Perusahaan, 
yaitu badan hukum baik yang bersifat orang-perseorangan 
maupun badan usaha/perusahaan yang ditunjuk oleh 
Perusahaan untuk melaksanakan investigasi secara 
khusus terhadap suatu dugaan pelanggaran yang 
dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran 
Perusahaan. 

11. 	 Pelapor adalah Insan PG Group dan atau stakeholder lainnya yang 
berlandaskan pad a itikad baik menyampaikan laporan 
tindakan pelanggaran melalui media WBS. 

12. 	 Pengaduan adalah perbuatan melaporkan atas tindakan pelanggaran 
atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, 
perbuatan tidak etis atau tidak bermoral, atau perbuatan 
lain yang dilarang dan dapat merugikan Perusahaan. 

13. Perusahaan 	 dengan huruf P besar adalah PT Petrokimia Gresik. 
14. 	 Pihak Ketiga adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum 

yang memiliki atau tidak mem iliki hubungan bisnis 
dengan perusahaan atau merupakan pesaing 
perusahaan termasuk tapi tidak terbatas pada vendor, 
supplier, dealer, agen, bank, maupun mitra kerja lainnya. 

15. 	 Saksi adalah orang yang mengetahui dan/atau dapat 
memberikan informasi atas pengaduan 

16. Sistem Manajemen Anti 	 adalah Sistem Manajemen yang dirancang untuk 
Penyuapan (SMAP) 	 membantu perusahaan mencegah, mendeteksi, dan 

menangani penyuapan serta mematuhi peraturan 
perundang-undangan yang terkait anti penyuapan. 

17. 	 Tim Investigasi Tim yang melakukan tugas untuk mengumpulkan data 
data/bukti terkait pelanggaran dan melakukan investigasi 
awal serta lanjutan. 

18. 	 Terlapor adalah Insan PG yang dilaporkan dalam tindakan 
pelanggaran yang disampaikan melalui media WBS. 

19. Whiste Blowing System 	 adalah media pengaduan bagi pihak eksternal dan internal 
(WBS) 	 yang disediakan Perusahaan secara online bersifat 

rahasia, anonim yang digunakan untuk mengoptimalkan 
peran serta Insan PG dan pihak lainnya dalam 
mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan 
Perusahaan. 
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IV. 	 TANGGUNG JAWAB 
1. 	 Pedoman ini disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan selaku Ketua Fungsi Kepatuhan Anti 

Penyuapan, diperiksa oleh Oirektur Keuangan , Sumber Oaya Manusia, dan Umum, serta 
disahkan oleh Oirektur Utama. 

2. 	 Pelaksanaan Pedoman ini menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam Pedoman 
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 No. 31 tahun 1999 dan telah diperbaharui dengan Undang Undang No. 20 

tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
2. 	 Undang-undang No.15 tahun 2002 jo Undang Undang No.25 tahun 2003 tentang Tindak 

Pidana Pencucian Uang. 
3. 	 Undang-undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Pelapor. 
4. 	 Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi 

Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. 
5. 	 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. 
6. 	 Keputusan Sekretaris BUMN No. SK-16/S-MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang 

Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara 
No. PER-09/MBU/2012. 

7. 	 Anggaran Oasar PT Petrokimia Gresik. 
8. 	 Pedoman Sistem Pelaporan dan Pelanggaran - SPP (Whist/eb/owing System), Komite 

Nasional Kebijakan Governance, 2008. 
9. 	 PG-BPM-01-0001 Board Policy Manual 
10. 	 PG-CPM-01-0001 Corporate Policy Manual 
11. 	 Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 
12. 	 Surat Keputusan Oireksi PT Petrokimia Gresik No. 0235/0T.01.03/30/SKl2018, tanggal 4 Juni 

2018, tentang Kewenangan Pengesahan Dokumen Sistem Manajemen PT Petrokimia Gresik. 
13. 	 PG-PM-01-0001 Panduan Sistem Manajemen Terintegrasi PT Petrokimia Gresik 
14. 	 PG-PM-01-0003 Panduan Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Petrokimia Gresik 
15. 	 Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (PEBK). 
16. 	 PG-PO-10-0019 Pedoman Penerapan Manajemen Risiko 
17. 	 PG-PO-02-0020 Pedoman Pengelolaan Dokumen dan Catatan 
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18. 0-0024 Pedoman 	 Perusahaan Code) 

VI. PRINSIP-PRINSIP 

Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan atau penyingkapan oleh 
Pelapor, maka Sistem Pelaporan Pelanggaran ini diterapkan dengan menjunjung tinggi prinsip
prinsip sebagai berikut: 

Hukum 
pedoman Inl landasan perundang- undangan 

internal yang mempertimbangkan kepatutan dan kewajaran, 
memberikan pihak terkait 

Penerapan sistem pelaporan pelanggaran dilakukan dengan terstandarisasi dan taat hukum 
mengacu pada ketentuan umum yang ada di dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. 	 Efisien 
Aktivitas pelaporan pelanggaran dilakukan dengan tetap memperhatikan penggunaan berbagai 

dan/atau secara efisien mendukung pelaksanaan 

sistem pelaporan 	 informasi pada 
apabila mengetahui penyimpangan 	 proses bisnis 

5. 	 Akuntabel 
Penerapan sistem pelaporan pelanggaran menjunjung tinggi kebenaran atas data dan 
informasi yang disampaikan dan pertanggungjawabannya. 

6. 	 Kehati-hatian 
Dalam pelaksanaan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran harus berpegang pad a asas 
kehati-hatian, yakni dengan memperhitungkan dampak/risiko yang terkecil bagi Perusahaan 

PejabatiPersonel 
Diskriminatif 

Perusahaan yang sama untuk pelanggaran 
oleh setiap Insan dan Anak Perusahaan terjadi di lingkungan 

dengan bentuk peianggaran yang melalui WBS. 

pelaporan pelanggaran atas dasar dengan tujuan 
Perusahaan, atas dasar fitnah dasar/bukti. 
dan Perlindungan Pelapor 

melakukan proses atas setiap pengaduan, Pelaporan Pelanggaran 
ini menjaga kerahasiaan serta asas praduga tidak bersalah. 
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A. 	 Kategori Aduan 

WBS menjadi mekanisme deteksi dini suatu tindak pelanggaran yang dapat dan/atau telah 
merugikan serta dapat merusak image Perusahaan. WBS dapat digunakan oleh Pelapor jika 
pelaporan melalui atasan lang sung dan/atau fungsi terkait dinilai tidak efektif. Kategori aduan 

(Fraud) yang meliputi sebagai berikut: 
(Corruption) 

Perbuatan yang curang atau oleh Insan 
yang kepentingan dan/atau 

penyalahgunaan wewenang jabatan/kepercayaan yang diberikan kepada yang 
bersangkutan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, dan/atau orang lain, dan/atau 
korporasi yang dapat merugikan Perusahaan; 
a. 	 Penyuapan (Bribery) adalah Perbuatan memberi uang sogok dan atau memberi 

hadiah, janji, yang diberikan atau diterima dalam bentuk apapun kepada seseorang 
berpengaruh atau dengan jabatannya tujuan ingin 

mendapatkan sesuatu pribadi ataupun 
Benturan Kepentingan Interest) adalah dimana 

Perusahaan yang kekuasaan dan memiliki atau 
diduga memiliki kepentingan pribadi/golongan atas setiap kekuasaan 
dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan 
kinerja yang seharusnya; 

c. 	 Gratifikasi lIegal (/legal Gratuities) atau Gratifikasi yang Wajib 
Dilaporkan/Dianggap Suap adalah Perbuatan memberi dan/atau menerima 
hadiah atau cinderamata dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun 
di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau 

sarana elektronik, oleh Insan dengan 
wewenang/jabatannya sehingga dapat benturan 
kepentingan yang independensi, maupun 
profesionalisme Insan 
Pemerasan Ekonomi Extortion) adalah Perusahaan 
dengan maksud untuk diri sendiri atau melawan 
hukum, memaksa kekerasan atau untuk 
memberikan sesuatu seluruhnya atau kepunyaan 
orang itu atau orang supaya membuat menghapuskan 
piutang; 

1.2. 	 Penyalahgunaan Aset 
adalah segala tindakan dari Insan PG yang dengan sengaja menggunakan aset PT 
Petrokimia Gresik secara tidak benar/sebagaimana mestinya. Termasuk dalam definisi 
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aset PT Petrokimia Gresik adalah segala bentuk informasi dan kekayaan intelektual 
perusahaan; 

1.3. 	 Kecurangan laporan keuangan dan non keuangan 
adalah segala tindakan Insan PG yang dengan sengaja menyebabkan terjadinya 
mistatement atau adanya penghilangan informasi yang bersifat 
penting/material/signifikan yang seharusnya ada dalam laporan keuangan atau laporan 
non keuangan perusahaan; 

2. 	Perbuatan yang melanggar hukum atau peraturan/kode etik perusahaan 
adalah pelanggaran peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasional 
Perusahaan maupun pelanggaran terhadap peraturan internal yang berpotensi 
mencemarkan reputasi Perusahaan atau mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan. 

3. 	Perbuatan membahayakan keselamatan 
adalah perbuatan I tindakan yang mengakibatkan keselamatan Insan PG dalam bahaya yang 
berakibat pada pencemaran reputasi Perusahaan atau mengakibatkan kerugian bagi 
Perusahaan. 

B. 	 Kewenangan Penanganan Pelaporan 
1. 	 Penanggung jawab WBS di Perusahaan adalah Direktur Utama yang dibantu oleh Direktur 

Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai 
penanggung jawab WBS, Direktur Utama menunjuk: 
a) Fungsi Pengelola WBS yaitu Dep Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko (Dep 

TKP dan MR) 
b) Tim Investigasi yaitu Dep Audit Administrasi, Dep Audit Operasional, Dep Operasional 

SDM, Dep Hukum dan Sekretariat, dan Dep Keamanan 
2. 	 Direksi menyampaikan laporan perkembangan jumlah aduan dan penanganan 

pelaporan WBS kepada Dewan Komisaris secara periodik untuk mendapatkan 
pendapat/saran/tanggapan Dewan Komisaris. 

3. 	 Tugas dan wewenang Fungsi Pengelola WBS adalah: 
a) Melakukan pengelolaan WBS meliputi menerima, mencatat, dan menyeleksi 

pengaduan serta melakukan pelaporan secara periodik kepada Direksi. 
b) Menjaga kerahasiaan Pelapor, Saksi dan Pengaduan. 
c) Mengkoordinasikan penanganan tindak lanjut pengaduan. 
d) Melakukan pemantauan terhadap penanganan penyelesaian pengaduan. 
e) Menginformasikan progres penanganan aduan kepada pelapor. 
f) Mengkoordinasikan perlindungan terhadap pelapor dengan unit terkait. 
g) Melakukan evaluasi terhadap efektivitas WBS. 
h) Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan WBS. 

4. 	 Tugas dan wewenang Tim Investigasi adalah: 
a) Melakukan penanganan tindak lanjut pengaduan. 
b) Menjaga kerahasiaan Pelapor, Saksi, Pengaduan dan Hasil Investigasi. 
c) Melakukan investigasi awal dan lanjutan. 
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d) Melaporkan hasil investigasi kepada pihak yang berwenang yaitu DireksiiDewan 
Komisaris/Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero). 

e) Melaporkan progres penanganan aduan kepada Pengelola WBS. 
5. 	 dan penanganan sebagai 

------------------~ 

Klasifikasi pengaduan aduan 	 Wewenang 
yang berkaitan dan/atau dilakukan oleh: penanganan 

1 Karyawan Direksi 
2 Direksi Dewan Komisaris 

I Dewan 	 Direktur Pupuk 
(Persero) 

C. 	 Kerahasiaan dan Perlindungan terhadap Pelapor dan Pihak Terkait 
1. 	 Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas Pelapor dan Saksi; 
2. 	 Perusahaan mem perlindungan terhadap Pelapor bentuk ancaman, 

dan tidak menyenangkan manapun selama Pelapor menjaga 
kerahasiaan identitas dan pelaporan pelanggaran yang diadukan kepada pihak rnanapun; 

3. 	 Perlindungan ini juga berlaku bagi Saksi, Pengelola WBS dan Tim investigasi; 
4. 	 Jika Pelapor, Saksi, Pengelola WBS dan Tim investigasi menerima ancaman maka dapat 

permohonan perlindungan kepada pihak yang berwenang melakukan 
penanganan; 

5. 	 Media pelaporan yang digunakan menyediakan opsi pelaporan anonim (tanpa identitas) 
guna melindungi identitas Pelapor kecuali jika pengungkapan identitas dilakukan oleh 
Pelapor sendiri; 

6. perlindungan diberikan 	 dengan ancaman/tindakan yang 
Pem perlindungan dilakukan dengan memperhatikan asas 

kerahasiaan dan ketentuan terkait yang berlaku di Perusahaan; 
7. 	 Pemberian perlindungan kepada Pelapor, Saksi Pengelola WBS dan Tim Investigasi dapat 

ditolak atau dihentikan apabila terdapat bukti bahwa yang bersangkutan tidak melakukan 
kewajibannya menjaga diri dan 

Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Pelapor 

Pelapor wajib memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi: 

1. 	 Jenis pelanggaran : sesuai yang dimaksud pada jenis aduan WBS. 
2. 	 Pihak yang terlibat : Pelaku, Saksi, Pihak yang dimungkinkan mengetahui informasi 

terkait aduan Pihak yang diuntungkan dan dirugikan. 
3. 	 Kronologis : bagaimana, kapan dan dimana pelanggaran tersebut dilakukan. 
4. pendukung : dapat dokumen/foto/video/rekaman suara. 

E. 	 Mekanisme Penyampaian Pelaporan 
1. Penyampaian pengaduan dapat dilakukan dengan 2 (dua) alternatif yaitu : 

1.1. Pelapor mengungkap identitas kepada Pengelola WBS. 

1 tidak mengungkap (anonymous). 
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2. Sarana penyampaian pengaduan yaitu : 
2.1. Telepon , SMS, Whatsapp melalui nomor : 081 1359 1385 
2.2. Email ke: pgbersih@petrokimia-gresik.com 
2.3. Surat. 
2.4. Media lainnya 

F. 	 Pelaksanaan Investigasi 
1. 	 Prinsip Dasar Pelaksanaan Investigasi 

a. 	 Proses investigasi dilakukan dengan memegang as as praduga tidak bersalah dan 
objektivitas; 

b. 	 Proses investigasi harus bebas dari bias dan dilakukan tidak tergantung dari siapa 
Pelapor ataupun siapa yang Terlapor; 

c. 	 Tim Investigasi harus bersifat independen yaitu bebas dari ancaman/intimidasi dan 
benturan kepentingan. Jika Tim Investigasi mendapatkan ancaman/intimidasi maka 
Perusahaan berkewajiban memberikan perlindungan. Jika salah satu atau beberapa 
anggota Tim Investigasi dalam situasi yang berpotensi menimbulkan benturan 
kepentingan maka anggota tersebut tidak dilibatkan dalam proses investigasi; 

d. 	 Terlapor harus diberi kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan atas bukti-bukti 
yang ditemukan, termasuk pembelaan bila diperlukan; 

e. 	 Apabila menggunakan Tim Investigasi dari pihak eksternal dimana terlapor adalah 
Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan dan laporan bersifat material dan 
mempengaruhi citra Perusahaan, maka Perusahaan harus dapat memilih dan 
menyediakan auditor/investigator yang berintegritas. Di luar kriteria tersebut, maka 
Investigasi dilakukan oleh Tim Investigasi Internal; 

2. 	 Tim Investigasi 
a. 	 Tim Investigasi yaitu sebagaimana yang ditunjuk oleh Direktur Utama. 
b. 	 Tim Investigasi dapat bekerja sam a dengan investigator eksternal atas persetujuan 

pihak yang berwenang yaitu DireksilDewan KomisarislDirektur Utama PT Pupuk 
Indonesia (Persero) . 

3. 	 Laporan Hasil Investigasi 
a. 	 Seluruh proses Investigasi wajib dibuatkan Berita Acara dan dalam bentuk laporan 

serta ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses investigasi; 
b. 	 Proses investigasi didokumentasikan dengan baik sehingga jika diperlukan untuk 

peninjauan ulang dapat dengan mudah dilakukan penelaahan kembali atas sasaran 
yang ingin dicapai dan juga keputusan keputusan penting yang diambil selama proses 
berlangsung; 

c. 	 Laporan hasil investigasi disertai beberapa pendukung baik bukti fisik dan non fisiko 
Hasil laporan investigasi tidak dapat berupa opini atau pendapat tapi berupa 
kesimpulan akhir mengenai hasil investigasi yang akan digunakan sebagai dasar 
putusan pengambilan tindakan. 

mailto:pgbersih@petrokimia-gresik.com
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G. 
1. 	 Mekanisme WBS disosialisasikan kepada seluruh Insan PG; 
2. 	 Pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan bersamaan dengan sosialisasi penerapan GCG, 

kebijakan Perusahaan, undang-undang yang terkait dengan tindak pidana korupsi, publikasi 
melalui intra net Perusahaan dan berbagai macam media komunikasi lainnya; 

3. 	 Mekanisme WBS dievaluasi dan disempurnakan secara berkala serta berkelanjutan sesuai 
perkembangan 

H, Penghargaan 
memberikan pelanggaran sesuai peraturan 

di Perusahaan; 
2. 	 Perusahaan memberikan penghargaan kepada Pelapor yang beritikad baik dan terbukti 

membantu Perusahaan; 

VIII, LAMPIRAN 

Lampiran 1 : Alur Proses Pengelolaan WBS PT Petrokimia Gresik 

: Contoh Format 



ALUR PROSES PENGELOLAAN WBS PT PETROKIMIA GRESIK

PELAPOR FUNGSI PENGELOLA (FP) WBS TIM INVESTIGASI DEKOM PGDIREKSI PG DIRUT PI

Mulai

Melakukan
Penanganan
tindak lanjut

aduan

Dekom melakukan
penanganan/tindak
lanjut aduan WBS

Dapat
ditindaklanjuti?

Menyampaikan
pengaduan WBS

Selesai

Menerima informasi
status penanganan

aduan

Menerima,
mencatat dan

menyeleksi aduan

Tidak

Menerima progress
penanganan aduan
dari Tim Investigasi

Ya Terlapor Direksi/
Dekom?

Ya

Tidak

Lamp.1/PG-PD-02-0015
Catatan :
subtansi pengaduan/penyingkapan terkait dengan citra/reputasi Perusahaan dan/atau menimbulkan kerugian
besar dan/atau belum pernah ditindaklanjuti oleh Perusahaan, maka Tim Investigasi dapat bekerja sama dengan
Eksternal investigator berdasarkan persetujuan dari Direksi.

Terbukti

Memberikan
informasi lebih

lanjut / menjadi saksi

Memberikan informasi
dari pelapor /

menghadirkan saksi

Pelaporan
ke Direksi

Pemberian
Sanksi bagi

Pelaku

Ya

Penutupan
Penyingkapan

Menerima Laporan
Akhir dari Tim

Investigasi/Dekom/
Dirut PI

Terlapor
Direksi ? Ya

Mengadakan
Sidang

Tidak

Terbukti

Ya

Pemberian
Sanksi bagi

Direksi

Tidak

Tidak

Selesai

Dirut PI melakukan
penanganan/tindak
lanjut aduan WBS

Terbukti

Ya

Pemberian
Sanksi bagi

Dekom

Selesai

Terlapor
Dekom PG

Tidak



Laporan Pengaduan WBS

1. Jenis Aduan :
(Lingkari sesuai pelanggaran yang diadukan)

a Korupsi e Pemerasan Ekonomi

b Penyuapan f Penyalahgunaan Aset

c Konflik Kepentingan g Kecurangan laporan keuangan dan non

keuangan

d Gratifikasi Ilegal/Gratifikasi yang Wajib

Dilaporkan/Dianggap Suap

h

2. Identitas Pelapor:
a. Nama : ............................................. (Jika tidak bersedia, tuliskan Anonymuous)

b. Media yang bisa dihubungi (No Tlp/Email): .............................................

3. Pihak yang terlibat:
(Pelaku, Saksi, Pihak yang dimungkinkan mengetahui informasi terkait aduan, Pihak yang

diuntungkan dan dirugikan)

No Pihak yang terlibat Status

(Pelaku, Saksi, dll)

Jabatan di PG

4. Kronologis :
(Bagaimana, kapan dan dimana pelanggaran tersebut dilakukan)

............................................................................................................................. ..........................

........................................................................ ...............................................................................

............................................................................................................................. ..........................

..................................................................................................................................................... ..

5. Bukti Pendukung :
(Dokumen/foto/video/rekaman suara jika ada dapat dilampirkan dalam laporan)

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..........................
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