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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

1. LATAR BELAKANG 

 
PT. Sarana Bandar Nasional untuk selanjutnya disingkat PT. SBN, 
sebagai salah satu anak perusahaan Badan Usaha Milik NegaraPT. 

PELNI wajib menerapkan praktik-praktik Good Corporate 
Governance secara konsisten dan atau menjadikan Good Corporate 
Governance sebagai landasan operasionalnya sebagaimana 

tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN No : KEP-117/M-
MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002, tentang Penerapan praktik Good 
Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara. Untuk itu 

INSAN SBN harus memiliki komitmen yang tinggi dalam 
melaksanakan praktik-praktik Good Corporate Governance atau 
Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagai bagian dari usaha untuk 

pencapaian visi dan misi Perusahaan. 
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Pedoman Perilaku (Code of Conduct) ini merupakan landasan 
berperilaku dan motivator untuk mengerjakan sesuatu dengan baik 

dan benar, serta cara yang terbaik dalam internalisasi nilai-nilai 
etika usaha dan alat untuk mencegah potensi terjadinya 
penyelewengan dan kecurangan serta membangun corporate 
image yang baik. 
Pedoman Perilaku ini disusun sebagai acuan perilaku bagi INSAN 
SBN yakni Komisaris beserta perangkatnya (sekretariat), Direksi 

dan Pekerja PT. SBN.  
 

2. TUJUAN PENYUSUNAN PEDOMAN 

 
Pedoman Perilaku (Code of Conduct) merupakan bagian dari 
pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT. SBN. Pada 

hakekatnya Pedoman Perilaku (Code of Conduct)PT. SBN adalah 
peraturan berisi tentang keharusan dan wajib dilaksanakan serta 
larangan yang harus dihindari sebagai penjabaran pelaksanaan 
prinsip-prinsip GCG yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, 

Responsibilitas (Pertanggung-jawaban), Independensi 
(Kemandirian) dan Fairness (Kewajaran). 
 

Tujuan penyusunan pedoman perilaku PT. SBNadalah untuk 
membantu seluruh INSAN SBN baik di pusat maupun di cabang 
agar berperilaku secara benar baik secara hukum maupun secara 

etika, dalam rangka menjaga dan meningkatkan citra Perusahaan. 
 
PT. SBN sebagai anak perusahaan BUMN PT.PELNI melakukan 

usaha dibidang bongkar muat dan freight forwarding, serta 
memiliki anak perusahaan yang bergerak dibidang logistic          
PT. Sarana Bandar Logistik (PT. SBL) dan Pelni Mart yang bergerak 

dibidang retail dan trading,yang bertujuan untuk mendapatkan 
keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan 
menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 

Untuk menerapkan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang 
baik diperlukan integritas dan etika yang telah tertanam secara 
mendalam dalam budaya Perusahaan. Dengan integritas yang kuat  
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dan perilaku yang beretika, dapat diyakini menjamin kepercayaan 
yang berkesinambungan daristakeholder. 
 
Seluruh INSAN SBN baik di kantor pusat maupun di cabang harus 
menyadari serta mematuhi panduan yang telah ditetapkan di dalam 

pedoman perilaku PT. SBN. Setiap INSAN SBNyang tidak mematuhi 
Pedoman ini dapat dikenakan tindakan disiplin dan sanksi sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku.  

 
Pedoman Perilaku merupakan penjabaran nilai - nilai dasar yang 
merupakan standar perilaku minimum yang harus dipatuhi oleh 

seluruh INSAN SBN dalam melaksanakan tugasnya. Pedoman 
Perilaku ini bukan merupakan serangkaian aturan yang kaku, 
melainkan serangkaian prinsip praktis yang memberikan arahan 

dan mencerminkan pendekatan kita terhadap perilaku usaha. 
 

3. VISI DAN MISI 
 

VISI: 
 
"Menjadi total logistics company yang unggul dan terpercaya di 

Indonesia pada tahun 2020”. 
 

Visi PT. SBN mempunyai makna sebagai berikut: 

- Total Logistic Company;  
 Kegiatan bongkar muat di pelabuhan 
 Warehousing/pergudangan, trucking dan freight forwarding 

 Total supply chain 
- Unggul;  

 Memiliki network yang luas (diseluruh Indonesia)  

 Kecepatan proses pelayanan (lead time)  
- Terpercaya; 

 Zero claim 
 Settlement claim yang cepat 
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MISI: 

 Memberikan pelayanan yang kompetitif di bidang usaha 
logistik untuk kapal – kapal perusahaan induk serta 
kapal – kapal lainnya; 

 Mendukung kinerja pelabuhan untuk kelancaran arus 
barang; 

 Memberikan kontribusi yang optimal bagi Pemegang 
Saham, Negara, Karyawan dan Lingkungan; 

 Meningkatkan nilai perusahaan yang dibangun melalui 
kreativitas, inovasi, dan kompetensi sumber daya 
manusia. 

 

4. BUDAYA PERUSAHAAN 
 
Dalam mencapai Visinya, PT. SBNberkomitmen untuk menerapkan 

Tata Nilai Utama (Core values) sebagai berikut: 
 

Kejujuran (honesty) 

Setiap INSAN SBN harus menjunjung tinggi rasa saling percaya dan 
bertindak dengan integritas (kejujuran, konsisten, komitmen, 
berani dan dapat dipercaya) dalam rangkamencapai keunggulan 

dalam kinerja berdasarkan tuntutan"stakeholders". 
 

Layanan Prima (Service Excellence) 

Insan SBN selalu memberikan layanan terbaik melalui kreatifitas 
dan inovasi serta fokus pada pelanggan. 

 

Pembelajaran yang berkelanjutan (Continuous learning) 
Setiap INSAN SBNtidak pernah berhenti belajar untuk menjadi yang 
terbaik dan harus mampu mentransformasikan dirinya secara 

berkelanjutan, berdasarkan tuntutan yang sedang maupun akan 
terjadi 

 

Kerja sama Tim (team work) 
Insan SBN selalu menjunjung tinggi kerjasama tim yang solid untuk 
mencapai hasil maksimal. 
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5. ISTILAH PENTING 
 

Dalam Pedoman Perilaku (Code of Conduct) ini yang dimaksud 
dengan: 
1. Perusahaan adalah PT. Sarana Bandar Nasional (PT.SBN). 

2. Manajemen adalah yang terdiri dari Direksi dan pejabat satu 
level dibawah Direksi. 

3. Benturan kepentingan adalah suatu kondisi yang 

memungkinkan INSAN SBN baik di pusat maupun di cabang 
untuk memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang 
dimilikinya dalam Perusahaan untuk kepentingan pribadi, 

keluarga atau golongan, sehingga dapat mempengaruhi 
pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Perusahaan secara 
objektif. 

4. Corporate Secretary adalah pejabat yang bertanggung jawab 
untuk memantau kepatuhan terhadap pelaksanaan Pedoman 
Perilaku (Code of Conduct)ini antara lain melalui menerima dan 
menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilaporkan. 

5. Corporate Governance adalah struktur dan proses yang 
digunakan oleh organ Perusahaan untuk meningkatkan 
keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan guna 

mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang 
dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders 
lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan 

nilai-nilai etika. 
6. Etika adalah sekumpulan norma atau nilai yang diyakini oleh 

suatu kelompok masyarakat sebagai suatu standar perilaku 

kelompok tersebut. 
7. Good Corporate Governance adalah komitmen, aturan main dan 

praktik penyelenggaraan bisnis yang sehat dan beretika. 

8. INSAN SBN adalah Komisaris beserta perangkatnya 
(Sekretariat), Direksi dan Pekerja PT. SBN. 

9. Konsumen adalah setiap orang dan atau organisasi yang 

menggunakan jasa PT. SBN. 
10. Mitra Kerja adalah mitra Perusahaan yang terikat dalam kontrak 

kerjasama dengan Perusahaan. 
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11. Pemasok/supplier adalah penyedia barang/jasa bagi 
Perusahaan. 

12. Pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Pedoman 
Perilaku (Code of Conduct) meliputi para Komisaris beserta 
perangkatnya (sekretariat), Direksi, dan pejabat satu tingkat 

dibawah Direksi. 
13. Pekerja adaiah semua orang yang mempunyai hubungan kerja 

dengan PT. SBN dengan status organik dan non organik dan 

menerima upah/gaji. 
 
 

 
 
INSAN SBN ADALAH KOMISARIS,DIREKSI DAN PEGAWAI   PT 
SBN. 
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BAB II 
PEDOMAN ETIKA KERJA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. MENJAGA CITRA PERUSAHAAN 

 
Dalam rangka menjaga citra Perusahaan, seluruh INSAN SBN baik 
di pusat maupun di cabang diwajibkan untuk : 

1) Menjaga nama baik Perusahaan, untuk itu INSAN SBN harus 
senantiasa berupaya meningkatkan kapasitas profesional baik 
melalui jalur formal maupun non-formal. 

2) Menjaga perilaku dan penampilan yang sesuai dengan norma 
kesopanan yang berlaku. 

3) Menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan 
norma agama dan etika kesusilaan. 

4) Tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang (Daftar G). 
5) Tidak mengkonsumsi minuman keras saat melaksanakan tugas, 

di lingkungan Perseroan. 

6) Tidak melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan 
atau martabat Perusahaan. 

7) Menghindari sejauh mungkin memasuki tempat-tempat yang 

dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pekerja dan 
Perusahaan. 
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2. MELINDUNGI AKTIVA MILIK PERUSAHAAN 
 

Setiap aktiva Perusahaan yang meliputi barang bergerak maupun 
barang tidak bergerak harus mendapat perlindungan dan 
pengamanan dalam penggunaannya. Oleh karena itu INSAN SBN 

yang diberi kepercayaan atas barang bergerak dan tidak bergerak 
harus : 
1) Bertanggung jawab untuk melindungi aktiva Perusahaan yang 

dipercayakan kepadanya dan membantu melindungi aktiva 
Perusahaan secara umum. 

2) Memastikan efisiensi serta efektivitas penggunaan aktiva dalam 

pengelolaannya, sesuai dengan peraturan penggunaan yang 
berlaku, dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan. 

3) Menggunakan seluruh aktiva Perusahaan untuk melaksanakan 

usaha Perusahaan atau untuk tujuan-tujuan tertentu yang 
diijinkan oleh Direksi dan atau pejabat yang ditunjuk sesuai 
tugas dan wewenangnya. 

4) Waspada dan segera melaporkan kepada Petugas Keamanan 

Perusahaan atau atasan langsung terhadap tindakan pencurian, 

kelalaian, pemborosan, dan penyalahgunaan aktiva Perseroan 

karena secara langsung akan berdampak pada keuntungan 

Perusahaan, agar dapat diambil tindakan sesegera mungkin. 

5) Bertanggungjawab dalam penggunaan Komputer, e-mail, dan 

Internet PT. SBN sesuai kebijakan yang ditetapkan. 

6) Mematuhi larangan untuk tidak memiliki, menjual, membeli, 

menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan aset atau 

meminjamkan dana Perusahaan secara tidak sah. 

7) Mempertanggungjawabkan setiap penggunaan aktiva 

Perusahaan secara tepat dan akurat. 

 

3. MELINDUNGI INFORMASI PERSEROAN 
 
Informasi yang dimiliki PT. SBN, baik yang bersifat umum maupun 

rahasia adalah aset yang berharga. Perlindungan atas informasi 
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memainkan peranan penting dalam kelanjutan perkembangan serta 
kemampuan PT. SBNuntuk bersaing. 

Oleh karena itu akses, penggunaan dan pengungkapan Informasi 
yang dimiliki PT. SBN, hanya dapat dilakukan oleh INSAN SBN yang 
sudah diberi kewenangan sesuai dengan lingkup tugasnya. 

Berkaitan dengan hal tersebut, INSAN SBN mempunyai kewajiban 
sebagai berikut: 
1) Merahasiakan informasi rahasia yang diperoleh sewaktu 

menjabat sebagai Komisaris, Direksi, Auditor Internal, Pejabat 
Struktural, Pejabat Fungsional, Pekerja, Auditor Eksternal dan 
Konsultan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, walaupun sudah tidak bekerja/tidak mempunyai ikatan 
kerjasama dengan PT. SBNlagi. 

2) Menjaga dan bertanggung jawab atas kerahasiaan informasi 

Perseroan sesuai dengan jenis klasifikasi informasi rahasia. 
3) Tidak menggunakan informasi Perseroan untuk kepentingan 

pribadi, keluarga, kerabat, teman, dan/atau kepentingan orang-
orang di luar Perusahaan yang tidak berhak. 

4) Tidak mengungkapkan informasi Perseroan kepada pekerjaPT. 
SBNlainnya, kecuali untuk orang - orang yang diberi 
kewenangan oleh PT. SBNsebagai pihak yang berhak menerima 

informasi tersebut. 
5) Setiap INSAN SBN ikut menjaga dan memahami bahwa yang 

bertindak sebagai juru bicara Perusahaan hanya Komisaris 

Utama, Direktur Utama, Corporate Secretary, atau seseorang 
yang diberi pelimpahan tugas khusus oleh pejabat yang 
berwenang. 

6) Memastikan informasi tersebut disimpan di tempat yang aman 
atau selalu berada dibawah pengawasan INSAN SBN yang 
diberi wewenang. 

7) Mematuhi hal-hal tersebut di atas, baik selama yang 
bersangkutan menjadi INSAN SBN maupun setelah tidak 
menjadi INSAN SBN. 
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4. MENGHINDARI BENTURAN KEPENTINGAN 
 

Benturan Kepentingan didefinisikan sebagai suatu kondisi yang 
memungkinkan INSAN SBN baik di kantor pusat maupun di cabang 
untuk memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya 

dalam Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau 
golongan, sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang 
diamanatkan oleh Perusahaan secara objektif. 

Benturan kepentingan ini dapat terjadi karena INSAN SBN 
melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan baik oleh Anggaran 
Dasar Perusahaan, Peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

kebijakan Perusahaan maupun Pedoman Perilaku Perusahaan. 
Benturan kepentingan ini dapat melibatkan jajaran PT. SBNdan 
Anak Perseroan maupun pihak di luar Perusahaan. 

1) INSAN SBN baik di pusat maupun di cabang tidak 
diperkenankan melakukan transaksi yang mempunyai benturan 
kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan 
Perusahaan yang bersangkutan. 

2) Dilarang memangku jabatan di Perusahaan lain yang dapat 
menimbulkan benturan kepentingan. 

3) Tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila mempunyai 

kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan 
Perusahaan. 

4) Dalam hal INSAN SBN mempunyai benturan kepentingan dalam 

pembuatan suatu keputusan, maka yang bersangkutan harus 
mundur dari proses pengambilan keputusan tersebut. 

5) Larangan hubungan keluarga terkait benturan kepentingan 

sebagaimana tersebut diatas mengacu kepada Anggaran Dasar. 
6) INSAN SBN harus memberitahu atasan langsung mereka 

mengenai situasi yang dapat melibatkan pertentangan 

kepentingan. 
7) Seluruh INSAN SBN harus dengan segera mengungkapkan 

secara tertulis kepada atasan langsung setiap keadaan yang 

dapat menimbulkan benturan kepentingan, potensi benturan 
kepentingan, atau kesan adanya benturan kepentingan. 
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8) Kebijakan Perusahaan dalam hal benturan kepentingan 
didasarkan pada prinsip bahwa setiap keputusan yang 

dihasilkan INSAN SBN harus diambil semata-mata bagi 
kepentingan terbaik Perusahaan. 

 

5. SUAP 
 
1) Suap adalah memberikan atau menawarkan sesuatu, baik 

langsung ataupun tidak langsung, kepada pejabat atau individu 
yang mewakili mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi 
pengambilan keputusan. 

2) Seluruh INSAN SBN baik di kantor pusat maupun di cabang 
dilarang memberikan atau menawarkan suap, dalam keadaan 
apapun Perusahaan tidak akan menyetujui pembayaran yang 

tidak wajar, dalam bentuk uang atau benda berharga lainnya 
yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. 

3) Selain itu seluruh INSAN SBN dilarang menerima sesuatu untuk 
kepentingannya baik langsung ataupun tidak langsung, dari 

mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan 
keputusan. 

4) Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenakan 

sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Perusahaan. 
 

6. DONASI, JAMUAN DAN HADIAH 

 
1) Donasi, jamuan, dan hadiah yang diberikan kepada pihak ketiga 

merupakan praktek bisnis yang dapat diterima sejauh hal 

tersebut dilakukan sesuai dengan kebijakan Perusahaan. 
2) Direksi harus menetapkan kebijakan dan prosedur baku 

menyangkut pemberian donasi, jamuan dan hadiah kepada 

pihak ketiga tersebut. 
3) Pemberian donasi, jamuan dan hadiah tersebut tidak dapat 

dibenarkan apabila terdapat kepentingan atau motif 

terselubung yang bermaksud mempengaruhi pengambilan 
keputusan oleh pihak lain dan/atau dapat menimbulkan 
benturan kepentingan. 
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7. DONASI 
 

Donasi pada prinsipnya diberikan kepada pihak luar yang 
memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Perusahaan, dalam batas 
kepatutan, untuk tujuan sosial ataupun amal, seperti donasi untuk 

bencana alam. Sedangkan donasi untuk tujuan lain hanya boleh 
dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 
(Kepmen 117), misalnya : Program Kemitraan dan program 

lainnya serta mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang 
sebelum diberikan. 

 

8. JAMUAN 
 
1) Jamuan yang dimaksud merupakan penyelenggaraan jamuan 

makan dan/atau hiburan seperti acara pertunjukan dan olah 
raga yang bertujuan untuk menjamu klien atau calon klien 
Perusahaan. Penyelenggaraan jamuan harus bersifat wajar, 
dilaksanakan dalam batas-batas toleransi dan harus dituangkan 

dalam aturan baku yang dibuat oleh pihak manajemen 
Perusahaan. 

2) Di mata mitra kerja Perseroan, jamuan juga merupakan 

representasi dari citra Perseroan. Untuk itu penyelenggaraan 
sebuah jamuan bisnis harus diselenggarakan pada tempat-
tempat terhormat dan tidak menimbulkan citra negatif. 

3) Adakalanya INSAN SBN menerima tawaran jamuan dari mitra 
kerjanya, hal tersebut dibolehkan dalam batas-batas toleransi 
tertentu dan harus dituangkan dalam aturan baku yang dibuat 

oleh pihak manajemen Perusahaan. Jamuan tersebut tidak 
akan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses 
bisnis, bersifat wajar, dilakukan ditempat-tempat terhormat 

yang tidak akan menimbulkan citra negatif. 
 
9. HADIAH 

 
1) Hadiah dapat didefinisikan sebagai pemberian sesuatu sebagai 

tanda terima kasih dapat berupa uang atau natura kepada 
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pihak lain atas jasa/layanan yang telah diberikan, dan biasanya 
ditujukan untuk menjaga hubungan bisnis yang telah 

terbangun. 
2) Hadiah yang menggunakan logo PT. SBN dapat diberikan dalam 

konteks bisnis yang wajar. Hadiah lainnya dalam bentuk uang, 

tiket pertunjukkan, hiburan, jamuan makan, kegiatan olah raga, 
tiket perjalanan, akomodasi, barang/bingkisan ataupun 
pemberian yang lain harus memperoleh persetujuan dari 

Direksi sebelum dilakukan pemberian. 
3) Jenis dan nilai hadiah yang akan diberikan harus disetujui oleh 

Direksi. 

4) Perusahaan melarang INSAN SBN untuk menerima segala 

bentuk hadiah dan tanda terima kasih lainnya, dimana 

diketahui atau patut diduga pemberian tersebut diberikan 

dalam kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan INSAN SBN 

yang bersangkutan. Larangan tersebut dapat dikecualikan 

dengan merujuk kepada kebijakan Direksi. 

5) Perusahaan perlu memastikan bahwa praktik-praktik 

penerimaan hadiah tidak mempengaruhi pengambilan 

keputusan bisnis Perseroan. 

6) Prinsip yang penting untuk dijadikan acuan adalah transparansi, 

yaitu dengan memastikan bahwa manajemen mengetahui 

adanya pemberian hadiah sehingga hal ini akan menghindari 

prasangka mengenai adanya pertentangan kepentingan. 

 

10. KONTRIBUSI DAN AKTIVITAS POLITIK 

 
Perusahaan menjamin hak asasi INSAN SBN sebagai warga negara 
dalam hal berkumpul, berserikat, berorganisasi dan menyalurkan 

aspirasi sosial politiknya. Namun demikian, Perusahaan 
memberikan ketentuan sebagai berikut: 
1) INSAN SBN harus mematuhi setiap peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang mengatur mengenai keterlibatan 
Perusahaan dan pekerja dalam urusan politik. Mereka tidak 
diperkenankan menjadi pengurus maupun anggota partai 



   

14 

 

politik, atau anggota legislatif dan/ atau mencalonkan diri 
menjadi anggota maupun calon pengurus partai politik atau 

calon anggota legislatif. 
2) Jika mereka mencalonkan diri menjadi pengurus maupun 

anggota partai politik dan/atau anggota legislatif agar non-aktif 

dari PT. SBN. 
3) Dan jika mereka memilih menjadi pengurus maupun anggota 

partai politik atau sebagai anggota legislatif, maka harus 

mengundurkan diri dari status kepekerjaannya di PT. SBN 
sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

4) PT. SBN mempertahankan sikap netral terhadap partai politik. 

Oleh karena itu, PT. SBNtidak memberikan bantuan dana, 
sumber daya maupun fasilitas apapun ke partai politik, politisi 
atau calon pejabat manapun. 

5) Perusahaan tidak melarang INSAN SBN untuk berpartisipasi di 

dalam aspirasi politik sepanjang yang bersangkutan membuat 

pernyataan tidak menggunakan dana, waktu, peralatan, 

fasilitas atau aktiva milik Perusahaan  lainnya untuk mendukung 

aspirasi partai politik tertentu, dan harus dipastikan bahwa 

aktivitas politiknya tidak mewakiii aspirasi Perusahaan. 

 

11. PEDOMAN PERILAKU PIMPINAN 

 
Pimpinan Perusahaan merupakan bagian dari INSAN SBN sehingga 
harus tunduk dan patuh terhadap Pedoman Perilaku Perusahaan. 

Untuk itu sudah merupakan kewajiban jajaran Pimpinan PT. SBN 
untuk : 
1) Memberikan sikap keteladanan, disiplin, dan profesional dalam 

bekerja. 
2) Menghargai pendapat setiap bawahan tanpa membeda-

bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. 

3) Memberi kesempatan yang sama serta motivasi kepada 
bawahan untuk mengembangkan karirnya. 

4) Memperlakukan bawahan secara baik, adil, dan santun serta 

menghargai hasil kerja dan prestasi setiap pekerja. 
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5) Membuka diri terhadap kritik yang membangun/dan berusaha 
Memperbaiki diri. 

6) Memelihara dan meningkatkan kerja sama, keutuhan, 
persatuan, dan kesatuan seluruh pekerja. 

7) Menghormati hak dan kewajiban pekerja sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku dan Peraturan 
Perusahaan. 

8) Memberikan penghargaan setiap hasil kerja dan prestasi kerja 

bawahan sekecil apapun agar motivasi bawahan terus tumbuh 

dan berkembang. 

9) Menjadi penengah dan berlaku bijaksana dalam sebuah 

permasalahan. 
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BAB III 
PEDOMAN ETIKA USAHA 

 

 

1. ETIKA DENGAN PEMEGANG SAHAM 

 
INSAN SBN menyadari adanya kepentingan Pemegang Saham 
terhadap Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan 

Perusahaan adalah melakukan usaha dibidang bongkar muat dan 
freight forwarding serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya 
yang dimiliki Perusahaan untuk mendapatkan/mengejar 

keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan. Hal ini dapat 
diwujudkan dengan terciptanya hubungan yang baik dan harmonis 
antara INSAN SBN baik di kantor pusat maupun di cabang dengan 

Pemegang Saham dalam tata kelola Perusahaan yang baik melalui 
upaya : 
1) INSAN SBN bertindak secara profesional dalam menjalankan 

kegiatan bisnisnya. 

2) INSAN SBN bekerja secara optimal untuk meningkatkan nilai 
Perusahaan. 

3) INSAN SBN memberikan informasi yang jujur, lengkap, akurat 

dan tepatwaktu. 
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4) INSAN SBN menjamin Pemegang Saham memperoleh hak-
haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. 
 
2. ETIKA DENGAN PEKERJA 

 
Perusahaan percaya bahwa sumber daya manusia adalah aset 
utama perusahaan dan menjadi kunci keberhasilan dalam 

mencapai tujuan Perusahaan. Kesuksesan Perusahaan adalah 
berkat kerja keras para INSAN SBN yang terlatih dan berprestasi, 
untuk itu pertu dilakukan agar: 

1) Perusahaan menghormati hak dan kewajiban pekerja sesuai 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

2) Dalam setiap kebijakannya, Perusahaan melarang keras 

diskriminasi pekerja berdasarkan suku, agama, ras, jenis 
kelamin, usia, status perkawinan, kecacatan fisik, dan 
penggolongan-penggolongan lain yang dilarang oleh peraturan 
perundang-undangan. 

3) Perusahaan memastikan bahwa setiap kinerja positif akan 
memperoleh imbalan, dan setiap pelanggaran akan dikenakan 
sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan. 

4) Perusahaan mendorong dan membantu pekerja untuk 
mengembangkan pengetahuan dan keahlian yang sesuai 
dengan bidang kerjanya. 

5) Perusahaan berkomitmen untuk memberikan kesempatan kerja 
dan pengembangan karir yang adil kepada seluruh pekerja 
sesuai dengan prestasi yang ditunjukkan. 

6) Perusahaan menyediakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, 
aman dan nyaman bagi pekerja 

7) Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan suasana kerja 

yang terbuka, kondusif, partisipatif dan komunikatif di antara 
pekerja, dan antara pekerja dengan Manajemen, sehingga      
dapat menumbuhkan sinergi dan iklim kerja sama di 

Perusahaan. 
8) Perusahaan memastikan diterapkannya prosedur kesehatan dan 

keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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9) Setiap pekerja wajib mentaati pedoman perilaku, kebijakan 
yang ditetapkan oleh PT. SBN serta semua peraturan yang 

berlaku. 
 
3. ETIKA DENGAN PEMASOK DAN PENYEDIA BARANG DAN 

JASA 
 
Prinsip dasar hubungan dengan Pemasok dan Penyedia Barang dan 

Jasa adalah menuju terwujudnya pengadaan barang dan jasa yang 
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 adil, terbuka dan profesional. 

1) PT. SBN memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa 
dilaksanakan dengan prinsip-prinsip kompetitif, transparan, dan 
adil serta menghindari praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme 
(KKN). 

2) Hubungan kerja PT. SBN dengan Pemasok dituangkan dengan 
membuat perjanjian/kontrak secara tertulis dan di tandatangani 
kedua belah pihak yang menjelaskan hak dan kewajiban 

masing-masing. 
3) PT. SBN memastikan bahwa Pemasok telah melaksanakan 

kewajibannya sesuai dengan perjanjian / kontrakyang telah 

disepakati. 
4) PT. SBN menjalankan kewajibannya dengan menepati jadwal 

dan mekanisme pembayaran sesuai dengan perjanjian/kontrak 

yang telah disepakati. 
 
4. ETIKA DENGAN MITRA KERJA 

 
Dengan Mitra Kerja Perusahaan memupuk rasa saling percaya, 
saling merhargai dan selalu menjaga kebersamaan sesuai norma 

dan kaidah-kaidah yang berlaku dengan cara : 
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1) Membuat perjanjian kerja yang berimbang dan saling 
menguntungkan dengan mitra kerja dan tidak melanggar 

aturan dan prosedur yang berlaku. 
2) Mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar yang 

berlaku dan terbaik. 

3) Membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja 
untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan 
kinerja. 

4) Jujur dan adil dalam berbisnis dengan mitra kerja. 
5) Keputusan pemilihan mitra kerja diambil  secara obyektif dan 

adil dengan melihat faktor-faktor seperti kualitas, harga, 

kehandalan dan integrltas. 
 

5. TANGGUNG JAWAB TERHADAP PELANGGAN 

 
Pelanggan adalah stakeholders Perusahaan yang sangat penting 
keberadaannya untuk kelangsungan hidup Perusahaan. Persepsi 
pelanggan akan membangun reputasi Perusahaan oleh karena itu 

setiap INSAN SBNharus ikut bertanggung jawab dalam membentuk 
citra yang baik di mata Pelanggan. Untuk itu Perusahaan harus : 
1) Memastikan bahwa setiap Pelanggan di perlakuan secara adil. 

2) Memastikan bahwa manajemen memperlakukan/melayani 
konsumen secara benar dan jujur sesuai dengan haknya. 

3) Memastikan bahwa penanganan keluhan pelanggan dilakukan 

secara profesional melalui mekanisme yang baku dan 
transparan. 

4) Memelihara hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan. 

5) Mengutamakan kualitas dalam setiap produk/ jasa yang dijual 
kepada pelanggan, termasuk di dalamnya pemenuhan standar 
spesifikasi, ketepatan waktu serta harga yang wajar dengan 

pelayanan yang optimal. 
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6. TANGGUNG JAWAB TERHADAP KREDITUR 
 

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 : 
1) Senantiasa menyampaikan informasi yang relevan kepada 

kreditur seperti bank, lembaga keuangan, pemegang obligasi 

dan kreditur lainnya secara benar, akurat, dan menggambarkan 
kondisl Perusahaan yang sebenamya. 

2) Menggunakan dana yang diperoleh dari kreditur secara 

amanah, transparan, dan tepat guna. 
3) Memilih kreditur/investor berdasarkan aspek kredibilitas dan 

bonafiditas yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai aturan 

yang berlaku. 
4) Memenuhi semua ketentuan-kebentuan yang ada dalam 

Perjanjian dengan pihak kreditur. 
 

7. TANGGUNG JAWAB TERHADAP MASYARAKAT & 
LINGKUNGAN 
 

PT. SBN menyadari bahwa di mana pun Perseroan beroperasi 
selalu berhubungan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar 
yang memiliki karakteristik/budaya yang berbeda-beda. Kepedulian 

Perusahaan terhadap lingkungan sekitar merupakan salah satu 
bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan. Menyadari pentingnya 
tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, 

Perusahaan perlu melakukan langkah langkah sebagai berikut: 
1) Memenuhi dan melaksanakan peraturan Nasional dan 

Internasional yang berkaitan dengan keselamatan 

pengoperasian kapal dan perlindungan lingkungan khususnya 
pencemaran laut. 

2) Menyediakan peralatan/perlengkapan kerja dan  menjamin tata 

kerja yang aman pada setiap pengoperasian kapal, selama 
dalam pelayaran maupun di pelabuhan. 
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3) Dalam menjalankan aktifitas usaha, senantiasa berusaha 
mengurangi seminimal mungkin dampak negatif terhadap 

lingkungan hidup. Hal tersebut dilakukan misalnya dengan 
menggunakan material yang tidak berbahaya bagi lingkungan 
hidup. 

4) Berpartisipasi aktif dalam membantu pengembangan 
masyarakat sebagai rasa tanggung jawab sosial. 

5) Perusahaan menghormati peraturan hukum, nilai-nilai kearifan 

lokal, dan norma-nonna yang berlaku di wilayah dimana 
Perusahan melakukan usaha. 

6) Memberikan kontribusi bantuan kepada korban-korban akibat 

bencana alam dan musibah lainnya, ataupun bersama-sama 
dengan pihak lain membantu menanggulangi akibat bencana 
alam. 

7) Melakukan penilaian ulang dan menyempurnakan sistem 
keselamatan pengoperasian kapal dan perlindungan lingkungan 
sesuai perkembangan peraturan-peraturan Nasional maupun 
Internasional serta perkembangan teknologi. 

8) Perusahaan mendukung program Pemerintah dalam 
mengurangi dampak pemanasan global, dengan melakukan 
program penghematan energi dan sumber daya alam. 

9) Melarang INSAN SBN memberikan janji-janji kepada 
masyarakat diluar kewenangannya. 

10) Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada 

diskiriminasi masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan 
golongan. 
 

8. KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN 
 

Kepatuhan terhadap hukum merupakan standar minimum dari 
perilaku yang positif. Patuh terhadap penegakan hukum dan semua 
peraturan yang berlaku dalam menjalankan aktivitas operasional 

Perusahaan adalah penting, oleh sebab itu Perusahaan 
berkomitmen untuk : 
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1) Mentaati peraturan yang berlaku, baik dari Pemerintah Pusat 
maupun Pemerintah Daerah. 

2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, seluruh INSAN SBN 
harus patuh dan tunduk terhadap semua peraturan/kebijakan, 
pedoman,prosedur yang telah ditetapkan dan melaksanakannya 

secara konsekuen dan konsisten. 
3) Semua INSAN SBN harus menghindari setiap tindakan dan 

perilaku yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hukum 

atau etika profesi. 
4) Mengedepankan penyelesaian melalui jalur musyawarah untuk 

mencapai mufakat dalam setiap permasalahan. Apabila 

musyawarah tidak mencapai kesepakatan maka akan 
menempuh jalur hukum dan harus menghormati hasil dari 
proses hukum tersebut. 

 
9. PERSAINGAN USAHA 

 
INSAN SBN mempunyai tanggung jawab menjalankan usaha 

persaingan yang sehat dan adil sesuai bisnis utama (Core 
bussiness) yang diwujudkan dengan: 
1) Menghindari praktek yang tidak jujur. 

2) Senantiasa berusaha menciptakan produk / jasa yang inovatif 
dan berkualitas agar tetap dapat bertahan dan unggul dalam 
persaingan usaha. 

3) Mendukung perilaku kompetitif yang sehat dan menunjukkan 
sikap saling menghargai pesaing. 

4) Menghindari melakukan kesepakatan yang tidak wajar dengan 

pelaku industri lainnya, untuk mendapatkan keuntungan 
dengan mengorbankan kepentingan konsumen. 
 

10. PENGUNGKAPAN INFORMASI KEUANGAN 
 
Pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi dilaksanakan secara 

akurat dan konsisten, sesuai standar akuntansi keuangan yang 
berlaku umum. Kegiatan akuntansi harus menghasilkan laporan 
yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan kepada Manajemen, 
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Pemegang Saham, Pemerintah, Masyarakat, dan pihak-pihak yang 
berkepentingan lainnya. Oleh sebab itu Perusahaan bertanggung 

jawab untuk : 
1) Melakukan pencatatan atas semua kegiatan operasional 

Perusahaan secara akurat, jujur, lengkap dan tepat waktu baik 

dalam hal jumlah maupun klasifikasi, di dalam pembukuan 
Perusahaan. 

2) Tidak membuat laporan keuangan ganda untuk tujuan apapun. 

3) Tidak memberikan toleransi terhadap setiap penyajian 
pelaporan keuangan yang menyesatkan. 

4) Menyusun dan menerapkan pengendalian internal yang 

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

5) Dalam keadaan apapun dana atau aset Perusahaan harus 

tercatat. 
6) Menyajikan informasi Perusahaan yang relevan untuk publik 

sesuai dengan standar yang berlaku. 
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BAB IV 
PENERAPAN PEDOMAN PERILAKU 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
1. SOSIALISASI PEDOMAN PERILAKU 

 
Seluruh INSAN SBN harus membaca dan memahami dengan baik 
isi buku Pedoman ini, dan bertanggung jawab untuk mentaatinya. 

Unit Kerja Corporate Secretaryberkewajiban untuk 
mensosialisasikan Pedoman ini ke seluruh INSAN SBN dengan 
menyampaikan daftar baca. Setiap INSAN SBN dapat meminta 

penjelasan dari atasan langsung apabila kurang memahami 
kebijakan Pedoman Perilaku. 
 

2. PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN SBN 
 
Seluruh INSAN SBN wajib menandatangani Surat Pernyataan 

Kepatuhan Pedoman Perilaku Perusahaan, sebagai wujud 
komitmen untuk mematuhi Pedoman Perilaku ini. 
Penandatanganan surat kepatuhan Pedoman Perilaku dilakukan 

secara berkala setiap tahun. Direktorat Keuangan dan SDM 
mendokumentasikan Surat Pernyataan Kepatuhan sebagai bagian 
yang tak terpisahkan dari Pedoman Perilaku Perusahaan. 
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3. SALURAN PENGADUAN MASALAH 

 
Setiap INSAN SBN yang mengetahui suatu situasi yang diyakini 
berpotensi melanggar Pedoman Perilaku ini, harus segera 

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

jawabkan serta tidak mengandung unsur fltnah dan kepentingan 
pribadi. 
 

Perusahaan akan melindungi kerahasiaan setiap INSAN SBN yang 
telah melaporkan pelanggaran dan akan segera 
menindaklanjutinya, kecuali laporannya tidak benar dan kepada 

pelapor dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 
 

4. SANKSI PELANGGARAN PEDOMAN PERILAKU 
 

Pemberian sanksi terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku 
Perusahaan dilakukan untuk menegakkan Pedoman Perilaku 
Perusahaan. Setiap INSAN SBN yang terbukti melakukan 

pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Perusahaan diberikan 
sanksi. 
 

Pemberian sanksi akan diatur dengan peraturan tersendiri yang 
ditetapkan sesuai peraturan Perusahaan. 

 

5. PENUTUP 
 
1) Pedoman Perilaku (Code of Conduct) disusun sebagai acuan 

penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) di 
lingkungan PT. SBN. 

2) Setiap perubahan atas Pedoman Perilaku dilakukan setelah 

mendapatkan persetujuan dari Komisaris dan Direksi. 
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3) Pedoman Perilaku akan dievaluasi dan direviu kembali secara 
berkala (minimal 2 tahun sekali) sesuai dengan tuntutan 

perkembangan dan kebutuhan Perusahaan. 
4) Pedoman Perilaku dinyatakan berlaku efektif sejak ditetapkan 

oleh Komisaris dan Direksi dan akan diatur lebih lanjut dengan 

Surat Keputusan Direksi. 
5) Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Perilaku ini, tetap 

mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
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LAMPIRAN - 1 

 

SURAT PERNYATAAN INSAN SBN 

 

Dengan ini saya sebagai INSAN SBN menyatakan telah menerima, 

membaca dan memahami PEDOMAN PERILAKU (Code of Conduct) 

Perusahaan PT. SBN pada hari ini, tanggal …………………… bulan 

…………………… tahun  Dua Ribu Enam Belas (2016). 

Bersedia untuk mematuhi semua ketentuan yang tercantum di 

dalamnya dan saya bersedia menerima sanksi atas pelanggaran (jika 

ada) yang saya lakukan. 

 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar, tanpa 

paksaan dan dapat dipertanggung jawabkan. 

 

Jakarta, …………………… 2016 

 

 

 

 

……………………………………… 

 

Nama : 

NRP :  

Jabatan/Bagian : 

 

 

 

 

LAMPIRAN - 2 
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SURAT PERNYATAAN 
PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB 

ATAS PEDOMAN PERILAKU 
(CODE OF CONDUCT) 

 

Sehubungan dengan pemberlakuan PEDOMAN PERILAKU Perusahaan 
PT. SBN pada hari ini, Tanggal …………………… bulan …………………… 
tahun Dua Ribu Enam Belas (2016), yangtelah saya terima dan pahami 

sepenuhnya, saya berkewajiban untuk: 
 
1. Mendistribusikan PEDOMAN PERILAKU (Code of Conduct), telah 

diterima dan ditandatangani oleh seluruh INSAN SBN di unit kerja 
yang menjadi tanggung jawab saya. 

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan intemalisasi dengan 

pejabat terkait. 
3. Melakukan upaya-upaya untuk menjamin kepatuhan terhadap 

PEDOMAN PERILAKU (Code of Conduct) di unit kerja yang menjadi 
tanggung jawab saya. 

4. Melaksanakan semua pemberian sanksi pelanggaran disiplin (jika 
ada) dan melakukan tindakan pembinaan/perbaikan di lingkungan 
unit kerja yang menjadi tanggung jawab saya. 

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

 

Jakarta, …………………… 2016 

 

 

 

………………………………… 

Nama : 

NRP :  

Jabatan/Bagian : 


