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KATA PENGANTAR KOMISARIS UTAMA 

 

Mengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah suatu amanat bangsa yang harus dilaksanakan 

dengan dedikasi yang tinggi. Baik dan tidaknya setiap pengelola BUMN akan sangat ditentukan oleh 

perilaku masing-masing personel. Perilaku yang baik dengan dedikasi yang tinggi sangat diperlukan, 

agar kinerja perusahaan menjadi makin meningkat yang pada gilirannya dapat meningkatkan company 

value 

Komisaris mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran PT Virama Karya (Persero) yang 

baerhasil merumuskan dan menyusun buku pedoman perilaku ini. Dengan adanya buku ini maka           

PT. Virama Karya telah memiliki tambahan kelengkapan perangkat perusahaan yang dipersyaratkan 

dalam good corporate govermance, dan disisi lain merupakan rambu-rambu yang memberikan arahan 

kepada setiap insan PT. Virama Karya. Mengingat demikian pentingnya peranan buku pedoman ini, 

maka Komisaris mengharapkan agar Direksi dan segenap jajaran PT. Virama Karya dapat menghayati 

isi dan makna yang terkandung, sehingga dapat mengaplikasikannya dalam praktek pelaksanaan tugas 

perusahaan.  

Selama ini PT. Virama Karya sudah memiliki culture yang membentuk perilaku setiap karyawan. 

Pedoman perilaku yang berhasil disusun ini merupakan perumusan lebih lanjut dari culture yang sudah 

ada, dan disempurnakan dengan tambahan-tambahan hal baru sebagai pembaharuan kearah yang 

lebih baik. Dengan demikian terhadap hal-hal yang sifatnya baru adaptasi nantinya perlu dilakukan 

penyesuaian. Namun demikian karena dalam bisnis konstruksi sifatnya cenderung dinamis, maka 

pedoman perilaku ini agar senantiasa dilakukan improvement untuk mengantisipasi dinamika 

perubahan bisnis.  

Dengan adanya buku pedoman perilaku ini, maka PT Virama Karya (Persero) telah satu langkah lebih 

maju menjadi perusahaan yang lebih berkembang. 

 

PT VIRAMA KARYA (Persero) 

 

 

                                                    Hari Suprayogi 

   Komisaris Utama 
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KATA PENGANTAR DIREKTUR UTAMA 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan karunia-Nya telah tersusun buku 

Pedoman Kode Etik Perilaku (Code Of Conduct) PT. Virama Karya (Persero), perkembangan dunia 

usaha jasa konstruksi yang semakin menuntut kita harus lebih siap dan sigap untuk itu telah dilakukan 

perubahan demi visi dan misi Perusahaan.  

Buku Pedoman Kode Etik yang telah disesuaikan akan disajikan sebagai landasan dalam 

melaksanakan tugas bagi seluruh jajaran Manajemen dan insan Virama Karya.  

Untuk mengantisipasi persaingan yang semakin ketat dalam era globalisasi ini, khususnya pasar dalam 

industri jasa konsultan, maka sangat tepat diterapkannya Pedoman Kode Etik Perilaku ini, untuk 

menjaga image perusahaan yang baik maupun kelangsungan kerjsama dengan para mitra kerja 

dengan landasan kerja yang terukur dan transparan.  

Virama Karya sebagai konsultan Nasional yang telah banyak berkecimpung dan berperan serta dalam 

kancah pembangunan ditanah air, perlu meningkat kinerja dan tata kelola perusahaan secara 

professional yang dilandasi dengan tindakan serta tanggung jawab perilaku yang nilai moral yang tinggi 

dan patuh terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku baik di dalam perusahaan maupun 

aturan Negara kita.  

Semoga dengan adanya buku panduan ini akan dapat meningkatkan kinerja dan citra baik perusahaan 

di mata stakeholder khususnya masyarakat pengguna jasa sehingga terbuka peluang yang lebih maju 

dan berkembang di masa yang akan datang.  

                                                                             

 

PT VIRAMA KARYA (Persero) 

 

 

                                                      Jusarwanto 

    Direktur Utama 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Untuk dapat terus diterima dalam pasar yang semakin kompetitif, pengelolaan perusahaan tidak lepas 

dari aturan main yang berlaku di pasar, baik aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun 

aturan-aturan moral dan etika yang telah terbentuk di masyarakat atau di bangun sendiri oleh 

perusahaan. Pengelolaan perusahaan dituntut agar tidak hanya mementingkan faktor yang bersifat 

ekonomis semata namun juga mempertimbangkan hal-hal  bersifat non ekonomis seperti nilai-nilai, 

etika, budaya dan perilaku lingkungan perusahaan.  

Arah pengembangan PT Virama Karya (Persero) ke depan pada bisnis utama yakni jasa konsultan 

teknik. Semakin tingginya tingkat persaingan dalam dunia jasa konsultan teknik, perusahaan 

diharapkan memiliki kemampuan bersaing agar dapat mempertahankan keberhasilan komersial 

dengan memberikan pelayanan yang optimal bagi para pelanggan melalui penyediaan produk-produk  

jasa konsultan teknik yang berkualitas tinggi dengan harga yang bersaing. 

Untuk dapat menciptakan iklim kerja yang dapat menyatukan seluruh Insan Virama pada kepatuhan 

dan kepedulian terhadap nilai-nilai moral dan etika, perlu diyakinkan bahwa seluruh kelengkapan organ 

perusahaan yang terdiri dari Dewan Komisaris, struktur organisasi yang mencakup Direksi serta 

segenap personil perusahaan merupakan pihak-pihak yang terkait satu sama lain dalam proses 

penciptaan penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika. Perusahaan mewajibkan seluruh Insan 

Virama untuk mematuhi semua ketentuan hukum, peraturan perundangan-undangan dan seluruh 

ketentuan perusahaan yang berlaku serta dengan sungguh-sungguh memahami dan berperilaku 

sesuai dengan panduan perilaku perusahaan dalam berinteraksi atau berhubungan dengan 

stakeholders. Patuh kepada hukum dan ketentuan perusahaan serta menjalankan etika yang baik, 

akan meningkatkan nilai dan keberhasilan Insan Virama sekaligus meningkatkan citra perusahaan 

ditengah-tengah masyarakat dan dunia usaha. 
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BAB II 

VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN 

 

Sesuai dengan arah pengembangan PT Virama Karya (Persero) ke depan untuk berkonsentrasi pada 

bisnis utama yakni jasa konsultan  teknik & manajemen, maka perusahaan telah merumuskan Visi dan 

Misi PT Virama Karya (Persero), yaitu : 

Visi:  

• Menjadi Konsultan Nasional Terdepan, Terbesar dan Terkemuka yang bertaraf Internasional 

di Asia Tenggara. 

Misi:  

1. PT Virama Karya sebagai Perusahaan Negara bergerak di bidang Jasa Konsultan Teknik & 

Manajemen yang berkiprah di Tingkat Nasional dan Internasional. 

2. Virama Karya menghasilkan Produk Layanan Jasa Konsultansi yang berkualitas, dan mampu 

memberikan Solusi Inovative dengan : 

a. Memaksimalkan penggunaan Teknologi Informasi terkini; 

b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas; 

c. Meningkatkan Kompetensi Perusahaan. 

3. Virama Karya meningkatkan nilai tambah dan manfaat untuk para stakeholder. 

4. Virama Karya melakukan diversifikasi usaha untuk berkembang menjadi tebesar dan 

tekemuka. 

 

Budaya Perusahaan  

Vision (Pandangan luas) Kemampuan menemukan dan menyampaikan pikiran untuk 
peningkatan dan pertumbuhan Perusahaan 

Intelligent (Ketajaman Berfikir) Menerapkan bisnis yang menghasilkan keuntungan untuk 
menciptakan nilai tambah  kepada stakeholder melalui 
kesempurnaan dan inovasi 

Reliable (Terpercaya) Komitmen di setiap operasi bisnis dengan integritas dan loyalitas 
yang tinggi, yang memiliki  konsistensi didalam menjaga kualitas 
dan kuantitas produk 

Ability (Kemampuan) Setiap personil Virama dilengkapi kemampuan yang sesuai dalam 
melaksanakan tugas dan pelatihan berkelanjutan 

Mannerly (Sopan santun) Terbuka, menghormati dan menjunjung etika bisnis yang baik 

Attraction (Menarik) Berpenampilan komunikatif dan profesional didalam setiap tugas 

 

 

Moto Perusahaan 

Dalam upaya melasanakan perwujudan Visi, Misi dan Budaya Perusahaan pada setiap personil 

perusahaan, maka ditetapkan moto perusahaan: 

• Terbaik dalam produk dan komitmen 

• Best product, best commitment 
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PT Virama Karya (Persero) sebagai BUMN jasa konsultan teknik & manajemen yang handal dan 

professional untuk skala nasional dan regional. Kriteria handal dan professional meliputi: 

a) Perusahaan tumbuh dan berkembang (Growth). Sehat dan bercitra baik (Image&Branded) dengan 

cara member pelayanan yang prima (mutu produk, mutu biaya dan mutu waktu) bagi pemakai 

jasa/ pelanggan guna memberi hasil maksimal kepada shareholders dan stakeholders 

b)  Perusahaan memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif diantara perusahaan sejenis, berdaya 

saing tinggi yang dimotori Modal Sumber Daya Manusia dan penguasaan teknologi sekaligus 

sebagai penentu kesiapan perusahaan bersaing di pasar bebas baik ditingkat nasional maupun 

internasional 

c)  Perusahaan masuk kategori sangat sehat, berdasarkan Kriteria Kementerian Negara BUMN 
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BAB III  

PANDUAN PERILAKU 

 

 

1.  Kepatuhan Terhadap Hukum, Peraturan dan Kebijakan Perusahaan 

Dalam menjalankan bisnis , perusahaan akan berupaya mematuhi peraturan yang terkait dengan 

bidang usaha perusahaan dan mematuhi peraturan dalam memenuhi kewajiban kepada pelanggan 

dan masyarakat sesuai peraturan  perundang-undangan yang berlaku. 

Perusahaan menuntut usaha yang maksimal dari segenap Insan Virama untuk melaksanakan 

secara konsisten dan konsukuen setiap ketentuan, peraturan dan kebijakan yang berlaku di 

perusahaan dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajibannya. 

Insan Virama wajib menjalankan dan mematuhi Panduan Sistem Manajemen Kerja  Perusahaan 

sebagai acuan proses dan kegiataan kerja untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan dalam 

upaya memenuhi Kepuasan Pelanggan.  

2.  Hubungan Perusahaan Dengan Pelanggan  

Guna membangun hubungan jangka panjang dengan Pemberi Kerja yang saling menguntungkan, 

Perusahaan senantiasa memastikan bahwa kebijakan manajemen memenuhi tuntutan pelanggan 

yang mengacu serta memperhatikan pangsa pasar, target pasar, kebutuhan dan harapan 

Pelanggan serta menjadikannya sebagai tuntutan kepuasaan dengan cara memastikan Insan 

Virama berperilaku etis dalam berhubungan dengan pelanggan dan memahani serta konsisten 

melaksanakan persyaratan baku mutu pelanggan.  

Dalam membina hubungan dengan pelanggan, perusahaan akan: 

• Memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan oleh perusahaan adalah benar akurat 

dan dapat dipertanggung jawabkan 

• Memastikan bahwa perjanjian kerja atau kontrak dengan Pelanggan dibuat berdasarkan 

kesetaraan hak dan tanggung jawab masing-masing 

• Memenuhi semua kewajiban perusahaan yang dituangkan dalam Kontrak Kerja secara 

bertanggung jawab 

• Memastikan bahwa seluruh proses dan kegiatan untuk merealisasikan pekerjaan atau proyek 

yang dipercayakan oleh Pemberi Kerja direncanakan dan dikendalikan secara efektif guna 

memenuhi tuntutan Pelanggan 

• Menyelesaikan setiap proyek yang dipercayakan oleh Pemberi Kerja dengan tepat waktu dan 

tepat mutu 

• Layanan “kepada” dan “demi” Kepuasan Pelanggan 

• Senantiasa meningkatkan mutu hasil kerja dalam rangka memenuhi persyaratan Kepuasan 

Pelanggan dengan secara terus-menerus melakukan perbaikan efektifitas sistem manajemen 

kerja 

• Menjaga reputasi, integrasi dan kredibilitas perusahaan dengan memastikan bahwa seluruh 

Insan Virama telah berperilaku professional, displin dan jujur dalam memberikan pelayanan 

kepada Pelanggan 

3.   Hubungan Perusahaan Dengan Pemegang Saham  

• Komitmen perusahaan kepada Pemegang Saham 



 

Hal | 5  

 

• Menjaga investasi pemegang saham dengan memberikan hasil yang terbaik berupa 

pertumbuhan yang konsisten dan tingkat pengambalian investasi yang wajar 

• Menyediakan informasi yang jujur, lengkap, akurat dan tepat waktu 

• Menghormati hak-hak pemegang saham sesuai Anggaran Dasar perusahaan 

 

4. Hubungan Perusahaan Dengan Insan Virama 

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultan teknik & manajemen perusahaan 

memandang bahwa sumber daya manusia merupakan aset perusahaan yang paling penting dan 

perlu dijaga dedikasi serta loyalitasnya, karena kesuksesan perusahaan adalah berkat kerja keras 

setiap insan virama yang terlatih dan berprestasi. 

Perusahaan menghargai setiap harkat dan keinginan setiap Insan Virama untuk maju dan 

meningkatkan kemampuannya sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan. Serta mencapai 

tingkat kesejahteraan yang optimal. Di lain pihak perusahaan menuntut  para  karyawannya untuk 

secara konsisten dan konsekuen menjalankan sistem manajemen kerja yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan 

Komitmen perusahaan terhadap para karyawan dituangkan dalam misi perusahaan untuk 

senatiasa meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan 

untuk kemajuan perusahaan serta regenerasi kepemimpinan di masa yang akan datang. 

Guna mewujudkan komitemen tersebut, maka perusahaan berkewajiban : 

a. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif yang memotivasi setiap Insan Virama untuk 

bekerja secara professional 

b. Secara konsisten dan konsekuen memberikan fasilitas kepada karyawan sesuai  dengan tugas 

dan tanggung jawab yang dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan jabatannya 

c. Memberikan kesempatan kerja  dan  pengembangan karir yang adil kepada seluruh karyawan 

yang memiliki kualifikasi selera sesuai dengan prestasi yang ditunjukkan 

d. Memandang setiap karyawan sebagai asset utama perusahaan yang ditunjukkan dengan: 

• Memperlakukan setiap karyawan dengan hormat, menghargai privasi dan harga dirinya 

• Secara tegas menolak praktek-praktek diskriminasi dalam pemberian kesempatan kerja 

dan pengambangan karir karyawan, dan sebaliknya menjamin perlakuan yang adil 

terhadap seluruh karyawan tanpa dipengaruhi aspek gender, suku, agama, ras dan 

golongan 

• Membantu dan mendorong karyawan untuk mengembangkan pengetahuannya melalui 

pendidikan dan pelatihan secara terencana dan sistematis kepada karyawan tanpa 

diskriminasi, sesuai keahlian yang dibutuhkan perusahaan 

• Menghargai prestasi karyawan dengan memberikan penghargaan berupa promosi, 

beasiswa, dan sebagainya sesuai ketentuan yang berlaku diperusahaan 

• Memperhatikan kondisi kerja karyawan , berupa sarana kerja berikut fasilitas 

pendukungnya yang memanuhi standar tingkat kesehatan dan keselamatan yang 

ditetapkan instansi terkait 

• Menegakkan peraturan kepegawaian yang berlaku kepada karyawan tanpa diskriminasi 

• Tidak mengijinkan penempatan karyawan yang mempunyai hubungan keluarga, baik 

langsung maupun tidak langsung (nepotisme) dalam satu satuan kerja 
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5. Hubungan Antar Insan Virama 

Budaya kebersamaan yang dianut perusahaan merupakan dasar bagi Insan Virama dalam 

membina hubungan dengan sesama rekan kerja di mana setiap insan, baik sebagai atasan atapun 

bawahan dituntut untuk menjunjung tinggi serta mempercayai nilai-nilai kepentingan bersama yang 

ditunjukan dengan sikap saling menghargai akan hak dan kewajiban tiap individu demi tercapainya 

hubungan kerja yang harmonis.  Hubungan kerja yang harmonis dalam suatu team work 

meerupakan salah satu modal bagi tercapainya tim kerja yang handal dan professional. Guna 

mencapai kondisi tersebut, setiap insan wajib: 

• Saling menghormati antar sesama Insan Virama tanpa membedakan suku, 

agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ras, gender dan golongan 

• Mengedepankan kepentingan perusahaan daripada kepentingan pribadi atau golongan 

• Bekerjasama secara  sehat untuk mencapai tujuan bersama yaitu selesainya pekerjaan sesuai 

standar mutu  yang telah ditetapkan oleh perusahaan 

• Menjauhkan diri dari perilaku yang dapat merusak citra perusahaan seperti menggunakan, 

memiliki, mendistribusikan, menjual narkoba 

• Menjaga sikap saling menghargai dan toleran antar sesama insan virama dengan menghindari 

sikap memamerkan kekayaan pribadi atau ucapan dan tindakan yang melecehkan, menghina, 

mengejek, memfitnah serta merendahkan sesama insan 

• Menyelesaikan seluruh pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai waktu yang tersedia 

dan merasa yakin bahwa rekan kerja yang lainpun demikian 

• Disiplin dalam mematuhi ketentuan jam kerja perusahaan 

• Sopan dan rapi dalam berbusana selama jam kerja 

• Saling mengingatkan sesama insan virama untuk menghindari tindakan yang melanggar 

disiplin 

 

SIKAP DAN TANGGUNG JAWAB PIMPINAN 

Sikap dan perilaku pimpinan selayakanya menjadi panutan atau teladan yang baik bagi 

bawahannya. Oleh karena itu dalam berinteraksi denngan bawahan seorang pimpinan harus: 

 

• Membuat uraian tugas dan tanggung jawab secara jelas sesuai dengan lingkup pekerjaan yang 

menjadi kewenangannya, untuk para pelaksana yang berada di bawah rentang kendalinya 

• Memberikan motivasi, bimbingan dan contoh teladan yang baik dengan berusaha 

meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan professionalisme dalam melaksanakan tugas 

• Memberi kesempatan yang sama kepada bawahan untuk mengembangkan karirnya 

• Terbuka terhadap kritik yang membangun dan menghargai hasil kerja atau  pendapat 

bawahannya 

• Bekerja keras, disiplin dan santun dalam bertutur kata 

• Bersikap tegas, adil dan bijaksana kepada setiap bawahan tanpa membeda-bedakan gender, 

suku, agama, rasa tau golongan 

• Tidak menghasut, memfitnah dan mempengaruhi bawahannya untuk menentang kebijakan 

perusahaan 

• Berkomunikasi secara terbuka, jujur, dan bertanggungjawab dengan menghindari perilaku 

yang dapat diartikan sebagai ancaman kekerasaan, penghinaan, pelecehan atau intimidasi 

terhadap bawahan sehingga menimbulkan rasa takut dan ketidaknyamanan kerja 

• Menanggapi secara bijaksana setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin  dan 

menindak lanjutinya sesuai peraturan perusahaan 

• Memelihara suasana kerja yang nyaman dan kondusif 

               

SIKAP DAN TANGGUNG JAWAB BAWAHAN 
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Hubungan Insan Virama dengan pimpinannya harus dilandasi sikap mengabdi kepada perusahaan 

dengan berupaya mempersembahkan hasil kerja terbaik serta bermutu prima untuk mencapai 

tujuan perusahaan. Sebagai bawahan, Insan Virama bertanggungjawab untuk: 

• Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai lingkup kerja masing-masing dengan sebaik-

baiknya dengan penuh pengabdian , kesadaran dan tanggung jawab 

• Menghargai atasan dan sesama insan dengan berkomunikasi secara santun, terbuka dan jujur 

• Berani mngemukakan pendapat dan mengambil inisiatif dalam memecahkan masalah 

• Selalu berusaha mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan profesionalisme dalam 

melaksanakan tugas 

• Bekerja keras, displin, dan santun dalam bertutur kata 

• Tidak melakukan penekanan atau intimidasi, penghinaan, pelecehan atau berkata-kata kasar 

kepada atasan atau sesama rekan kerja 

• Melaporkan kepada atasan apabila terjadi indikasi penyimpangan terhadap Panduan Perilaku 

 

6. Hubungan Perusahaan Dengan Mitra Kerja 

Perusahaan memandang kerjasama konsultan lain, sebagai mitra kerja sejajar yang  perlu 

dihormati hak-haknya di samping dituntut kewajibannya. Perusahaan mengharapkan bahwa mitra 

kerja mendapat keuntungan yang wajar dalam berbisnis dengan perusahaan. 

Penetapan mitra kerja yang dilakukan secara terbuka mengacu kepada sistem manajemen kerja 

yang telah dibangun oleh perusahaan. 

Dalam menjalin hubungan dengan mitra kerja, perusahaan bertanggungjawab untuk: 

• Memastikan bahwa penunjukan mitra kerja dilaksanakan secara jujur dan adil. Bebas dari 

unsur pemaksan dan kolusi sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku 

• Memastikan bahwa mitra kerja yang akan ditunjuk memiliki kriteria dan kompetensi yang 

dibutuhkan perusahaan serta tidak memiliki konflik kepentingan dengan perusahaan 

• Membuat perjanjian/kontrak secara tertulis yang menjelaskan hak dan kewajiban masing-

masing pihak 

• Menjalankan kewajiban perusahaan dengan menepati jadual dan mekanisme pembayaran 

sesuai dengan perjanjian/kontrak yang telah disepakati 

• Memastikan bahwa mitra kerja telah melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian/kontrak kerja 

• Memastikan mitra kerja menetapkan standar etiak berbisnis yang sehat setara dengan etika 

perusahaan 

 

7. Tanggung Jawab Sosial Kepada Masyarakat 

Sebagai penyedia jasa konsultansi yang beroperasi di beberapa wilayah Indonesia, perusahaan 

beserta segenap Insannya memiliki komitmen yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan 

sekitar, yang ditunjukkan dengan: 

• Senantiasa memperhatikan, menghormati dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai lokal dari 

masyarakat 

• Senantiasa menjaga keseimbangan sosial dengan lingkungan tempat bekerja 

• Mengutamakan penerimaan tenaga kerja dari lingkungan masyarakat sekitar dimana 

perusahaan melakukan kegiatann tanpa mengabaikan kualifikasi yang dibutuhkan 

• Senantiasa melakukan AMDAL sebelum menjalankan suatu pekerjaan yang diperkiraan 

berdampak pada lingkungan 

• Melakukan prosedur kerja yang aman bagi lingkungan dalam pengelolaan dan pembuangan 

limbah 
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• Memelihara kebersihan, keamanan lingkungan kerja dan berupaya menjaga kelestarian 

sumber daya alam serta lingkungan di sekitar tempat kegiatan perusahaan 

• Turut serta mendukung program pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan taraf hidup 

masyarakat dan kelestarian lingkungan yang sesuai dengan misi perusahaan dan dalam batas 

kemampuan perusahaan 

 

8. Pencatatan dan Pelaporan Keuangan 

Laporan keuangan perusahaan dihasilkan dari proses pencatatan dan pembukuan transaksi 

keuangan yang akurat, lengkap dan tepat waktu serta mengacu kepada prinsip akuntansi 

keuangan yang berlaku secara umum. Kebijakan perusahaan tidak membenarkan adanya 

pembukuan ganda dan menjamin bahwa hanya transaksi yang benar-benar terjadi yang dicatat. 

Setiap Insan Virama yang terlibat dalam kegiatan pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan 

harus menjalankan tugasnya secara jujur, cermat, dan bertanggungjawab dengan cara: 

• Mencatat dan mengadministrasikan seluruh aktiva dan kewajiban perusahaan dengan tertib, 

baik dan benar 

• Tidak melakukan kesalahan pencatatan dan pelaporan keuangan 

• Tidak melakukan rekayasa terhadap pelaporan keuangan perusahaan 

• Tidak memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak 

diluar perusahaan tanpa persetujuan pejabat yang berwewenang 

• Perusahaan tidak memberikan toleransi (kelonggaran) terhadap setiap kesalahan yang 

disengaja ataupun kegiatan yang menyesatkan dalam menyelenggarakan pencatatan dan 

pelaporan keuangan 

 

9. Pengamanan Aktiva Milik Perusahaan  

Aktiva perusahaan berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak harus dijaga status 

kepemilikan dan keberadaannya. Aktiva perusahaan berupa kendaraan dinas atau rumah dinas 

yang diberikan sebagai fasilitas jabatan harus ditetapkan oleh Surat Keputusan Direksi. Insan 

Virama yang diberi tanggung jawab untuk menggunakan aktiva perusahaan baik sebagai fasilitas 

jabatan ataupun fasilitas kerja, wajib: 

• Menjaga dan memelihara aktiva perusahaan 

• Menggunakan aktiva perusahaan untuk kepentingan perusahaan dan menghindari 

penggunaan aktiva perusahaan untuk kepentingan pribadi 

• Melaporkan setiap kehilangaan atau dugaan adanya penyalahgunaan aktiva perusahaan 

• Memelihara keberadaan barang bergerak (mobil, motor) dan barang tidak bergerak seperti alat 

survey, alat laboratorium, dll 

• Meminta ijin dari atasan langsung ataupun pejabat yang berwewenang untuk membawa 

barang tidak bergerak (computer, printer, mesin tik dan barang sejenis lainnya) keluar kantor 

• Mengembalikan aktiva yang dipercayakan kepada perusahaan dalam keadaan baik, jika yang 

bersangkutan sudah dimutasi atau pensiun atau tidak menjabat lagi, atau apabila diminta oleh 

perusahaan 

 

10.   Kerahasiaan Informasi 

Insan Virama wajib memelihara dan menjaga informasi perusahaan yang bersifat rahasia dan 

tidak diperkenankan memanfaatkan dan/ atau menggunakan informasi rahasia perusahaan untuk 

kepentingan manapun. 



 

Hal | 9  

 

Insan Virama dilarang memberikan dokumen ke pihak-pihak lain yang tidak berhak tanpa 

persetujuan pimpinan perusahaan. Setiap insan baik secara perorangan/ pribadi atapun secara 

bersama-sama wajib menjunjung tinggi rahasia  perusahaan. 

Kebijakan mengenai pengelolahan informasi termasuk klasifikasi kerahasiaan informasi 

ditetapkan oleh Direksi. 

11.   Benturan Kepentingan 

Dalam memutuskan suatu transaksi bisnis dilakukan dengan pelanggan atau mitra kerja dapat 

terjadi kondisi di mana Insan Virama dihadapkan kepada beberapa pilihan yang saling 

bertentangan sehingga menyulitkan bagi insan virama dalam mengambil keputusan. Kondisi 

tersebut diakibatkan adanya benturan kepentingan pribadi atau golongan dengan kepentingan 

perusahaan. 

Benturan kepentingan didefinisikan sebagai seseorang atau sebuah entitas yang mempunyai dua 

atau lebih kepentingan yang saling bertentangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan 

perusahaan. Hal ini dapat terjadi pada sebuah hubungan, peristiwa, dan pertimbangan material 

tertentu di mana objektivitas, kejujuran dan pertimbangan professional dikesampingkan. 

Setiap Insan Virama diwajibkan menghindari benturan kepentingan dalam bentuk apapun, dan 

secara personal selalu mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi atau 

golongan. 

Kebijakan perusahaan untuk mencegah atau menghindari terjadinya benturan kepentingan 

adalah: 

1. Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat setingkat di bawah Direksi wajib mengisi daftar 

khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya atau keluarganya pada perusahaan lain 

2. Insan Virama dilarang melakukan investasi atau memiliki ikatan bisnis dengan pihak yang 

mempunyai keterkaitan bisnis dengan perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung 

3. Insan Virama dilarang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk 

kepentingan orang atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan 

4. Setiap Insan Virama harus menghindari setiap aktivitas diluar dinas atau jabatan yang dapat 

mempengaruhi waktu, profesionalitas, independensi dan objektivitas dalam melaksanakan 

tugas perusahaan 

5. Insan Virama tidak diperbolehkan menyewakan asset milik pribadi, kerabat dan atau 

keluarga dekatnya kepada perusahaan 

6. Direksi dan karyawan perusahaan dilarang bekerja atau memegang jabatan apapun pada 

perusahaan lain, kecuali jabatan pada anak perusahaan setelah mendapat persetujuan 

tertulis dari perusahaan 

7. Apabila terjadi benturan kepentingan, maka harus diungkapkan dan Insan Virama yang 

bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan perusahaan 

yang berkaitan dengan kasus tersebut 

12.  Suap, Hadiah, dan Jamuan 

Suap dapat diartikan sebagai suatu perbuatan memberi atau menjajikan untuk member sesuatu 

kepada seseorang pejabat atau seseorang yang memiliki wewenang dengan maksud agar yang 

bersangkutan berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan 

kewajibannya. Suap dapat berupa korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Korupsi kerap berawal dari kebiasaan yang tidak disadari oleh pejabat perusahaan, seperti 

menghadiri undangan jamuan makan (entertainment), penerimaan hadiah oleh pejabat dan 

keluarganya dalam suatu acara pribadi, atau menerima pemberian tertentu misalnya diskon 
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khusus yang tidak wajar atau fasilitas perjalanan dan sebagainya. Kebiasaan seperti ini lambat 

laun akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pejabat yang bersangkutan. 

Banyak orang yang menganggap pemberian seperti itu sekedar tanda terima kasih dan wajar-

wajar saja. Namun perlu disadari bahwa penberian tersebut selalu terkait dengan jabatan atau 

wewenang yang dimiliki oleh penerima dan adanya kepentingan-kepentingan dari pemberi, dan 

pada saatnya, sebagai balas jasa, pejabat penerima akan berbuat sesuatu untuk kepentingan 

pemberi. 

Pemberian-pemberian seperti ini dapat dikategorikan sebagai Gratifikasi yaitu pemberian dalam 

arti luas, yang meliputi pemberiuan uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket 

perjalan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang menjurus kepada suap. 

Kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan praktik suap, hadiah dan jamuan adalah : 

• Setiap gratifikasi yang diberikan kepada Komisaris, Direksi dan Pejabat Struktural PT Virama 

Karya (Persero) dianggap suap dan tidak diperkenankan apabila bertentangan dengan 

kepentingan perusahaan 

• Melarang setiap Insan Virama menerima dari atau  memberikan  hadiah yang berharga 

kepada pelanggan dan mitra kerja yang mempengaruhi atau akan mempengaruhi 

pertimbangan dalam menjalankan perusahaan 

• Insan Virama dapat menerima atau memberikan entertainment untuk menjaga hubungan 

bisnis yang sehat dengan calon pelanggan atau mitra kerja, terbatas pada jamuan makan 

minum ditempat-tempat terhormat yang tidak merugikan citra perusahaan 

• Perusahaan setiap awal tahun menganggarkan biaya pemasaran dan biaya entertainment 

dalam RKAP yang penggunaannya wajib dipertanggungjawabkan sama seperti transaksi 

lainnya sesuai peraturan perusahaan 

 

13.   Kontribusi dan Politik Publik 

Dalam hubungannya dengan aktivitas publik, setiap Insan Virama dilarang untuk: 

• Memberi kontibusi politik berupa dana, fasilitas, atau sumber daya lainnya atas nama 

perusahaan 

• Memberikan sumbangan atau bantuan dan yang berasal dari perusahaan untuk kegiatan 

partai politik tertentu 

• Memaksakan aspirasi politiknya kepada perusahaan atau kepada sesama Insan Virama 
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BAB IV 

SALURAN PENGADUAN MASALAH 

 

Pelanggaran terhadap Panduan Perilaku Perusahaan ini akan ditindak secara serius dan dapat 

mengakibatkan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku diperusahaan. 

• Insan Virama yang mengetahui atau mencurigai adanya pelanggaran terhadap Panduan Perilaku 

Perusahaan wajib melaporkan kepada atasannya atau kepada Satuan Pengawasan Intern (SPI) 

• Perusahaan akan melindungi kerahasiaan Insan Virama yang telah melaporkan pelanggaran dan 

akan melakukan tindak lanjut atas laporan itu 

• Dalam menindaklanjuti pelanggaran terhadap Panduan Perilaku, pejabat yang berwewenang wajib 

memberlakukan azas praduga tidak bersalah dan mendasarkan keputusannya pada pembinaan 

perilaku bagi setiap Insan Virama 
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BAB V 

PENEGAKAN PANDUAN PERILAKU 

 

Sebagai wujud komitmen untuk mematuhi Panduan Perilaku, setiap Insan Virama wajib: 

• Menandatangani pernyataan kepatuhan atas Panduan Perilaku ini dan pernyataan yang dimaksud 

akan diperbaharui setiap tahun 

• Meminta penjelasan atasannya apabila terdapat ketidakjelasan berperilaku yang berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

Sanksi displin sesuai peraturan perusahaan yang berlaku akan diberikan kepada setiap Insan Virama 

yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Panduan Perilaku ini. 
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BAB VI  

PENUTUP 

 

Panduan perilaku ini adalah suatu pedoman tertulis ke arah perilaku Insan Virama yang baik dan benar. 

Begitupun, Insan Virama percaya bahwa perilaku yang baik sangat ditentukan oleh iman dan taqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Setiap satuan kerja wajib memberi laporan pelaksanaan Panduan Perilaku ini secara berkala, setiap 

enam bulan, kepada Satuan Pengawasan Intern. Laporan pelaksanaan Panduan Perilaku tersebut 

akan menjadi bahan evaluasi dalam upaya  perbaikan yang berkesinambungan guna membentuk Insan 

Virama yang baik dan benar. 

Perusahaan akan mensosialisasikan Panduan Perilaku ini kepada seluruh Insan  Virama secara 

berkala dan berkesinambungan, dan sekaligus dapat melaksanakan dan memperbaharui Panduan 

apabila dianggap perlu sesuai dengan budaya sedang berkembang. 
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