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PT PRIMA LAYANAN NIAGA SUKU CADANG 

KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS 

NOMOR : 021.K/020/DIR-PLNSC/2020 
NOMOR : 008.K/DK-PLNSC/2020 

TENTANG 

PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)  
DI LINGKUNGAN PT PRIMA LAYANAN NIAGA SUKU CADANG 

 
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT PRIMA LAYANAN NIAGA SUKU CADANG 

 

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Sistem Pelaporan Pelanggaran telah menjadi 
best practice pada perusahaan yang telah menjalankan prinsip-prinsip 
Good Corporate Governance dan telah teruji efektifitasnya dalam 
menurunkan tindakan pelanggaran di masing-masing perusahaan; 

b. bahwa PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang perlu untuk membentuk dan 
melaksanakan Sistem Pelaporan Pelanggaran agar dapat mendukung 
terselenggaranya Good Corporate Governance dan meningkatkan 
kepatuhan penyelenggara perusahaan terhadap ketentuan dan standar 
etika yang berlaku serta mencegah tindakan pelanggaran di perusahaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ditetapkan 
Keputusan Bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris PT PLNSC 
Nomor Direksi 005.K/020/DIR-PLNSC/2017 dan Nomor 004.K/DK-
PLNSC/2017 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing 
System) PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang; 

d. bahwa perlu dilakukannya penyesuaian antara pedoman sebagaimana 
tertulis pada huruf c dengan keadaan Perusahaan, maka Pedoman 
tersebut perlu dilakukan pembaharuan. 

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 
tentang Cipta Kerja; 

5. Undang-Undang Nornor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 
tentang Cipta Kerja; 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 
tentang Cipta Kerja; 
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7. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; 

8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate 
Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor 
PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 
(Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik; 

9. Anggaran Dasar Perseroan dan Perubahannya; 

10. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT PLNSC Nomor 
Direksi 014.K/020/DIR-PLNSC/2020 dan Nomor Dewan Komisaris 
001.K/DK-PLNSC/2020 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang 
Baik (CG Code) PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang; 

11. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT PLNSC Nomor 
Direksi 015.K/020/DIR-PLNSC/2020 dan Nomor Dewan Komisaris 
002.K/DK-PLNSC/2020 tentang Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT 
Prima Layanan Niaga Suku Cadang; 

12. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT PLNSC Nomor 
Direksi 016.K/020/DIR-PLNSC/2020 dan Nomor Dewan Komisaris 
003.K/DK-PLNSC/2020 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan 
Direksi (Board Manual) PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang; 

13. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT PLNSC Nomor 
Direksi 017.K/020/DIR-PLNSC/2020 dan Nomor Dewan Komisaris 
004.K/DK-PLNSC/2020 tentang Pedoman PLNSC Bersih PT Prima 
Layanan Niaga Suku Cadang; 

14. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT PLNSC Nomor 
Direksi 018.K/020/DIR-PLNSC/2020 dan Nomor Dewan Komisaris 
005.K/DK-PLNSC/2020 tentang Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang; 

15. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT PLNSC Nomor 
Direksi 019.K/020/DIR-PLNSC/2020 dan Nomor Dewan Komisaris 
006.K/DK-PLNSC/2020 tentang Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi di 
Lingkungan PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang; 

16. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT PLNSC Nomor 
Direksi 020.K/020/DIR-PLNSC/2020 dan Nomor Dewan Komisaris 
007.K/DK-PLNSC/2020 tentang Pengelolaan Benturan Kepentingan di 
Lingkungan PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang; 

17. Keputusan Direksi PT PLNSC nomor 010.K/020/DlR-PLNSC/2020 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang; 

Memperhatikan  1. Akta Notaris Ni Putu Ayunita Waspuri, S.H., M.Kn., No. 05, tanggal 16 Juni 
2017; 

2. Akta Notaris Ni Putu Ayunita Waspuri, S.H., M.Kn., No. 07, tanggal 16 April 
2019; 

3. Akta Notaris Ni Putu Ayunita Waspuri, S.H., M.Kn., No. 03, tanggal 9 
September 2019; 

4. Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., No. 28, tanggal 23 Januari 2020; 
5. Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., No. 01, tanggal 1 Juli 2020 
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MEMUTUSKAN 

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS NOMOR 
DIREKSI 021.K/020/DIR-PLNSC/2020 NOMOR DEWAN KOMISARIS 
008.K/DK-PLNSC/2020 TENTANG PEDOMAN SISTEM PELAPORAN 
PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN PT 
PRIMA LAYANAN NIAGA SUKU CADANG 

PASAL 1 
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN 

Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) PT Prima Layanan Niaga Suku 
Cadang adalah sebagaimana yang tertuang dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan satu 
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Bersama ini. 

PASAL 2 
KEBERLAKUAN 

Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) PT Prima Layanan Niaga Suku 
Cadang wajib dipatuhi dan dilaksanakan seluruh Insan Perseroan. 

PASAL 3 
SOSIALISASI 

Direksi PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Pedoman 
Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) ini dikomunikasikan, disosialisasikan dan 
diimplementasikan di Perseroan. 

PASAL 4 
PEMBERLAKUAN 

 
(1) Dengan berlakunya Keputusan Bersama ini maka Keputusan Bersama Direksi dan Dewan 

Komisaris PT PLNSC Nomor Direksi 005.K/020/DIR-PLNSC/2017 dan Nomor Dewan Komisaris 
004.K/DK-PLNSC/2017 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing 
System) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 

(2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari 
terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya 

 Ditetapkan di Jakarta 
tanggal: 10 Desember 2020 

 
DEWAN KOMISARIS 

 
 
 
 
 

ALIANSYAH ABDULLAH 
PLT. KOMISARIS 

DIREKSI, 
 
 
 
 
 

WISRAWAN WAHJU WIBOWO 
PLT. DIREKTUR UTAMA 

  
  

 
 

DENI SUSANTO 
PLT. DIREKTUR BISNIS DAN KEUANGAN 

  
  

 
 
 

ANDY ADAM 
PLT. DIREKTUR ENJINEERING DAN LAYANAN 
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Lampiran Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris 
Nomor : 021.K/020/DIR-PLNSC/2020 

Nomor : 008.K/DK-PLNSC/2020 

BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PT PLNSC) yang selanjutnya disebut “Perseroan” 
merupakan salah satu anak perusahaan pada PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) dan 
perusahaan afiliasi PT Indonesia Power (PT IP) yang bergerak di bidang penyedia barang dan 
jasa unit pembangkitan listrik, bertekad senantiasa berpegang teguh pada prinsip-prinsip Tata 
Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dengan penuh amanah, transparan 
dan akuntabel, serta senantiasa memenuhi ketentuan perundang‐undangan yang berlaku di 
Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya.  

Sebagai wujud dari komitmen Perseroan dalam memegang teguh tata kelola perusahaan yang 
baik (Good Corporate Governance) serta kesadaran dan sifat antisipatif Perseroan terhadap 
kebutuhan pengembangan etika dan perilaku bersih tersebut, maka Perseroan mengambil 
prakarsa untuk mengimplementasikan Sistem Pelaporan Pelanggaran di lingkungan Perseroan. 
Sistem Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS) ini telah diakui sebagai alat 
yang cukup efektif untuk mencegah serta menurunkan berbagai tindak pelanggaran atau praktek 
yang bertentangan dengan tata kelola perusahaan yang baik yang dilakukan oleh Perseroan. 

Sistem Pelaporan Pelanggaran Perusahaan atau Whistleblowing System (WBS) dikelola secara 
profesional oleh Tim Pengelola Pengaduan yang ditunjuk oleh Direksi. Dengan adanya WBS, 
maka diharapkan dapat mencegah dan mendeteksi sedini mungkin potensi terjadinya pelanggaran 
di Perseroan. Hal ini diharapkan pula dapat mendorong upaya mewujudkan budaya organisasi 
yang lebih transparan dan akuntabel, mendorong kinerja organisasi, dan melindungi para 
pemangku kepentingan. Mekanisme WBS yang telah dibuat dapat berfungsi dengan efektif hanya 
bila didukung dengan sumber daya yang berkualitas dan dapat dipercaya, baik berupa sumber 
daya manusia maupun fasilitas pendukung lainnya. 

 
1.2. Tujuan, Sasaran, dan Manfaat 

1.2.1. Tujuan Penerapan WBS 
Sebagai pedoman atau panduan teknis bagi internal Perseroan dalam menangani adanya 
pelaporan pelanggaran seperti penyimpangan kode etik, hukum, standar prosedur 
operasional dan kebijakan manajemen di lingkungan Perseroan baik dari pihak internal 
maupun eksternal Perseroan. 

1.2.2. Sasaran Penerapan WBS 

1. Mempermudah manajemen untuk menangani secara efektif laporan-laporan 
pelanggaran dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor. 

2. Mengintegrasikan WBS dałam sistem pengendalian internal Perseroan dan manajemen 
risiko yang mendukung penyelenggaraan Good Corporate Governance. 

1.2.3. Manfaat Penerapan WBS 

1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada 
pihak yang harus segera menanganinya secara aman; 

2. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya 
kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap 
sistem pelaporan yang efektif; 

3. Tersedianya mekanisme deteksi dini (early warning system) atas kemungkinan 
terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran; 

4. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal 
terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik; 

5. Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi, akibat dari pelanggaran baik dari segi 
keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi; 

6. Meningkatnya reputasi Perseroan di mata pemangku kepentingan (stakeholders), 
regulator, dan masyarakat umum; dan 
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Lampiran Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris 
Nomor : 021.K/020/DIR-PLNSC/2020 

Nomor : 008.K/DK-PLNSC/2020 

7. Memberikan masukan kepada Perseroan untuk memperbaiki sistem pengendalian 
internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan. 

1.3. Daftar Istilah 

a. Perseroan adalah PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang. 

b. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara 
umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada 
Direksi. 

c. Direksi adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk 
kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili 
Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran 
Dasar. 

d. Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat 
independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki 
operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi 
dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola 
perusahaan. 

e. Divisi Audit Internal adalah unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi Audit 
Internal. 

f. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu 
pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dengan memberikan pendapat profesional 
dan independen kepada Dewan Komisaris terkait dengan laporan dan informasi operasional 
dan keuangan yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan para pemangku 
kepentingan lainnya serta tentang efektifitas dari pengendalian internal Perseroan. 

g. Karyawan adalah Karyawan Organik, Karyawan Tugas Karya, dan Karyawan Kontrak antar 
Waktu. 

h. Karyawan organik adalah mereka yang setelah memenuhi syarat - syarat yang ditentukan, 
diangkat, bekerja dan diberi Kompensasi menurut ketentuan yang berlaku di Perusahaan. 

i. Karyawan Tugas Karya adalah karyawan PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) dan PT 
Indonesia Power (PT IP) atau anak perusahaan PT PJB dan PT IP yang ditugaskaryakan 
untuk bekerja di Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku. 

j. Karyawan Kontrak antar Waktu adalah Karyawan yang dipekerjakan oleh Perusahaan untuk 
jangka waktu tertentu yang dituangkan dalam “Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu”. 

k. Insan perusahaan adalah Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan di PT Prima Layanan 
Niaga Suku Cadang. 

l. Pemangku Kepentingan (stakeholder) adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan 
Perseroan yang timbul berdasarkan perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan. 

m. Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) adalah sistem yang digunakan 
untuk menampung, mengolah dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan atas informasi 
yang disampaikan oleh pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan 
Perseroan. 

n. Tim Pengelolaan Pengaduan adalah Tim yang dibentuk secara khusus oleh Direksi untuk 
melaksanakan pengelolaan terhadap Sistem Pelaporan Pelanggaran di Perseroan, termasuk 
di dalamnya melaksanakan penelaahan awal terhadap pengaduan/penyingkapan 
pelanggaran. Tim ini bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. 

o. Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (TP2DK) adalah tim yang dibentuk oleh 
Direksi yang bertugas melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran disiplin karyawan 
berdasarkan rekomendasi tertulis dari Direktur Utama. 

p. Tindakan pelanggaran adalah segala tindakan dalam penyelenggaraan kegiatan Perseroan 
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, peraturan Perseroan, anggaran 
dasar, etika serta moral bisnis yang sehat. 
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q. Pelapor adalah personil atau badan hukum baik yang berasal dari lingkungan internal maupun 
eksternal Perseroan yang menyampaikan informasi mengenai kejadian atau indikasi tindakan 
pelanggaran melalui saluran yang disediakan oleh Perseroan. 

r. Pelapor anonim adalah Pelapor yang tidak bersedia mencantumkan identitas asli atau 
identitas lengkap, seperti nama dan alamat Pelapor. 

s. Terlapor adalah seluruh Insan Perseroan beserta personil lainnya yang secara langsung 
bekerja untuk dan atas nama Perusahaan. 

t. Justice Collaborator adalah Saksi Pelaku, yakni tersangka, terdakwa, atau terpidana yang 
bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus 
yang sama. 

u. Pelaporan Pelanggaran adalah laporan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan 
yang melanggar hukum, perbuatan yang melanggar pedoman perilaku Perseroan, tidak 
sesuai moral bisnis yang sehat atau perbuatan lain yang merugikan Perseroan. 

v. Indikasi awal adalah informasi yang ada dałam pelaporan, yang memuat permasalahan tindak 
pelanggaran, siapa yang terlibat, bentuk dan besar kerugian, kapan serta tempat terjadinya 
yang disertai dengan bukti yang memadai. 

w. Tindak lanjut penerimaan pelaporan adalah kegiatan investigasi untuk menemukan bukti-
bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan terlapor, yang telah dilaporkan melalui 
sarana yang disediakan oleh perusahaan. 

x. Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait pelanggaran yang dilakukan 
oleh Terlapor dan telah dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran. 

y. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan 
negara atau perekonomian dan/atau Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri 
sendiri atau orang Iain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan 
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara. 

z. Kecurangan adalah perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat meliputi antara Iain penipuan, 
pemerasan, pemalsuan, penyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan atau 
menggunakan dokumen palsu, yang dilakukan Oleh seseorang atau kelompok orang yang 
menimbulkan potensi kerugian atau kerugian nyata terhadap perusahaan atau orang Iain. 

aa. Suap adalah perbuatan seseorang berupa memberi uang sogok/menyogok/memberi hadiah 
atau janji yang diberikan atau diterima dalam bentuk apapun kepada seseroang yang 
berpengaruh atau berhubungan dengan jabatannya dengan tujuan ingin mendapatkan 
sesuatu untuk kepentingan pribadi atau korporasi. 

bb. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat 
(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan 
wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas Iainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima 
di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana 
elektronik atau tanpa sarana elektronik. 

cc. Benturan Kepentingan adalah sebuah situasi atau kondisi dimana seseorang dihadapkan 
pada perbedaan kepentingan yaitu ketika seseorang yang mendapatkan kekuasaan dan 
kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/golongan atas setiap 
penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi 
kualitas dan kinerja yang seharusnya. 

dd. Penyalahgunaan jabatan/kewenangan adalah tindakan atau perbuatan yang 
menyalahgunakan jabatan/kewenangan yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai 
tujuan tertentu dan menyimpang dari tujuan awal jabatan/kewenangan tersebut diberikan. 

ee. Eksternal Investigator adalah pihak di luar Perseroan yang bersifat independen dan tidak 
terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung yang ditunjuk oleh 
Perseroan untuk melaksanakan investigasi secara khusus terhadap suatu laporan 
pengaduan pelanggaran di Perseroan. 
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1.4. Landasan Hukum 

a. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 
2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

d. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

e. Undang-Undang  Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against 
Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). 

f. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

g. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang; 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan 
Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

j. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik 
Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. 

k. Peraturan Kapolri nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap 
Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. 

l. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan 
Governance (KNKG) tahun 2006. 

m. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP/WBS) oleh Komite Nasional Kebijakan 
Governance (KNKG) tahun 2008. 

1.5. Prinsip Penerapan WBS 
Secara umum asas-asas dalam Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah sebagai berikut; 
a. Rahasia 

Setiap identitas Pelapor wajib dirahasiakan oleh Tim Pengelolaan Pengaduan. Untuk 
perlindungan identitas Pelapor, Pengelola Pengaduan wajib menyamarkan identitas Pelapor 
untuk menghindari adanya subyektivitas, kecurigaan, dan sikap memihak. Kewajiban 
merahasiakan identitas Pelapor tidak berlaku apabila proses hukum menyatakan bahwa 
diperlukan identitas atas Pelaporan pelanggaran. 

b. Tidak Memihak 
Setiap laporan pelanggaran dan/atau penyimpangan kepada Tim Pengelolaan Pengaduan 
wajib memenuhi sifat tidak memihak (imparsial) baik yang bersifat suku, ras, agama maupun 
golongan serta tidak bersifat fitnah dan/atau laporan palsu. 
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c. Independen 
Tim Pengelolaan Pengaduan wajib bersikap independen atas laporan yang diterima. Dalam hal 
terdapat laporan yang diterima dengan terlapor adalah anggota Tim Pengelolaan Pengaduan, 
maka anggota dari Tim Pengelolaan Pengaduan yang bersangkutan wajib mengajukan 
pengunduran diri dari penugasan menangani laporan dimaksud secara tertulis kepada 
pimpinan atau pejabat yang berwenang di Perseroan dalam rangka untuk menghindari adanya 
benturan kepentingan. 

d. Nonrepudiasi 
Memberikan perlindungan, termasuk imunitas administrasi kepada Pelapor dari potensi 
terjadinya pembalasan, tekanan atau ancaman baik secara fisik, psikologis, administrasi 
maupun penuntutan hukum. Pelapor akan mendapat perlindungan balasan (nonrepudiasi) 
terhadap perlakuan yang merugikan. 

BAB II 
INFRASTRUKTUR PENGELOLA SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN 

2.1. Struktur Pengelola WBS 

Struktur Pengelola WBS secara terintegrasi terdiri dari Tim Pengelolaan Pengaduan, TP2DK, 
Auditor Internal, dan Komite Audit. Masing-masing tugas pokok dari Pengelola WBS adalah 
sebagai berikut: 
1. Tim Pengelolaan Pengaduan bertugas melakukan penelaahan awal terhadap pengaduan/ 

penyingkapan pelanggaran untuk menemukan atau verifikasi indikasi awal dari laporan yang 
masuk. Tim Pengelolaan Pengaduan dibentuk berdasarkan pada Keputusan Direksi, dan 
memiliki fungsi sebagai berikut: 
a. Menerima pelaporan pelanggaran dan melakukan verifikasi atas laporan yang diterima; 
b. Menganalisa kecukupan bukti pendukung; 
c. Menganalisa dan menyeleksi laporan pelanggaran untuk diputuskan perlu tidaknya 

dilakukan investigasi lebih lanjut; 
d. Membuat berita acara verifikasi untuk disampaikan kepada Pejabat yang berwewenang 

untuk ditindaklanjuti; 
e. Berkomunikasi aktif dengan pelapor pelanggaran; 
f. Bertanggung jawab atas pelaksanaan perlindungan pelapor sesuai dengan kebijakan yang 

telah ditetapkan Perseroan, terutama aspek kerahasiaan dan jaminan keamanan pelapor. 
Untuk keperluan ini anggota Tim Pengelolaan Pengaduan mendapatkan akses terhadap 
bantuan hukum, keuangan dan operasional bila diperlukan; 

g. Melindungi dan menjaga kerahasiaan Pelapor. 
h. Membuat laporan berkala pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran kepada Direktur 

Utama. 

2. TP2DK bertugas untuk menindaklanjuti penerimaan pelaporan dengan melakukan 
pemeriksaan lebih lanjut terhadap substansi pelanggaran yang dilakukan oleh Insan 
Perseroan. TP2DK dibentuk dengan Keputusan Direksi, dan memiliki fungsi sebagai berikut: 
a. Melakukan investigasi berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang peraturan 

disiplin karyawan Perseroan;  
b. Bertanggung jawab untuk melindungi hak dan kewajiban Terlapor selama dalam proses 

investigasi dengan berprinsip pada praduga tak bersalah sampai diputuskan dalam berita 
acara hasil investigasi; 

c. Membuat berita acara hasil investigasi untuk disampaikan kepada Direksi; 
d. Apabila hasil investigasi terbukti menunjukkan adanya pelanggaran maka TP2DK 

memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan untuk diputuskan 
oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Sanksi; 

e. Apabila hasil investigasi menunjukkan tidak adanya pelanggaran maka TP2DK 
menghentikan proses investigasi dan selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Utama. 
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3. Divisi Audit Internal bertugas untuk melakukan penjaminan atas pengelolaan WBS. Proses 
penjaminan tersebut diantaranya melakukan upaya-upaya atau program pencegahan atas 
risiko tindakan pelanggaran yang mungkin terjadi di Perseroan. Audit Internal memiliki fungsi 
sebagai berikut: 
a. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program pengendalian internal dan 

kepatuhan di lingkungan Perseroan; 
b. Berkoordinasi dalam melakukan penilaian risiko terhadap bidang/divisi terhadap potensi 

adanya pelanggaran dan program mitigasinya; 
c. Memastikan kecukupan dan efektivitas pelaksanaan WBS di lingkungan Perseroan; 
d. Menjamin kerahasiaan dan pelindungan Pelapor serta memfasilitasi program perlindungan 

kepada Pihak Ketiga jika diperlukan; 
e. Berkoordinasi dengan TP2DK apabila terdapat dugaan pelanggaran, termasuk proses 

investigasinya. 

4. Komite Audit berfungsi untuk melakukan pengawasan atas kecukupan dan efektifitas 
pelaksanaan WBS serta menangani keluhan ataupun pengaduan dari pelapor yang 
mendapatkan tekanan atau perlakuan atau ancaman dari terlapor. Komite Audit juga memiliki 
kewenangan untuk memberikan rekomendasi penunjukkan Eksternal Investigator. Komite 
Audit memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. Menilai kecukupan atas pengendalian internal yang dilakukan oleh Direksi; 

b. Memberikan masukan dan saran atas program kepatuhan yang direncanakan oleh Direksi; 

c. Memberikan perlindungan kepada Pelapor apabila mendapatan tekanan; 

d. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi atas penunjukkan Eksternal Investigator. 

2.2. Jenis Pelanggaran 
Perbuatan atau pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS adalah sebagai berikut, namun 
tidak terbatas pada: 
1. Korupsi; 
2. Kecurangan (Fraud); 
3. Pencurian/Penggelapan; 
4. Suap/Gratifikasi; 
5. Penipuan; 
6. Pelanggaran dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa; 
7. Pelanggaran Prosedur Operasi Standar (SOP); 
8. Perbuatan yang dapat membahayakan Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan; 
9. Penyalahgunaan Jabatan/Kewenangan atau Benturan Kepentingan; 
10. Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku; 
11. Pembocoran Informasi/Tindakan Insider; 
12. Tindakan Kriminal Lainnya (Penyalahgunaan Narkotika, Pelecehan, Kekerasan, Pemerasan); 
13. Ketidakpatuhan dalam Peraturan Perundang-undangan Lainnya; 

2.3. Sarana Pelaporan Pelanggaran 

1. Perusahaan wajib menerima dan menyelesaikan pengaduan pelanggaran dari pelapor yang 
mencantumkan identitasnya dan barang bukti. 

2. Pengaduan pelanggaran secara tertulis harus dilengkapi fotokopi identitas dan bukti 
pendukung seperti dokumen yang berkaitan pelanggaran yang akan disampaikan. 

Pelapor anonim tetap diterima dan ditindaklanjuti tetapi tidak ada kewajiban Perusahaan untuk 
memberikan tanggapan karena akan terdapat kesulitan untuk melakukan komunikasi dan 
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klarifikasi atas laporannya tersebut sehingga ada kemungkinan laporan tidak dapat diproses 
lebih lanjut.  

3. Perusahaan memberikan tanda terima atas pengaduan pelanggaran yang diajukan secara 
tertulis dengan identitas. 

4. Saluran pelaporan yang tersedia untuk melaporkan pelanggaran adalah melalui surat tertulis 
atau email dan ditujukan kepada: 

Tim Pengelolaan Pengaduan PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang 
Alamat : Gedung Recapital Lantai 3,  

Jalan Adityawarman No 55,  
Jakarta Selatan 12160, Indonesia 

Email : wbsplnsc@plnsc.co.id 
 
 

BAB III 
MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN 

3.1. Batas Waktu Pelaporan/Pengaduan Pelanggaran 
Laporan pengaduan yang akan diproses lebih lanjut hanya terkait dengan peristiwa/kejadian atau 
bukti dalam kurun waktu 4 (empat) tahun sebelum laporan pengaduan disampaikan. 

3.2. Kriteria Pelaporan Pelanggaran 

Pelapor wajib menyapaikan indikasi pelanggaran secara jelas dan bertanggungjawab yang 
sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: 
What / Bentuk 
Pelanggaran 

: Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui dengan 
menyebutkan apa pokok permasalahan atau jenis pelanggaran 
yang dilakukan. 

Where / Dimana 
Kejadian Pelanggaran 

: Dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan menyebutkan 
spesifik nama tempat kejadian. 

When / Kapan 
Pelanggaran Terjadi 

: Kapan perbuatan tersebut dilakukan dengan menyebutkan hari, 
tanggal, dan tahun kejadian. 

Who / Siapa Pihak 
yang Terlibat 

: Siapa saja yang terlibat dalam pelanggaran tersebut dengan 
menyebutkan nama orang atau pihak yang dilaporkan (dapat 
mengikutsertakan nama orang atau pihak yang dirugikan). 

How / Bagaimana 
Pelanggaran Terjadi 

: Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan menggambarkan 
kronologi pelanggaran (modus, cara, dsb.) 

 
3.3. Komunikasi dengan Pelapor 

1. Komunikasi dengan Pelapor dilakukan oleh Tim Pengelolaan Pengaduan, yang berfungsi 
menerima laporan pelanggaran. Dalam komunikasi ini pelapor juga bisa memperoleh informasi 
mengenai penanganan kasus yang dilaporkannya, apakah ditindaklanjuti atau tidak. 

2. Bila pelapor adalah karyawan, maka Perseroan memberikan informasi perkembangan 
penanganan hasil pelaporan pelanggaran tersebut. Pemberian informasi ini dilakukan dengan 
mengingat azas kerahasiaan antara pelapor dengan Perseroan, termasuk di dalamnya 
kerahasiaan terhadap apa yang terjadi pada terlapor. 

3. Dalam hal pelapor adalah orang luar dan/atau bukan karyawan, maka Perseroan dapat 
memberikan informasi perkembangan penanganan hasil pelaporan pelanggaran tersebut 
melalui fasilitas yang disediakan Perseroan. 

3.4. Kerahasian dan Perlindungan Pelapor 

1. Perseroan berkomitmen untuk melindungi pelapor pelanggaran yang beritikad baik dan 
perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta best 

mailto:wbsplnsc@plnsc.co.id
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practices yang berlaku dalam penyelenggaraan WBS. Maksud dari adanya perlindungan 
pelapor adalah untuk mendorong terjadinya pelaporan pelanggaran dan menjamin keamanan 
si pelapor maupun keluarganya. 

2. Pelapor akan mendapatkan perlindungan standar dari Perseroan sebagai berikut: 
a. Jika Pelapor adalah Insan Perseroan, maka bentuk perlindungan yang diberikan: 

1) Pemecatan yang tidak adil; 
2) Penurunan jabatan atau pangkat; 
3) Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya; 
4) Penundaan kenaikan pangkat; 
5) Penundaan kenaikan gaji berkala dan atau tunjangan; 
6) Intimidasi, pemaksaan atau menjadikan korban; dan 
7) Catatan yang merugikan dalam arsip/file data pribadi atau kepegawaian Pelapor. 

b. Jika Pelapor adalah Pihak Eksternal, maka bentuk perlindungan yang diberikan: 
1) Diskriminasi dalam kerjasama usaha; dan 
2) Diskriminasi dalam pemberian pelayanan. 

c. Jika Pelapor adalah Justice Collaborator, maka akan mendapatkan perlindungan dari 
segala bentuk perlakuan yang merugikan atas laporan yang disampaikan. Apabila dalam 
proses investigasi Pelapor terbukti ikut bersalah dalam pelanggaran yang dilaporkan, maka 
kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangkan yang meringankan terhadap sanksi yang 
direkomendasikan TP2DK. 

3. Selain perlindungan di atas, untuk pelapor yang beriktikad baik, Perseroan juga akan 
menyediakan perlindungan hukum (jika diperlukan), sejalan dengan yang diatur pada pasal 5 
dan 10 Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 43 
tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian 
Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: 
a. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata; 
b. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dari ancaman fisik 

dan/atau mental; 
c. Perlindungan terhadap harta Pelapor; 
d. Perahasiaan dan penyamaran identitas Pelapor; dan/atau 
e. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor, pada setiap tingkat 

pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan. 
4. Jika diperlukan, Pelapor juga dapat meminta bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban (LPSK) sebagaimana diatur pada pasal 5, 10, dan 28 ayat (3) Undang-Undang 31 tahun 
2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban. 

5. Semua laporan pelanggaran akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh perusahaan. 
Pelapor yang menginginkan dirinya tetap dirahasiakan diberi jaminan atas kerahasiaan 
identitas pribadinya, kecuali dalam hal proses hukum memerlukan dibukanya identitas pelapor. 

3.5. Verifikasi Laporan Pelanggaran 

Dalam menganalisa, menyeleksi, dan verifikasi laporan pelanggaran untuk diproses lebih lanjut, 
Tim Pengelolaan Pengaduan harus memperhatikan hal sebagai berikut: 
1. Apabila yang dilaporkan melakukan pelanggaran adalah anggota Direksi, maka Tim 

Pengelolaan Pengaduan menyerahkan laporan pelanggaran tersebut kepada Dewan 
Komisaris. Penanganan lebih lanjut dilakukan oleh Komite Audit, Dewan Komisaris dan/atau 
Eksternal Investigator. Hasil proses lebih lanjut dilaporkan oleh Dewan Komisaris kepada 
Pemegang Saham. 

2. Apabila yang dilaporkan melakukan pelanggaran adalah anggota Dewan Komisaris, Tim 
Pengelolaan Pengaduan menyerahkan laporan pelanggaran tersebut kepada Direksi. 
Penanganan lebih lanjut atas laporan pelanggaran tersebut dilakukan oleh Direksi dan/atau 
Eksternal Investigator. Hasil proses lebih lanjut dilaporkan oleh Direksi kepada Pemegang 
Saham. 
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3. Apabila yang dilaporkan melakukan pelanggaran adalah Organ Pendukung Dewan Komisaris, 
maka Tim Pengelolaan Pengaduan menyerahkan laporan pelanggaran tersebut kepada 
Dewan Komisaris. Penanganan lebih lanjut dilakukan Dewan Komisaris. Hasil proses lebih 
lanjut dilaporkan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham. 

4. Apabila yang dilaporkan melakukan pelanggaran adalah Karyawan Perseroan, maka Tim 
Pengelolaan Pengaduan menyerahkan laporan pelanggaran tersebut kepada Direksi dan Divisi 
Audit Internal, dan selanjutnya Direksi menugaskan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin 
Karyawan (TP2DK) untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. 
Apabila berdasarkan pertimbangan jenis pelanggaran bersifat kompleks, rumit dan 
memerlukan analisa bukti-bukti yang lebih mendalam maka Tim Pengelolaan Pengaduan dapat 
meminta kepada Direksi untuk dilakukan audit khusus terlebih dahulu (yang dilakukan oleh 
Divisi Audit Internal maupun pihak eksternal), sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh 
TP2DK sesuai ketentuan yang berlaku. 

5. Apabila yang dilaporkan melakukan pelanggaran adalah Anggota Tim Pengelolaan Pengaduan 
dan/atau TP2DK, maka panyampaian laporan pelanggaran harus dikirimkan langsung kepada 
Direktur Utama dan yang bersangkutan harus dibebastugaskan untuk sementara sampai 
menunggu hasil verifikasi dan investigasi. Apabila tidak terbukti, maka yang bersangkutan akan 
diaktifkan kembali, namun apabila terbukti maka Direksi dapat melakukan pergantian 
keanggotaan Tim. 

3.6. Batas Waktu Verifikasi Laporan Pelanggaran 

1. Verifikasi atas laporan pengaduan yang maşuk dan akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan 
investigasi lebih lanjut atas laporan Pengaduan Pelanggaran dalam waktu 7 (tujuh) hari 
kalender dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kalender jika masih dibutuhkan 
verifikasi dan kekurangan bukti awal. 

2. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa Laporan Pengaduan tidak benar dan tidak ada 
bukti permulaan yang cukup maka tidak akan diproses lebih lanjut setelah berkonsultasi 
dengan Auditor Internal.  

3. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi Pelanggaran yang disertai bukti 
permulaan yang cukup, maka Pengaduan dapat diproses ke tahap Investigasi. Hasil verifikasi 
tersebut disampaikan kepada dilaporkan kepada Auditor Internal dan Direksi untuk proses lebih 
lanjut ke tahap Investigasi. 

4. Perusahaan melalui Tim Pengelolaan Pengaduan dapat menginformasikan dan/atau 
memberikan tanggapan atas status proses penyelesaian Pengaduan Pelanggaran kepada 
Pelapor yang meminta penjelasan kepada Perusahaan mengenai Pengaduan Pelanggaran 
yang diajukannya. 

5. Untuk Pengaduan Pelanggaran tanpa identitas (anonim), tidak ada kewajiban Perseroan untuk 
memberikan tanggapan kepada Pelapor, namun tetap melakukan tindak lanjut apabila hasil 
verifikasi menunjukkan adanya indikasi Pelanggaran yang disertai bukti permulaan yang cukup. 

3.7. Investigasi Pelanggaran 

1. Investigasi terhadap dugaan Pelanggaran dilaksanakan oleh TP2DK dengan tetap 
berkoordinasi dengan Audit Internal.  

2. Apabila berdasarkan hasil Audit Khusus dan/atau investigasi yang dilakukan oleh TP2DK 
ditemukan bukti tambahan yang menyebabkan terjadinya penambahan Terlapor dari pihak 
Direksi dan atau Dewan Komisaris dan atau Organ Pendukung Dewan Komisaris, maka 
investigasi lebih lanjut dilakukan oleh Eksternal Investigator untuk menjaga independensi 
investigasi. 

3. Apabila hasil investigasi terbukti terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi dan atau 
Dewan Komisaris dan atau Organ Pendukung Dewan Komisaris dan terdapat hal-hal yang 
memerlukan keputusan lebih lanjut maka Direksi atau Dewan Komisaris menyampaikan hal 
tersebut ke Pemegang Saham. 

4. Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana, maka 
dapat ditindaklanjuti proses hukum yang berlaku kepada lembaga penegak hukum dengan 
Direksi atau Dewan Komisaris sebagai pejabat penyerah perkara. 
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3.8. Eksternal Investigator 

Yaitu pihak di luar Perseroan yang bersifat independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik 
langsung maupun tidak langsung yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan investigasi 
secara khusus terhadap suatu dugaan atau laporan pengaduan pelanggaran. Penunjukkan 
Eksternal Investigator harus didahului kajian internal dan mendapatkan rekomendasi dari Komite 
Audit.  

3.9. Pemberian Insentif / Penghargaan 

1. Perseroan dapat memberikan Insentif / Penghargaan kepada Pelapor. 
2. Besaran, mekanisme dan tata cara pemberian Insentif / Penghargaan akan diatur melalui 

Peraturan atau Kebijakan tersediri yang dapat ditentukan oleh Dewan Komisaris dan/atau 
Direksi, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas Pelapor. 

3.10. Monitoring Status Pelaporan 
1. Monitoring status pelaporan dilakukan oleh Tim Pengelolaan Pengaduan untuk dikoordinasikan 

dengan TP2DK dan Satuan Audit Internal 
2. Sebagai bentuk akuntabilitas Sistem Pelaporan Pelanggaran, status tindak lanjut yang 

ditetapkan oleh perusahaan adalah sebagai berikut. 
a. Masih Terbuka, belum dilakukan analisa terhadap laporan tersebut; 
b. Memerlukan bukti tambahan; 
c. Tidak dapat ditindaklanjuti; 
d. Dalam proses investigasi; 
e. Sudah didapat hasil investigasi; 
f. Disposisi tindaklanjut dari Pejabat yang berwenang; 
g. Dalam proses pelaksanaan tindak lanjut; 
h. Selesai/Close. 

BAB IV 
PELAPORAN DAN EVALUASI 

4.1. Pelaporan Pelaksanaan WBS 

Tim Pengelolaan Pengaduan dan TP2DK memiliki kewajiban untuk menyusun laporan secara 
periodik atas hasil penerimaan laporan pelanggaran dan hasil tindak lanjut dari pelaporan tersebut. 
Laporan ini ditujukan kepada Direksi sebagai bentuk dari akuntabilitas sistem pelaporan 
pelanggaran ini. 
Adapun isi dari laporan tersebut minimal berisi sebagai berikut: 
1. Laporan Penerimaan Laporan Pelanggaran 

a. Jumlah laporan yang diterima; 
b. Jenis-jenis pelanggaran yang dilaporkan; 

2. Laporan Analisa dan Kompilasi Pelaporan Pelanggaran 
a. Hasil analisa terhadap jenis pelanggaran yang dilaporkan; 
b. Pihak-pihak yang dilaporkan melakukan pelanggaran; 
c. Pihak-pihak yang melaporkan pelanggaran; 
d. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan. 

3. Laporan Investigasi Pelaporan Pelanggaran 
a. Hasil investigasi atas pelaporan pelanggaran; 
b. Rekomendasi yang diberikan atas hasil investigasi; 
c. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan investigasi 
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4.2. Pemeliharaan Sistem WBS 

1. Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan kecukupan Sumber Daya untuk menjamin 
efektivitas atas pelaksanaan WBS yang memuat antara lain:  
a. Kecukupan kualitas dan jumlah personil untuk melaksanakan tugas sebagai Petugas 

Perlindungan Pelapor dan Petugas Investigasi; 
b. Media komunikasi (telepon, email, kotak pos) untuk keperluan pelaporan pelanggaran, baik 

saluran internal maupun eksternal, sesuai dengan kebutuhan; 
c. Pelatihan yang memadai bagi para pengelola WBS; 
d. Dukungan dan komitmen pendanaan penyelenggaraan WBS; dan 
e. Mekanisme untuk melakukan banding/pengaduan atas tindakan balasan dari terlapor. 

2. Perseroan wajib untuk melakukan sosialisasi kepada Pihak Internal dan Eksternal Perseroan 
terhadap komitmen dan pelaksanaan WBS. 

3. Perseroan wajib untuk memantau dan meninjau efektivitas dari pelaksanaan WBS secara 
berkala dan melakukan perbaikan berkelanjutan. 

 
 
 


