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KOMITMEN

DEWAN KOI}fl SARIS DAN DIREKSI

PT PERKEBUNAN NIUSANTARA X trERSERO}

ff Pf,RKEBUNAN NUSANTARA X (Pereero) berkomitmen dan korrsisten bahwa

untuk mererapkan dan rnelaksantan tata kelola perusahaan,varqg baik atatr Good

Corporate Govemarre (CCG) s€lta meniadikan prinsip-prinsip CCG sebagai

kebutuhan urtuk meurperbaiki airi 4gar lisi dan misi perusalnan dapat tercapai

s€cara fitrata-

Dalam penerapan ffG dan temramk didalamrva pernberardasan korupsi suap

serta praktik-praktik kecuangan laimrva maka waiib diimplanerta;ikan dalarn

praktik tat'a kelola perusahaan s€tnri-hari salah satu yar€ pafiry etrektil adalah

melalui me&anisne sistem pelaporan pelanggaran ( IfIri#lilowitrg S rtlrrteirzl.

Sistem Pelaporan Pelanggaran merupakan bagian dari sistern pergerdatian irdemal

dalam mencegah praktik-praktik kecurangan serta urrtuk penerapan
(IG. Perrerapan Sisten Pelaporan PelargSaran fl{rBS} diiharapkan dapat

merdngkatkan partisipaci pelapor terhadap teriadinya petarEgaran sehingga dapat

rnerqJhindari kerugian perusahaan

Harapan Den'an Komisaris dan Direksi terhadap Pedoman atarr Sictetn Pelaporan

Pelanggaran {I{BS) benar - benar meniadi lardasan operasfurnal oleh segerup organ

E,t P€*ebunan hlusartara X (Persero).

Semoga dergan membangrm komitmen bersama - sama ini dapat menjadikan

kondisi perusahaan lebih baik di masa merdatang"

,&r*ahklII*tnffi

PT. PERKEBT'NAN NUSANTARA X
ryERSERO}

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

(WHISTLEBLOWING SYSTEM)

f*.n : .rrtuItr.a "dI :.drt+rl.m

) r

I.rejffiIHM. +a-w{r.ff;
Idra m.sB{Hqrlc lrl.S:rlat



LEMBAR PENGESAHAN
DE}VAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X

Surabaya, Pebruari 2014

DATTAR ISI

PERNYATAAN KOMTTMEN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI ..................., i

LEMBAR PENGLSAHAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI ......................,. ii

DAFTAR ISI ........... lu

A. LatarBelakang 2

B. Kebijakan Perlindungan 4

A**
Utama Direktur Utama

Komisaris

/
Ir. Teririur SutrrJrnto. MM

Direktur Produksi

Drs. Dollv P. Pulunsen [\!l\{
f)ircktur

Direktur SD\{ & Umum

lr. H, Mochemed Sulton MM
Direktu r Perencanaan & Pengembangan

ldotl$bdn WNo. vtt #q^@t75
T?b. 031-s251[3 @adiq) tu. t31-35a16f

I

dw
D. Sumber Daya Organisasi 6

BAB IV ELEMEN OPERASIONAL..... ......................... 9

Brigjen TNI (Purn) H. Heru Sudibyo
Konilsaris

Mayien TNI (Pum) Susanto Darua
Komisaris

C, Pemantauan Efektivitas dan Perbaikan Program 10

D. Benchmarking ............ 10

Prosedur Sistem Pelaporan WBS 11

Saluran WBS

Iii'dldtu.an ,ffiNd 3rI S61ry.0Ir
T.t,. 031-r7E t3 o-,j,,LO tre arl.i52l57

W.t it": il{!tr.turIOMl,adl : cedqd.I,rla.dn

)

.t
I

I



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

PT Perkebrman Nusartara X (Persero) berkomitnen dan konsisten bahr*a

dalam melaksiuukon tata kelola perusahaan ((fG) tidak hanYa sekedar

Iomralitas dan kep*uhan, tetaPi atas dasar kebutuhan untuk

urerrperbaiki operasional di lir€hmSan P€tusalraan mar4nn visi

dan misi agar perusahaan dapat tercaPai secara nyata fhlam rnercrapkan tata

kelola perusahaan yang baik sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik
Ne1;ara Nomor : PER{1MBU/2{r1 tanggal 1 Agustus 2I)11 tentang Pernrapan

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (CCG) pada Badan Usaha Milil Negata.

Sistern pergerrCalian intemal menpakanpmses yang dirancang dan dijalankan

oletr Komisaris. Direksi dan anggota manaiernen lairurYa serta seluruh karyarrl'an

rmtuk mernberikan keyakinan atas tercaPainva prcses pengendalian terhadap

kegiatan penrsahaa4 artara lain mencakup kebiiakan dan pncsedur yarg

membantu manail{nen melaksanakan kern'aiibannya dan meniamin ba}m'a

tirrdakan perting telah dilakukan untuk mengatasi risiko vang dihadapi dalam

mencapai sasaran perusahaaru

Urtuk e&ktifitas percrapan kebiiakan tersebrt, maka perlu adanva pengelolaan

jalur rmtuk komunikasi bagi karvarvan dan pernangku kepentingan hinnya

untuk melaporkan indikasi terjadirya pelanggaran atau kecr:rangan

(Whistlebtordng S!'stern) seperti pelanggman Peratuir& kecurarga4 dugaan

korr.psi dan Pelanggaran Kode Etik marptm keorrang at (franrll.

l-atar belakang panaparan, pereraPan ra'trisdeblorring system ardara lain :

' Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran - SPP (Whistleblowing Sygtem -
WBti) KNKG (Komite Nasional Kebijakan Govemarre).

o Whistleblon'ing Syst€ilr adalah bagian dari sistem peng;endalian intemal

dalam mencegah praktik perrldmpangan dan kecuran6an serta memperkuat

percrapanprakttk GCG.

,&rflra-ffiM.,r1tt4nffi
r*+ cr"i6s frqrxE d-$zlls,

Itlir, r rd,fr t&a, r-t :.d-tiaFk

. PerMen BUMN No. &A4BU@Il tertang GC-G. khusu-snya pada pasal 27

yarg berbr:rrtrn 'Direksi menyuflm ketentuan yang mengatur mekanrsrne

petaporan atas dugaan penyimpargan pada BUMN yang betsangkutan".

. Pedoman Perilaku Bisnis Perusahaan yang berisi stardar moral dan etika

perusahaan

o SE Menreri BUMN No" 05/lvlBU2Ol3. Tertang ROAD N[A.P menuiu BUMN

B€rsilr

B. MAKSUDDANTUJUAN
h{aksud Peryusunan Pedoman ini adalah:
f. Sebagai salah saru bentuk pelaksanaan pengendalian intemal Pada tingkat

eaffias vang dapat meorpengaruhi efektivitas pelaksanaan pengerdatian

irtemal
2. f{err},ediakan sah.nan khusus b4gi karyan'an dan pihak hrar di luar

pemsahaan untuk urenyarnpaikan pelryoran pelanggaran

3. Tersedianya mekanisme deteksi dini (EWS) *as teriadinra masalah akibat

suatu pelang8ararL

4, Sebagai patduan dalam mengirnplemsrtasikan dan mengelola Sir*em

Pelaporan Pelangl; atan (Whbdeblotoitg Sgofan) di perusahaaru

Tuiuan Penyusrman Pedoman ini adalah :

f. Mengurangi resiko vang dihadapi perusahaan, akibat dari pelanggaran baik

dari segi keuangan, o,perasi, keselanatm keqa dan r€Putasi.

2. tvlempermudah manapmen urduk menangani secara efuktil laporan

pelanggaran dan sekaligus metindr.rngi k€rahasiaan idertitas PelaPor serta

tetap mer{aga infomrasi ini &lam amp khusus vang diiamin ke.rnurnannya-

3. h{eningkatkan reputasi perusahaan di mata Pemangku kepentingan

4. Membangun ruatu kebiiakan dan infrastruktur tmhrk melirdungi pelapor

dari balasan pihak-pihak irtemal maupun ekstemal

C. PENGERTIANWTtrSTLEBLOWING SYSTEM

l. Wldttkblowing Sysiar adalah sisteot pencegahan dan idertifikasi

1>elangSnrul dalan tuatu perusalraarVorganisasi melaftri saran

pengaduan/pelaporan pelanggaran

2. Merurrtrt Pedoman Sisteat Pelaporan Pelanggarur - SPP (Whistleblotr'utg

Svstern - WBS), KNKG 2{trE :

,d-i-er}ffih}rryffi
T.+7, ar*S,5lt Wrt tu &-lEZtIf

wri. : sr]'iqllq. dl :.d.lqiIllE
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Whistlcbloroiag adalah pengrurgkapan tindakan pelanggaran atau

peng:ngkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etisltidak

bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun

pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan

organisasi maupun lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas

pelanggaran tersebut.

3. Pelanggaran adalah perbuatan vang melanggar peraturan perundang-

undangan" kode etik dan peraturan internal perusahaan, serta dapat

dilaporkan Temrasuk dalam aktivitas pelanggaran antara lain :

o AkuntansidanAudit
o PelanggaranPeraturan
. Kecurangan dary'ataudtgaan korupsi
o Pelanggaran Kode Etik
o Perbuatan membahayakan lingkrurgan, keselamatan dan kesehatan kerja
r Suap
o Percurian
o Perilaku inefisiensi

4. Terlapor adalah Den'an Komisaris, Direksl Karyawan Perusahaan danmitra
keria yang dilaporkan oleh pelapor terkait dengan perbuatan yang dapat

dilaporkan
5. Invectigasi adalah kegiatan urtuk menemukan bulcti-bukti terkait dengan

pelanggaran.

Id&Ie,}atu hlxNo, ill*nbq. il175
Trl{'. Utl-,5i,5t4:, Mkg Fe 031-t5Z]167

lladr: rriln,.DtrI0.dr,dl :.frd|ry?nl0.ffi

BAB II

ELEI\IEN STRUKTURAL

Elemen struktural merupakan aspek komitnerq arah penerapa& struktur

organisasi penerap an yang berisikan elemen-elemen infrastruktur sistem

pelaporan pelanggaran yakni :

o PERNYATAAN KOMITMEN
o KEBIJAKAN PERUNDUNGANPELAPOR
o ORGANISASI
o SUMBERDAYAORGANISASI

A. PERNYATAAN KOMITMEI{
Merupakan komitmen dari iajaran Dert'an Komisaris, Direksi dan seluruh

karyawan akan kesediaarurya untuk melaksanakan SPP (Sistem

Pelaporan Pelanggaran) dan bapcrtisip*si tktil untuk ikut menjadi

bagian keterbukaan informasi sehingga tidak timbul surat kaleng/surat

tarpa dukunganbukti yan6 cukup.

Posisi Komitmen:
o Dibuat tersmdiri
r Bagian dari Peianjian Ke4a Bersama (PKB)

o Ba8ian dari Pedoman Perilaku (Coile of Cofubet)

B. KEBIIAKAN PER.UNDT,'NGAN PELAFOR
Perusahaan berkomitrnen wrtuk melindungi pelapor pelanggaran vang

beritikad baik dan perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan
perundangan vang terkait serta besf praeticee yang berlaku dalam

penyelenggaraan SPP.

Seorang pelapor pelanggaran akan mendapatkan perlindungan dari :

o Pemecatan vang tidak adil.

. Penurtman jabatan atau pangkat.

o Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya.

. Catatan ]'ang merugikan dalam file data pribadinva.

Perusahaan melindungi Pelapor yang beretikat baik, melalui

l.ld. ldbrtar W No. 177 .s,Edny^ @t75
T?lt',037-332518 (l,dfrt, Fe 031$Blfr



a. Tersedianya lasilitas saluran pelaporan.

b. faminan kerahasiaan identitas pelapor apabila pelapor memberikan

idertitas serta iniomrasi yarg dapat digunakan urrtuk menghubrngi

pelapor.

c. Jaminan keamanan intromrasi dan perlirdungan tertradap tindakan

balasan dari terlapor, yang ditekankan disini, selain kcraltsiaan dan

keamanan pelapor dilindtmFi- pelapor sebaliknfa iu$a bisa dikenai

sanksi apabi.la pelaporan merupakan fibah atau pclryorm Palsu.

C ON,GAMSASI
Unit peqdola SFP flin WBS) harus merupakan ftmgsi atau trril yaryi
indqrnden dari opemsi perusalraan sehari-hari setidak-tllalmya bisa
merekrut aNi dari ekstemal dan mtrnprmyai akses kepada PimPinan
tertinggi perusahaan
Unsrr dari rnit Tim IAIBS terdiri dari 2 (dua) elecren lakni :

a. Sub ulit pcncrime legroran dan pdindrmgm pcl4ror :

Merrrima dan menyeleksi laporan pelanggaran rrrtuk diproses lebih

lanj* oleh sub unit investigasi tarpa nemt uka identitas pelapor

bertanggung larn'ab atas pelaksaruan pelapr.rran

Selain menvelerggarakan administrasi pelaporan pelanggaran yarg

masuk, dalarn pmses dan telah selesai ditindak laniuti juga

bertanggung iawab atas pelaksanaan ptogram pedindtmgan pelapot

sestrai dengan kebijakan varg telah dicanargkal Hdaora asp€k

kerahasiaan dan jaminan keamanan pelapor (SDM).

b. Snb unit inveotigari:
Bertugas trrruk melakukan investigasi dengan mencan dan

mengurrpulkan bulti-but*i yarg diperlukan grrn meorastikan bahwa

merrd?g terjadi pelanggaraan Apabila terdapat bulti{rukti yang

meoradai maka rekomendasi sanksi terhadry pehrggaram yang

dilakukan diberikan kepada Direksi untuk urernutuskan Namun jika

tidak mersnukan bukti$ulti r.ang merrukrpi, maka proses

investigasi dih€ntikan dan laporan pelang;aran tidak dilaniurkan @iro

Hukun, SPI danBidang terkail).

,&ral.-H&. 'I59. 
ffi

D. SUI\IBER DAYA ORG]INIISASI
Sumber daya gang diperh*an harus m€rnadai dan tersedia untuk dapat
melaksanakan pnr6rarn WBS. Dalmr melaksarukan plogram Sisterr
Pelaporan Pelanggaran atana lain:
o Kecrrkupan kualitas drr irnlah personel untuk melaksanakan h.gas

sebagai Petugas Perlirdun6an Pelapor dan Petrgas Invest&iasi.

r Pelatihan vang merradai dan berkesinambuagan bagi petugas

pelakeana Sistem Pelaporm Pelanggaran (SPP).

r Dukungan dan tomirmen perdanaan penyelenggaraan WBS harus

jelas jika sudah ada/dirgarkan
o Mekanisme hak ingkar bagi terlapor atas pengaduan dari pelapor.

. Mekanisme rmtuk melakukan barrtingip€ngaduan atas tfudakan

balasan dari terlapor.
o Menguasai tekrulogi lT.

I*{rilr:,'-rlfu&n, d :.c.tiirrrr-

IbttuWhrTt*r.ffi
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BAB III

ELEMEN OPERASIONAL

Merupakan elemen yang berkaitan dengan mekanisme dan prosedur kerja

sistem pelaporan pelanggaran yang terdiri dari :

1. ilhkanicmcPcnyurpaimlaponn :

Perusahaan harus menyediakan saluran khusus yang digunakan untuk

menyampaikan laporan pelary;garan melalui media komunikasi berupa

telepoD SMS, e-maif farq website, kotak pos, yang tidak dapat diakses

oleh pihak vang tidak berkepentingan (ditawarkan kesediaan secara

terbuka/tertutup).

2. Kerahasiaan dan Perlindungan Pelapor:

Pelapor yang rnenginginkan dirinya tetap dirahasiakan haruslah diberi

faminan atas kqah*ia*r ide*itc'r pribadbrya selamc pelapot tidak
mattpublikasik ot seadiri petihal lapot mt tsb.

3. Kekebalan Administratif :

Perusahaan berkomitmen utuk mengembanp;kan budaya yang

mendorong untuk betani melapnrkan tindakan pelanggaran memberikan

kekebalan ata6 sanksi administratil kepada para pelapor yang beretikad

baik.

4. Komunikasi Dengan Pelapor:
) Komunikasi dengan pelapor akan dilakukan melalui saftr pehtgas,

yaitu petugas Perlindungan Pelapor yang menerima laporan

pelang;garan.

P Pembocoran sifat kerahasiaan ini oleh pelapor akan menghapuskan

kewajiban perusahaan atas jaminan kerahasiaan yan6; diberikan

kepadanya.

) Apabila pelapor adalah karyawan perusahaary maka pemsahaan

memberikan inftrrmasi perkembangan penanganan hasil pelaporan

pelanggaran tersebtd.

) Dalam hal pelapor orang luar, kebijakan komunikasi deqgan pelapor

ini dapat diberikan kepadanva bi-la bersedia menandatangani

)

kesepckatmt ferfirrr tentang kerahasiaan inlormasi baik yang ia terima
dari perusahaan maupr.rn yang disampaikan kepada perusahaan

5. Invertigaei:
l Iruestigasi akan dilakukan oleh petugas unit investigasi. Prnses

investigasi harus bebas dari bias dan dilakukan tidak tergantung dari

siapa yang melaporkan atau siapa yang merupakan terlapor.

> Investigasi dilaksanakan sesuai deqgan sumber daya yang disediakan.

Proses Investigasi dilakukan harr.s terbuka terhadap kemungkinan
review secara administratif, operasionaf yudisiaf maka rekam lejak
investigasi harus terdokumentasi dengan baik Pengelolaan proses

investigasi harus cukup fleksibel, komunikasi vang digunakan harus

ielas dan tidak mengambang.

L Dalam beberapa hal tahapan prosedur tidak dapat dilaksanaka4 perlu
dicari solusi komprr:mistis yang dapat diterina oleh semua pihak,

dalam kondisi ini mungkin diperlukan pendapat ahli dari ekstemal

yang terlibat aktil dalam hal-hal seperti ini.

liltu.la&ilM M No. LL7 gofiaga @lit'
rrb" 031-35251t3{Nttu'} Fe eE1$zl157
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BAB IV

ELEilIEN PERAWATAN lMaintcnancel

Merupakan elernen yang mernastikan bahn'a sistem pelaporan pelaqggaran

dapat berkdaniutan dan meningkat etrektivitasnya yant m€liputi :

A. PELATIHAN DAN PENDIDIKAN BERXELANJUTAN

Pelatilran dan pendidikan perlu dilakukan urtuk memastikan agar setiap

individu dalam pemsahaan terus dibekali der6an pengetahuan dan

perkernbangan praktik WBS, msrakup antara lain :

o Pelatihan etika dan budaya perusaluan yang mendomng teriadinya

"B*daya Xeiuitrt*t dan Ketefi*eaf. Pelatihan ini diikuti oteh

seluruh iaiaran karyan'an pemsahaan dan dilukmg dengan

pernvdaan berkala {tahrman) mtuk patuh dan berlaku etis sesuai

Pedoman Etika PerusahaarL

o Pelatihan secara masif Qnauioe bdfitrg) mengenai tata cara urtuk
berperan dalam program Sistern Pelaporan Pelanggaraq antara lain:
- Bagaimana cara penvunpaian pelaporan pelanggaran

- Tindakan disiplin brla melakukan fitnah dan pelaporanpalsu-

- Cara menyampaikan secam anonrm atau dengan memberi identitas.

- Apresiasi bagi pelapor atas laporan pelanggaran tersebul dapat

didasi dan kerugian yarg lebih hesar dapar dihindari.
e Pelatihan dan Perdi:likan berlanid unhrk para pehffas pengelola

Srrtern Pelaporan Pelanggaran, antara lain:
- Teknikinvestft;asi

- Teknik kommikasi-

- Teknik evaluasi pelaporan pelanggaran

- Cara menangani isu yar€ sensitive dan kritis.

B. INSENTIT BAGI PELA}OR
o Sesuai PP No. 71 tahrm 2fr)0 tentang Tata Cara Pelakcanaan Peran

Serta Masyarakat dan Pmrberian Penghargaan r{alam Pencegahan dan

Pemberardasan Tindak Pidana Kortrysi Bab III moryatur merlgenai

berrtuk dan besamya penghalgaan yang diberikan
o Penghargaan dapat bnrya eflg alaru piagaar dan brxar premi atau

penghar aan berupa uang adalah dua pers€ribu (dua permil) dari

,.r-rdEr lrdr h ?ra #qE gfi
r.!} rtr-irfi2tl6 {Ldtt, la Blffifi

besamya kerugian perusahaan/pemerintah yang berhasil

dikembalikan

Perusaluan perlu rnempertimbargkan adanya penglargaan bagi

pelapor yang besarnya cukup merurik urtuk lebih merdorong mereka

yang menyaksikan tetryi hdak rnelaporkan meniadi tert'arik unhrk

melaporkan adanya pelanggaran llal ini juga tarpa disadari akan

mefijadi perepatan rmtuk menrbah "Budaya Diam" menjadi "Budayl
Keiujuran dan Keterbukaan-.

C. PEMANTAUAN EFEKTIVITAS DAN PERBAIKAN PROGRATIT

Penrsahaan melakukan monitoring dan review secara berkala paling

sedikft sekali dalam setahun sehingga dapat memenuhi sasaran yang telah

ditetapkan pada a*t-al perranangan program. antara lain :

r Komite Pemantau SPP/WBS dari Der+'an Komisaris selayaknya

melakukan audit dan tiniauan berkala (revielr') teiludap eftktivitas
perErapan prograrn SPP/WBS.

r Pelaksanaan ardilt dan revierr ini dapar dilakukan serdiri oleh Komite

Pernantau Etika atau Auditor Infemal/Satuan Peqgarfas lntem atau

meqggunakan pihak hrar varg indeperden

. Laporan pelaksanaan haril audit & revieu'.

D. BENCHMARKING

r Merrryakan suatu upal€ urtuk mengukur seberapa jauh kinerja kita

dalam melaksanakan program SPP/WBS dengan merrbardingkan

perusahaan lain yarg iuga melaksanakan program serupa.

. Melalui benclnnarking dapat dilakukan tukar menukar pengalaman

dan pengetahuan m€ng€nai penerapan program SPPiWBS,

r Melalui prosrs Berrhmarkin& dapat dilakukan penyebmanpenerapan

SPP/WBS secara lebih cepat, sehingga rryava pencegahan kecurangan

dalarr perusaluan dapat ditingkatka& dan pada giliranrrya upaya

perregahan korupsi dapat iuga ditinskatkarL

Dalan menialankan 1{lBS lazimm.a dimul{i dengan prores sosialisasi, dan

sosialisasi dilalukan kepada secrua pemangku kepertingan yakni:
- Dertan Konrisaris - Konsumen

- Dewan Dheksi - Masgarakat

,da r.d..fl !Ld.r& Yl, ffit frfr
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- Karyawan
- Pemasok

Media Socialisasi:
- Pemasanganspanduk
- Pembagian kartu
- Presentasi

- Pemangku kepentingan lainnya

- Brosur
- Majalah

- Website : u'n rv.pE>n10.co.id

Contoh : Kolak Pengaduan.

Pelanggaran yang dilaporkan :

- Korupsi

- Suap

- Penctrrian

- Pelanggaran hukum

terlibat - Benturan keperaurgan

- In-Efuiensi

pendalaman

Laporan hams memuat :

- Keiadian apa yang dilaporkan

- Kapanteriadinya

- Dimana teriadinya

- Siapa yang melakukannva dan vang

- Berapa besar nilai kerugiarurya

- Kenapa pelanggaran dilakukan

- Dilengkapi bukti permulaan (data,

6ambar. dokumendll.)

- Data stmrber inlormasi untuk
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