
Code of Conduct

Pedoman Perilaku



Pendahuluan
Pedoman  Perilaku  (Code  of  Conduct)  Direksi  PT  Campina Ice Cream 
Industry Tbk selanjutanya disebut ‘Campina’  berdasar  pada  Keputusan  
Bersama  Dewan Komisaris  dan  Direksi  Campina  Nomor 002/Kom & Dir - 
CAMP/III/2022 Pedoman  Perilaku  (Code  of  Conduct)  Campina. 

Pedoman Perilaku (Code of Conduct) ini dibuat dengan tujuan untuk 
mendukung visi dan misi Perusahaan dan memberikan panduan bagi 
Komisaris, Direksi, Karyawan dan perwakilan dari Perusahaan dalam 
menjalankan usaha dan pekerjaannya termasuk saat berhadapan dengan 
pelanggan, pemasok, kompetitor, pemerintah dan masyarakat umum. 



Pelanggaran atas Kode Etik ini akan dikenakan tindakan disiplin, termasuk 
sampai dengan pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur lebih rinci 
dalam Peraturan Perusahaan. 



Dalam hal terjadi perselisihan yang diakibatkan dari perbedaan penafsiran 
Etika kerja ini, maka versi Bahasa Indonesia yang dijadikan sebagai referensi 
yang resmi.

Pedoman Perilaku ini menjadi panduan bagi:

Siapa saja, antara lain:

Penyebarluasan dan Penegakan Kode Etik 

Secara umum kunci keberhasilan implementasi Kode Etik Perusahaan adalah 
kerja sama dan peran serta dari setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris dan 
karyawan serta pendukung organ Perusahaan (“Insan Campina”). 

Semua ketentuan dalam Kode Etik Perusahaan berlaku bagi semua individu 
tanpa kecuali.

Setiap Insan Campina menerima salinan Kode Etik Perusahaan. 

Kode Etik disosialisasikan ke semua Insan Campina untuk dipahami dan dijalankan. 
Perusahaan akan menjatuhkan sanksi bagi Insan Campina yang melanggar aturan yang 
ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan perundangan-undangan yang berlaku.

 Insan Campina, meliputi Dewan Komisaris, Direksi dan 
karyawan serta pendukung organ Perusahaa

 Pihak eksternal yang bertindak untuk dan atas nama Campin
 Mitra Kerja yang bekerjasama dengan Campina


Maksud dan Tujuan Pedoman Perilaku Perusahaan
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Memiliki kepekaan tinggi untuk senantiasa berorientasi 
kepada pasar dan pelanggan, mengoptimalkan seluruh 
sumber daya dan asset perusahaan guna memberikan 
nilai lebih sebagai wujud pertanggungjawaban kepada 
para pemilik saham serta menjalankan usaha dengan 
memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar.

MISI

VISI
Menjadikan Perseroan, sebagai salah satu produsen es 
krim dan makanan beku, yang terbaik dan terbesar di 
Indonesia dengan senantiasa mengutamakan kepuasan 
para pelanggan, para pemegang saham dan para 
karyawan, serta memegang teguh prinsip usaha yang 
bersahabat dengan lingkungan

Nilai Perusahaan

S

A

L

A

M

Suka cita dalam Bekerja 
Selalu bertindak dengan dilandasi pemikiran Positif dan Hati yang Ikhlas. 
Ramah dan Murah Senyum dalam berhubungan dengan Semua pihak.

Aktif Mencapai Hasil SeMpurna
Bertugas dengan penuh semangat, jujur dan disiplin dalam segala situasi, 
untuk mencapai hasil terbaik.

LESTARIKAN SUMBER DAYA
Peduli & bertanggung jawab terhadap kelangsungan perusahaan, dengan 
selalu hemat dalam menggunakan  sumber daya.

ADAPTIF DAN BERJIWA MUDA
Selalu melakukan perbaikan secara kreatif dan cepat, untuk menyesuaikan 
dengan perkembangan terkini.

MENGHARGAI SETIAP ORANG
Saling menghormati  dalam keberagaman dan bekerjasama dengan baik dalam 
setiap aktivitas.

Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan

Pendahuluan Etika Kerja Etika Usaha Hubungan WBS
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Etika Kerja:

Tata Perilaku Manajemen dan Karyawan

Apa yang wajib dilakukan?

 Tunduk pada peraturan perundang-undangan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 
dan ketentuan lainnya yang berlaku di Campina

 Menghormati Hak Asasi Manusia, Hak Profesional serta hak dan kewajiban 
karyawan dalam bidang ketenagakerjaan

 Memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan untuk mendapatkan 
promosi, mutasi, maupun penghargaan tanpa membedakan gender, suku, ras, 
agama, alumni pendidikan, kedekatan emosional dan antar golongan bila 
memiliki kompetensi yang tepat dan memiliki rekam jejak kinerja yang baik atau 
positif serta sejalan dengan nilai-nilai perusahaan

 Memperlakukan karyawan sebagai modal utama, karena itu perlu dihargai dan 
ditingkatkan kompetensinya dan kesempatan berkembang selaras dengan 
tujuan Campina 

 Membangun situasi kerja untuk disiplin, kerjasama, saling menghargai dan 
keterbukaan

 Memberi sanksi tegas kepada karyawan yang melanggar peraturan perundang-
undangan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan/atau peraturan lain termasuk 
Pedoman Perilaku yang berlaku di Campina.

Pendahuluan Etika Kerja Etika Usaha Hubungan WBS

 eTIKA kERJA SEBAGAI KARYAWAN
Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari karyawan harus selalu bertindak 
dengan dilandasi pemikiran positif dan hati yang Ikhlas. Maka dari itu 
dituntut untuk selalu:

Do’s

 Berusaha mencapai target kinerja di 
atas standar yang telah ditentukan 
dengan kemampuan yang terbaik.

 Mempelajari pengetahuan baru dan 
memperluas wawasan untuk 
pengembangan potensi diri.

 Melakukan evaluasi kerja sebagai 
proses pembelajaran (learning 
process) untuk perbaikan 
berkelanjutan.

 Berani mengungkapkan ide-ide/
pemikiran yang bermanfaat bagi 
perusahaan (Campina) dan dapat 
dipertanggungjawabkan.

 Melakukan pelecehan dalam bentuk 
apapun dan dimanapun baik didalam 
lingkungan kerja, perjalanan dinas, 
rapat-rapat diluar termasuk di luar 
jam kerja.   

   

Campina tidak mengijinkan 
pelecehan seksual, suku, agama dan 
ras di tempat kerja.

Pelecehan adalah tingkah laku atau 
tindakan baik langsung atau tidak 
langsung yang diarahkan pada 
seseorang yang mengganggu, 
menjengkelkan, mengancam atau 
menyebabkan tekanan emosional 
yang besar atas dasar isu ras, gender, 
agama atau minoritas.

Dont’s
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Seluruh Insan Campina berkewajiban untuk mematuhi dan 
melaksanakan kebijakan/peraturan yang diterbitkan oleh Perusahaan 
dan peraturan perundang-undangan.
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Do’s

 Menjaga citra dan reputasi 
perusahaan baik di dalam maupun di 
luar lingkungan Campina.

 Taat mengerjakan perintah atasan 
sesuai dengan kepentingan Campina, 
serta berkomunikasi secara baik dan 
santun kepada atasan.

 Memberikan informasi atau laporan 
secara benar dan akurat (dalam 
setiap pengambilan tindakan, 
keputusan) sesuai dengan ketentuan.

 Memberikan sanksi secara obyektif 
kepada setiap karyawan yang 
melanggar.

 Memberikan penghargaan (reward) 
secara obyektif kepada setiap 
karyawan yang berprestasi.

 Memisahkan antara kepentingan 
pribadi dan perusahaan untuk 
mencegah benturan kepentingan 
(conflict of interest). Termasuk 
didalamnya tidak melakukan kegiatan 
bisnis apapun di dalam lingkungan 
Campina untuk kepentingan pribadi.

 Mematuhi semua peraturan 
perundang-undangan mengenai 
keselamatan dan kesehatan kerja 
serta lingkungan yang berlaku, baik 
di tingkat nasional maupun 
internasional.

 Bersifat rendah hati, mendengarkan 
dan memperhatikan apa yang 
disampaikan staff, atasan untuk 
mendorong timbulnya ide, proses 
improvement dan inovasi.

 Membina komunikasi dan kerjasama 
antar karyawan dan department lain 
dalam mewujudkan tujuan Campina .

 Melakukan pengajaran / penyebaran 
ideologi yang bisa menyebabkan 
perpecahan didalam perusahaan dan 
yang tidak ada hubungan nya dengan 
busines Campina.

 Insan Campina melakukan tingkah laku 
verbal atau fisik baik langsung atau tidak 
langsung yang tidak dikehendaki atau 
yang menunjukkan permusuhan, atau 
diskriminasi dalam bentuk apapun 
terhadap karyawan lain untuk tujuan 
tertentu sebagai imbalan dan atau 
ancaman.

 Tindakan pelanggaran terhadap hal-hal 
di atas dapat berakibat tindakan 
pelanggaran hukum serta dan berakibat 
pemutusan hubungan kerja.

 Insan Campina merekomendasikan  
keluarganya (langsung/tidak langsung) , 
kerabat atau rekan untuk menjadi 
karyawan Campina, dengan meminta 
approval melalui HRD secara langsung 
tanpa persetujuan dari Presiden Direktur 
(karena hal tersebut dapat 
menyebabkan perlakuan khusus, 
benturan kepentingan, tekanan atau 
tindakan yang mempengaruhi psikologis 
lainnya).

Dont’s



2. eTIKA kERJA SEBAGAI Pimpinan

(Koordinator, Staff, Supervisor dan Manajer Tingkat Bawah) dan Pejabat

Etika kerja sebagai pimpinan dan Pejabat ditujukan untuk mendorong penerapan nilai-
nilai budaya Campina yang selaras dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang 
Baik (Good Corporate Governance).

Dont’s

 Menciptakan iklim kerja yang tidak 
aman/kondusif dan saling 
menyalahkan antar sesama 
karyawan.

•	Mengabaikan hak-hak karyawan.

 Membiarkan terjadinya 
penyimpangan yang dilakukan 
karyawan.

 Menerapkan kebijakan yang berbeda 
(standar ganda/diskriminatif) untuk 
kondisi yang sama pada masing-
masing level karyawan.

 Membiarkan terjadinya pelecehan, 
baik pelecehan secara verbal 
maupun fisik.

Pendahuluan Etika Kerja Etika Usaha Hubungan WBS

Do’s

 Berusaha menutup kesenjangan antara 
kompetensi yang dituntut dengan yang 
dimilikinya dengan cara belajar sendiri, 
mengikuti program pelatihan yang 
dirancang Campina dan lain-lain secara 
mandiri ataupun pelatihan yang di 
setujui oleh Perusahaan .

 Menetapkan target kerja yang 
menantang untuk diri sendiri dan 
berusaha mencapainya secara effisien.

 Melakukan pengukuran secara periodik 
atas hasil yang dicapai dan melakukan 
analisa dan evaluasi terhadap semua 
faktor yang berpengaruh.  

 Menjadi panutan dalam menjalankan 
prinsip-prinsip kebenaran.

 Menjunjung tinggi kejujuran dan 
transparant, contohnya: mau mengakui 
dan mempertanggungjawabkan setiap 
kesalahan dan kegagalan yang dilakukan 
secara terbuka.

 Menjalin komunikasi dan kerjasama yang 
harmonis baik horizontal maupun 
vertikal untuk meningkatkan sinergi 
antar unit kerja.

 Mau mendengarkan, memperhatikan dan 
menerima masukan untuk menggali ide-
ide baru dalam mendorong proses 
improvement dan inovasi.

 Mewujudkan setiap ide atau gagasan 
yang telah disepakati.

 Melakukan pemantauan dan evaluasi 
secara terus menerus atas ketepatan 
dan keandalan peralatan, sistem, proses 
dan prosedur yang dipergunakan.

6 Pedoman Perilaku
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3. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN serikat Pekerja/karyawan

4. Kerahasiaan data informasi perusahaan

Campina dalam berinteraksi dengan Serikat Pekerja/Karyawan berkomitmen sebagai 
berikut:

 Campina mengakui bahwa Serikat 
Pekerja/Karyawan merupakan badan 
resmi organisasi di luar kedinasan 
yang sah dalam perusahaan yang 
dapat bertindak untuk dan atas nama 
seluruh anggotanya yang bekerja di 
Campina.

 Menjalin kemitraan strategis dan 
saling menguntungkan serta 
berupaya mewujudkan terciptanya 
sinergi dalam rangka meningkatkan 
kinerja perusahaan.

 Campina dan Serikat Pekerja/
Karyawan akan berusaha dengan 
sungguh-sungguh untuk 
menyelesaikan segala perselisihan 
hubungan industrial yang timbul 
dengan jalan musyawarah dan 
mufakat.

 Menjalin hubungan kerja yang baik, 
santun dan bermartabat untuk 
mengantisipasi dan menyelesaikan 
suatu permasalahan, sehingga dapat 
menjamin ketenangan kerja dalam 
lingkungan Campina .

Do’s

 Seluruh Karyawan wajib menjaga 
kerahasiaan Perusahaan dan tidak 
menyampaikannya baik secara lisan 
maupun tertulis kepada pihak lain.

 Apabila karyawan menerima fax/
dokumen, maka pihak yang bertugas 
harus segera mendistribusikan 
secara langsung kepada pihak yang 
dituju.

Do’s

Pendahuluan Etika Kerja Etika Usaha Hubungan WBS

Dont’s

 Membuat pernyataan untuk umum 
menyangkut semua hal tentang 
Perusahaan kecuali dengan 
persetujuan sebelumnya dari Presiden 
Direktur.

 Menduplikat/copy data Perusahaan 
tanpa persetujuan dewan direksi.

Dont’s

 Menghalang-halangi atau memaksa 
karyawan untuk membentuk atau 
tidak membentuk, menjadi pengurus 
atau tidak menjadi pengurus, menjadi 
anggota atau tidak menjadi anggota 
dan/atau menjalankan atau tidak 
menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/
Karyawan, sepanjang hal-hal yang 
dilarang tersebut merupakan 
ketentuan yang tidak bertentangan 
dengan norma hukum, agama dan 
kesusilaan.

 Melakukan hal-hal sebagai berikut 
kepada pengurus Serikat Pekerja/
Karyawan:

-	Memberikan tekanan

-	Memberikan perlakuan diskriminatif

-	Menghambat karier di perusahaan



5. Etika dalam menyampaikan informasi kepada 
karyawan
Campina berkewajban menyampaikan informasi terkait perusahaan maupun ke-
karyawan-an kepada karyawan

Pendahuluan Etika Kerja Etika Usaha Hubungan WBS

 Tanpa persetujuan tertulis 
sebelumnya dari pihak yang 
berwenang, karyawan tidak 
diperkenankan menulis buku atau 
artikel-artikel yang berisi informasi 
dan fakta yang berhubungan dengan 
Perusahaan.

 Melakukan tindak pemalsuan 
dokumen Perusahaan, stempel 
perusahaan atau tanda-tangan 
karyawan serta tindakan lainnya yang 
tidak jujur yang menyebabkan 
kehilangan atau merusak nama baik 
Perusahaan.

 Mengirimkan/memberikan data 
perusahaan tanpa seijin atasan yang 
bersangkutan.

 Menyampaikan informasi yang tidak 
benar dengan tujuan mengelabui 
karyawan.

 Menyampaikan informasi yang dapat 
memecah belah kesatuan keluarga 
besar Campina.

 Karyawan wajib menyimpan data 
Perusahaan dengan rapih dan aman, 
denngan menerapkan “Clean Desk Policy” 
di masing-masing meja dan area 
karyawan untuk menghindari kebocoran 
data atau informasi rahasia Perusahaan. 

 Perusahaan akan memberikan sanksi 
Karyawan yang membocorkan 
kerahasiaan Perusahaan kepada pihak 
lain manapun. Ketentuan ini juga berlaku 
bagi Karyawan yang terbukti dengan 
sengaja tidak memberitahukan 
kebocoran rahasia Perusahaan.

 Menyampaikan informasi mengenai 
Campina melalui komunikasi langsung 
kepada karyawan dalam acara briefing, 
pidato sambutan dan lain-lain oleh 
yang berwenang. Selanjutnya informasi 
tersebut dapat disebarluaskan melalui 
media-media yang dimiliki perusahaan 
dan disampaikan dalam rapat 
koordinasi di level Department maupun 
Divisi.

 Menyampaikan informasi operasional 
Campina dapat melalui edaran yang 
dikeluarkan oleh Corporate Secretary / 
Corporate Communication. Untuk 
informasi yang terkait dengan ke-
karyawan-an dapat dilakukan oleh unit 
kerja di bawah Direktorat Sumber Daya 
Manusia (SDM).

 Campina harus menyampaikan hasil 
perundingan dengan Serikat Karyawan.

Do’s Dont’s
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6. Etika melindungi aset perusahaan

Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan dalam mengoptimalkan penggunaan aset perusahaan 
berkomitmen:

Aset merupakan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk digunakan dalam upaya 
pencapaian tujuan Perusahaan. Pemeliharaan dan penggunaanya merupakan bagian 
dari upaya untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perusahaan.

Do’s Dont’s

 Seluruh Insan Campina bertanggung 
jawab untuk mengamankan 
lingkungan kerja, termasuk aset dan 
data Campina, serta transaksi bisnis 
Campina.

 Menjaga agar penggunaan aset 
Perusahaan dilakukan untuk 
keperluan penciptaan nilai bagi 
Perusahaan sesuai kaidah-kaidah 
sosial, ekonomi, dan finansial yang 
dapat dipertanggungjawabkan 
dengan memperhitungkan resiko 
usaha terkait.

 Menggunakan seluruh aset Campina 
secara efektif dan efisien untuk 
mencapai tujuan perusahaan.

 Dilarang menyimpan harta 
Perusahaan di luar tempat yang 
ditentukan Perusahaan.

 Melindungi, memelihara, 
mengamankan dan menyelamatkan 
seluruh aset Campina baik fisik, 
keuangan dan lainnya dari kerusakan, 
kehilangan, penggunaan-penggunaan 
yang tidak sah, penggelapan dan 
kecurangan.

 Tidak menggunakan dan 
memanfaatkan aset Perusahaan 
untuk kepentingan pribadi, 
kepentingan kelompok dan atau 
aktivitas politik serta pihak ketiga 
lainnya.

 Menjatuhkan sanksi atas setiap 
kerusakan/kehilangan aset Campina, 
termasuk mengganti kerugian kepada 
perusahaan.

 Meminjamkan dan/atau memindahkan 
aset kepada pihak luar manapun  di 
luar SOP/aturan berlaku yang telah di 
sahkan oleh Presiden Direktur.

 Menghancurkan atau membuang aset 
perusahaan tanpa persetujuan Dewan 
Direksi.

 Menggunakan aset Campina untuk 
kepentingan pribadi atau pihak ketiga 
lainnya.
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 Melaksanakan penjualan/ write–off, 
atau pelepasan aset sesuai dengan 
prosedur dan peraturan yang berlaku.

 Memastikan bahwa setiap pencatatan 
dan pelaporan aset Perusahaan 
menggunakan standar akuntansi yang 
berlaku umum. Perusahaan 
berkomitmen untuk menerapkan 
pengendalian yang efektif dan efisien 
atas penggunaan aset Perusahaan 
untuk menghindarkan diri dari 
kerugian-kerugian yang mungkin 
terjadi.

7. Etika dalam perencanaan dan penggunaan anggaran

Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan dalam merencanakan, membuat dan akan menggunakan 
anggaran, dengan cara sebagai berikut:

 Merencanakan, menghitung dan 
membuat anggaran sesuai dengan 
program kerja yang sudah ditetapkan 
dengan nilai yang sesuai dengan 
standar nilai pasar yang berlaku pada 
waktu yang telah ditentukan.

 Menggunakan anggaran sesuai dengan 
kebutuhan.

 Melakukan evaluasi terhadap 
penggunaan anggaran secara periodik.

 Bilamana terjadi suatu kondisi tertentu 
yang mengharuskan penggunaan 
anggaran melebihi nilai yang sudah 
ditetapkan, maka hal tersebut harus 
melalui approval Presiden Direktur dan 
Pemegang Saham Pengendali. 

 Melakukan analisa apabila terdapat 
penggunaan anggaran yang melebihi 
nilai yang sudah ditetapkan.

 Melakukan penghematan pemakaian 
anggaran tanpa mengurangi efisiensi 
dan Optimalisasi kinerja.

Do’s

 Berpendapat bahwa anggaran 
adalah keharusan untuk dihabiskan. 
Atau tidak memiliki sense of crisis 
dan efisiensi

 Memanipulasi laporan penggunaan 
anggaran.

 Melebih-lebihkan usulan pengajuan 
anggaran / mengusulkan anggaran 
tidak sesuai dengan kebutuhan yang 
seharusnya.

Dont’s
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Etika Usaha:

cara perusahaan melakukan bisnis

1. Etika terhadap pelanggan

Seluruh Insan Campina memperlakukan pelanggan dengan cara yang simpatik, 
menghargai dan peduli terhadap kebutuhan Pelanggan sesuai dengan ketentuan 
Perusahaan.

Do’s

 Menghormati hak-hak dan 
kepentingan pelanggan.

 Memberikan informasi yang tepat / 
benar dan jelas yang berkaitan 
dengan karakteristik produk dan jasa.

 Memenuhi komitmen kepada 
pelanggan dari segi kualitas, harga, 
waktu pengiriman, layanan purna 
jual, keselamatan maupun jaminan 
produk sesuai dengan standar yang 
berlaku.

 Memberikan layanan responsif, 
mudah, ramah yang mencerminkan 
nilai-nilai Campina baik pra maupun 
purna jual kepada pelanggan tanpa 
membedakan pelanggan yang satu 
dengan pelanggan yang lain.

 Menjaga kerahasiaan informasi 
mengenai pelanggan kepada pihak 
lain yang bisa merugikan Campina 
ataupun pelanggan yang 
bersangkutan.

 Menyelesaikan setiap permasalahan 
dengan prinsip “fairness” & 
musyawarah, namun Campina akan 
melakukan langkah hukum dan/atau 
memasukkan ke dalam daftar hitam 
(black list) untuk pelanggan yang 
melakukan pelanggaran ketentuan, 
perjanjian dan panduan Etika Bisnis & 
Etika Kerja ini

Dont’s

 Insan Campina dan keluarganya 
(langsung/tidak langsung) menjadi agen 
perantara dari pelanggan baik langsung 
maupun tidak langsung sehingga 
memiliki benturan kepentingan dengan 
bisnis Campina dan tidak diberikan 
perlakuan ‘khusus’ dalam hal keuangan 
atau fasilitas lain-nya tanpa ijin tertulis 
dari Perusahaan yang ditandatangani 
oleh Presiden Direktur. 

 Praktik  yang  tidak adil,  menyesatkan 
dan tidak jujur. 

 Meminta,  menerima  dan/atau 
memberikan suap dan gratifikasi dalam 
bentuk uang, barang atau apapun. 

 Memfasilitasi  dan  melakukan 
tindakan  yang  menimbulkan Benturan 
Kepentingan.

 Melakukan  tindakan  yang 
menunjukkan  ketidakpedulian kepada 
Pelanggan. 

 Menyampaikan  informasi  yang keliru  
atau  menipu  kepada Pelanggan.

 Memiliki usaha, saham /kepemilikan 
dalam badan usaha yang menjadi mitra 
atau pesaing Campina termasuk 
suami/istri dan anak serta anggota 
keluarga tidak langsung tanpa ijin dan 
approval khusus dari Presiden Direktur.
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2. Etika terhadap pemasok (supplier)/mitra bisnis

Insan  Campina  pada  saat  bertindak  mewakili  Perusahaan dalam  berhubungan  
dengan  Pemasok  harus  sesuai  dengan ketentuan Perusahaan.

 Mematuhi  prosedur  Perusahaan 
mengenai pengadaan Barang dan Jasa  
dan  peraturan  perundangan yang 
berlaku.

 Penentuan harga yang kompetitif dan 
kualitas  terbaik untuk kepentingan 
Perusahaan dan Vendor/Supplier. 

 Menilai  dan  memilih  Pemasok secara  
obyektif,  transparan  dan akuntabel.

 Penunjukan/Pemilihan Vendor untuk 
kategori tertentu dan jumlah 
pembelian tertentu harus melalui 
persetujuan Dewan direksi.

 •	Menyeleksi vendor/supplier secara 
ketat dan akan mendiskualifikasikan, 
memasukkan ke dalam daftar hitam 
(black list), mengakhiri kerjasama atau 
langkah hukum apapun kepada setiap 
vendor/supplier yang melakukan 
pelanggaran atau ketentuan yang 
berlaku di Campina dan/atau panduan 
etika ini dan/atau ketika hubungan 
bisnis ini menimbulkan bahaya kepada 
masyarakat atau lingkungan.

 Menghindari  kerjasama  dengan 
Pemasok  yang  melakukan  praktik 
usaha yang tidak etis.

 Selalu  menjaga  hubungan  baik, 
setara,  transparan, etos kerja yang 
baik  dan  saling menguntungkan  
dalam  bekerja sama dengan para 
Pemasok. 

 Menjaga  kerahasiaan  data  dan 
informasi  sesuai  ketentuan 
Perusahaan. 

 Melaksanakan  hubungan  kerja dengan 
nilai-nilai  etika  dan  dalam batas-
batas  toleransi  yang diberbolehkan 
hukum. 

Do’s

 Insan Campina dan keluarganya 
(langsung/tidak langsung) turut 
serta/terlibat dalam kepemilikan 
atau penguasaan saham, atau 
Manajemen pada badan hukum yang 
bertindak selaku vendor/supplier 
baik langsung maupun tidak 
langsung sehingga memiliki 
benturan kepentingan dengan bisnis 
Campina.  Terkecuali mendapatkan 
ijin tertulis dari Presiden Direktur 
dan pemegang saham pengendali 
dengan mengacu harga yang 
kompetitif.

 Menginformasikan kepada vendor/
supplier segala rahasia Campina 
terkait dengan barang/jasa yang 
diadakan sebelum proses pengadaan 
dilakukan, kecuali atas persetujuan 
Direksi.

 Mengabaikan  prosedur pengadaan  
Barang  dan  Jasa karena alasan-
alasan tertentu.

 Memilih  Pemasok  berdasarkan 
penilaian  subyektif  dan  tidak wajar. 

 Meminta,  menerima  dan/atau 
memberikan suap dan gratifikasi 
dalam bentuk uang, barang atau 
apapun yang menguntungkan 
individu. 

 Memfasilitasi atau perlakuan khusus 
tanpa surat khusus yang di 
tandatangani oleh Direktur Utama 
yang dapat menimbulkan Benturan 
Kepentingan. 

 Menyalah gunakan wewenang dan 
jabatan untuk kepentingan pribadi, 
golongan dan kelompok.

 Dengan sengaja menunda 
pembayaran yang sudah jatuh tempo 
/ sesuai kontrak.

Dont’s
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 Mematuhi peraturan  
perundangundangan  mengenai  praktik 
persaingan usaha. 

 Memenuhi  hak  dan  kewajiban masing-
masing  sesuai  dengan kontrak tepat 
waktu. 

 Mematuhi peraturan   
perundangundangan  mengenai  praktik 
persaingan usaha. 

 Pemasok / Mitra Bisnis mematuhi semua  
ketentuan  internal  yang berkaitan  yang  
berlaku  di Perusahaan.

 Memberitahukan secara tertulis kepada 
Perusahaan mengenai para mitra kerja 
atau pihak ketiga, yang terkait dengan 
karyawan Campina mengenai:

 Kepemilikan saham dan / atau 
kepengurusan pada mitra kerja yang 
memiliki kerjasama dengan 
Campina

 Adanya hubungan keluarga langsung 
/ tidak langsung dengan mitra kerja

 Menjaga  kerahasiaan  data  dan 
informasi  sesuai  ketentuan 
Perusahaan. 

 Terlibat  dalam  kesepakatan-
kesepakatan  dengan  Pesaing yang  
dapat  melanggar  peraturan 
perundang-undangan  mengenai 
anti  monopoli  dan  persaingan 
usaha yang tidak sehat. 

 Dengan sengaja mempersulit 
pembayaran dengan alasan 
tertentu di luar norma.

3. Etika PERUSAHAAN DENGAN PESAING
Perusahaan  mendukung  iklim  usaha  persaingan  yang  sehat dengan  menjunjung  tinggi  
etika  usaha  dalam  kegiatan

Do’s Dont’s

 Saling menghormati dan menjaga 
hubungan dengan Pesaing.

 Melakukan persaingan yang sehat 
dengan mengandalkan keunggulan 
produk dan pelayanan.

 Menjadikan pesaing sebagai pemacu 
peningkatan diri.

 Melakukan  pembicaraan  atau 
komunikasi  dengan  Pesaing  yang 
dapat  menimbulkan  persepsi 
pelanggaran  terhadap  peraturan 
perundang-undangan  mengenai 
anti  monopoli  dan  persaingan 
usaha yang tidak sehat. 

 Memfasilitasi  dan  melakukan 
tindakan  yang  menimbulkan 
Benturan Kepentingan.
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4. Etika Terhadap kreditur
Perusahaan  dalam  berhubungan  dengan  Kreditur  dilakukan secara profesional dan 
saling menguntungkan.

Do’s Dont’s

 Memanipulasi informasi.

 Memfasilitasi  dan  melakukan tindakan  
yang  menimbulkan Benturan 
Kepentingan.

 Meminta,  menerima  dan/atau 
memberikan suap dan gratifikasi.

 Memilih  Kreditur  berdasarkan penilaian  
subyektif  dan  tidak wajar. 

 Mengedepankan  prinsip  kehati-
hatian,  selektif  dan  kompetitif 
dalam  pemilihan  sumber 
pendanaan  dari  pinjaman Kreditur 
untuk Perusahaan. 

 Menjaga  reputasi  Perusahaan 
dalam  penggunaan  dana  yang 
bersumber  dari  pinjaman Kreditur  
dengan  selalu memenuhi  
komitmennya  yaitu mengelola  
pinjaman  Perusahaan sesuai  
dengan  peruntukannya dan  
melakukan  pelunasan pinjaman  
kepada  kreditur  sesuai dengan yang 
diperjanjikan. 

 Menjaga  kerahasiaan  data  dan 
informasi  sesuai  ketentuan 
Perusahaan. 

 Menyediakan  informasi  kepada 
Mengedepankan  prinsip  
kehatihatian,  selektif  dan  
kompetitif dalam  pemilihan  sumber 
pendanaan  dari  pinjaman Kreditur 
untuk Perusahaan. 

 Menjaga  reputasi  Perusahaan 
dalam  penggunaan  dana  yang 
bersumber  dari  pinjaman Kreditur  
dengan  selalu memenuhi  
komitmennya  yaitu mengelola  
pinjaman  Perusahaan sesuai  
dengan  peruntukannya dan  
melakukan  pelunasan pinjaman  
kepada  kreditur  sesuai dengan yang 
diperjanjikan. 

 Menyediakan  informasi  kepada 
kreditur  pada  saat  permohonan 
kredit  maupun  setelah  perjanjian 
kredit  berjalan,  sesuai  dengan yang 
diperjanjikan.

 Menjaga  kerahasiaan  data  dan 
informasi  sesuai  ketentuan 
Perusahaan. 
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5. Etika Perusahaan terkait gratifikasi dan korupsi
Campina berkomitmen untuk menerapkan pengendalian gratifikasi dan 
korupsi dengan cara sebagai berikut : 

Do’s Dont’s

 Supplier/Vendor, pelanggan dan mitra 
kerja memberi, Menerima dan/atau 
meminta imbalan, hadiah maupun 
gratifikasi apapun dalam bentuk 
barang/jasa/uang kepada karyawan 
maupun seluruh stakeholder yang 
terlibat dalam bisnis perusahaan.

 Membiarkan lingkungan yang 
terindikasi korupsi serta bertentangan 
dengan integritas dan merugikan 
Campina.

 Menerima suap/gratifikasi/hadiah/
imbalan dalam bentuk apapun dari 
pihak-pihak yang memiliki kepentingan 
bisnis dengan Campina. 

 Memberi suap/gratifikasi/hadiah dalam 
bentuk apapun kepada pihak-pihak 
yang memiliki kepentingan bisnis 
dengan Campina.

Pendahuluan Etika Kerja Etika Usaha Hubungan WBS

 No Kickback (hindari/menolak meminta 
komisi, tanda terima kasih baik dalam 
bentuk uang dan dalam bentuk lainnya).

 No Bribery (hindari/menolak segala 
bentuk suap menyuap dan pemerasan)

 No Gift  (hindari/menolak penerimaan/ 
pemberian hadiah atau gratifikasi yang 
bertentangan dengan peraturan dan 
ketentuan yang berlaku)

 Melarang setiap individu di Campina 
untuk menerima dan/atau memberi 
secara langsung maupun tidak langsung 
dalam bentuk apapun yang dapat 
memperkaya diri sendiri atau pihak lain 
yang dapat berdampak pada proses 
pengambilan keputusan.

 Menetapkan batasan nilai untuk setiap 
penerimaan/pemberian uang, hadiah, 
hiburan dan/atau fasilitas lainnya yaitu 
melebihi maximal Rp.100.000,- (seratus 
ribu rupiah) pertahun dianggap sebagai 
gratifikasi dan/atau dapat berpotensi 
mempengaruhi obyektifitas proses 
pengambilan keputusan, atau akumulasi 
maksimal dalam kurun waktu tertentu 
(maksimal 12 bulan jika mencapai 
Rp.100.000,- maka untuk penerimaan 
gratifikasi selanjutnya berapapun nilainya 
harus dilaporkan. – tidak berupa uang. 

 Memberikan sanksi atau  mengarah pada 
tindakan PHK dan tuduhan tindak pidana 
bagi setiap individu yang ditemukan 
pelanggaran apapun dengan memberikan 
atau menerima gratifikasi dan/atau 
penyuapan atau tindakan korupsi 
lainnya.  

 Pemutusan hubungan kerja dengan Pihak 
terkait termasuk pemutus hubungan 
dengan supplier termasuk pemrosesan 
ke ranah hukum. 



 Memberikan informasi secara tertulis 
kepada para mitra dan secara lisan 
kepada calon mitra usaha bahwa para 
mitra usaha dan calon mitra usaha 
wajib patuh terhadap peraturan dan 
kebijakan yang berlaku terkait dan 
gratifikasi dan korupsi

 Note: Yang di maksud dengan mitra 
usaha adalah semua pihak ketiga yang 
ada hubungan dagang / kerja dengan 
Campina termasuk; distributor/agen, 
pemasok, distributor, dll. 

Pendahuluan Etika Kerja Etika Usaha Hubungan WBS
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Etika usaha:

HUBUNGAN PERUSAHAAN DENGAN MASYARAKAT, 

KOMUNITAS DAN LINGKUNGAN

1. Etika Perusahaan dengan Media Massa  dan 
Penggunaan Media Massa
Campina dalam berinteraksi dengan media massa berkomitmen:

Do’s

 Selalu menjaga dan mengutamakan 
citra positif Campina.

 Berpegang pada kebenaran dan 
keterbukaan informasi sesuai dengan 
kebijakan Campina dan peraturan 
perundangan yang berlaku, serta 
dapat dipertanggung jawabkan.

 Menempatkan media massa sebagai 
mitra kerja yang sejajar, karena itu 
perlu dibangun kerjasama yang baik, 
saling menghargai dan 
menguntungkan dalam rangka 
mensosialisasikan kebijakan dan 
keberhasilan Campina.

 Direksi dan Corporate Secretary 
adalah bagian/pihak yang berwenang 
untuk memberikan keterangan 
kepada media massa terkait Campina 
dengan mempertimbangkan bobot 
dan kualitas informasi.

 Dalam menjalankan tugas ke-
humas-an harus memperhatikan 
kepentingan masyarakat serta harga 
diri anggota masyarakat, tidak 
menyebarluaskan informasi yang 
tidak benar atau yang menyesatkan.
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 Karyawan dengan segala kapasitas 
dan kepentingannya, memberikan 
informasi tentang Campina kepada 
media massa.

 Memberikan informasi yang tidak 
benar.

 Bertindak emosional menghadapi 
kritik media massa. 

 Memberikan informasi berita yang 
bersifat fitnah atau memojokkan 
pihak lain.

Dont’s

 Melakukan penyalahgunaan atau 
pengungkapan informasi apapun 
mengenai Campina baik secara 
institusional maupun terkait atasan 
atau rekan kerja, atau melibatkan 
penggunaan nama Campina baik 
disegaja atau tidak dengan baik 
secara langsung maupun tidak 
langsung, mendiskreditkan atau 
berpotensi merusak reputasi 
Campina melalui media sosial, yaitu 
Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin 
dan lainnya, maupun dalam group 
percakapan



 Perusahaan menyarankan dengan 
sangat penggunaan media sosial yang 
positif, menghindari penyebarluasan 
konten yang bersifat hoax, SARA, 
pornografi, kriminalitas dan 
mendorong perilaku yang 
bertanggungjawab dalam media 
sosial sebagai individu dalam 
keluarga besar Campina 

 Menerima dan menindaklanjuti kritik 
membangun dengan memperhatikan 
aspek risiko dan biaya.

2. Etika Perusahaan dengan lembaga keuangan  dan 
perbankan
Campina dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan dan perbankan 
berkomitmen:

Do’s

 Memanfaatkan fasilitas perbankan 
hanya untuk kepentingan bisnis dan 
peningkatan nilai tambah Campina.

 Menyediakan informasi yang benar dan 
akurat bagi lembaga keuangan dan 
perbankan maupun calon lembaga 
keuangan dan perbankan.

 Menjalin kerjasama dengan lembaga 
keuangan dan perbankan berdasarkan 
aspek kinerja lembaga keuangan dan 
perbankan, daya saing bisnis dan 
profesionalisme lembaga keuangan dan 
perbankan terhadap bisnis Campina 
yang dapat dipertanggungjawabkan.

 Memberikan informasi secara 
transparan tentang kondisi bisnis untuk 
menjaga kepercayaan lembaga keuangan 
dan perbankan, kecuali hal-hal yang 
menjadi rahasia perusahaan dan tidak 
boleh diinformasikan kepada pihak 
manapun tanpa persetujuan Direksi.

 Melakukan bisnis dan kerja sama 
yang bertentangan dengan Tata Nilai 
Perusahaan.

 Memberi informasi yang tidak benar

 Mengabaikan hak-hak lembaga 
keuangan dan perbankan.

Dont’s
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 Terlebih dahulu membuat analisa 
risiko dalam rangka memanfaatkan 
fasilitas (termasuk, namun tidak 
terbatas pada, kredit modal kerja, 
trade-line, forex-line dan kredit 
jangka panjang) dan untuk setiap 
kesepakatan harus dituangkan ke 
dalam suatu dokumen tertulis yang 
disusun berdasarkan itikad baik dan 
saling menguntungkan melalui 
department yang kompeten.

 Memenuhi komitmen sesuai dengan 
kesepakatan yang dibuat.

 Selalu melihat dan menjajaki peluang 
bisnis dan kerja sama dengan 
lembaga keuangan dan perbankan 
demi peningkatan pertumbuhan 
Campina.

3. Etika Perusahaan dengan Regulator
Campina dalam berinteraksi dengan regulator berkomitmen:

Do’s

 Mentaati dan memenuhi semua 
peraturan yang berlaku dan 
dikeluarkan oleh regulator baik 
secara nasional maupun lokal.

 Mendukung program-program di 
bidang pembangunan dan 
infrastruktur yang dikeluarkan oleh 
pemerintah sebagai regulator.

 Membangun hubungan yang 
harmonis dengan regulator dalam 
batas toleransi yang diperbolehkan 
hukum.

 Menyampaikan pelaporan, informasi 
dan permohonan yang ditujukan 
kepada regulator secara transparan, 
jelas, akurat, lengkap serta tidak 
mengandung hal-hal yang dapat 
disalah artikan.

 Terlambat dalam menyampaikan hal-
hal yang diwajibkan regulator.

 Memanfaatkan hubungan baik 
dengan regulator untuk kepentingan 
pribadi Dewan Komisaris, Direksi dan 
Karyawan.

Dont’s
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 Selalu mengedepankan etika moral 
yang tinggi dalam setiap proses 
pengurusan perizinan.

4. Etika kepada Masyarakat serta Menjaga Keselamatan, 

Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup
Insan Campina menjadikan Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan sebagai bagian 
dari budaya kerja untuk menciptakan suasana kerja yang tertib, aman, sehat, nyaman dan 
berwawasan lingkungan selaras dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 
(Good Corporate Governance), dengan cara:

 Membiarkan kondisi yang dapat 
menyebabkan timbulnya bahaya 
kecelakaan kerja atas kejadian yang 
dapat merugikan perusahaan.

 Terlibat dalam kegiatan 
penyalahgunaan “NARKOBA” 
(narkotika dan obat-obatan 
terlarang) dan alkohol baik di dalam 
maupun di luar lingkungan Campina .

 Merokok pada tempat yang tidak 
seharusnya di lokasi atau lingkungan 
Campina .

 Melakukan kesalahan karena 
kecerobohan dalam menjalankan 
pekerjaan yang dapat menimbulkan 
terjadinya kecelakaan kerja.

 Mencemari lingkungan.

 Mengabaikan keluhan masyarakat.

Dont’sDo’s

 Membina hubungan yang harmmonis 
serta berupaya memberikan manfaat 
kepada masyarakat dan lingkungan di 
sekitar Perusahaan.

 Menghormati nilai-nilai yang berlaku 
di daerah tempat Perusahaan.

 Menggunakan Alat Pelindung Diri 
(APD) yang dipersyaratkan dalam 
bekerja.

 Mematuhi Protokol kesehatan yang 
telah ditetapkan oleh pemerintah 
untuk mencegah penyeberan Virus 
Covid-19.

 Tidak terlibat dalam kegiatan 
penyalahgunaan “NARKOBA” 
(narkotika dan obat-obatan 
terlarang) dan alkohol baik di dalam 
maupun di luar lingkungan Campina .

 Campina melalui pihak yang 
berwenang (kepolisian) berhak 
menggeledah tempat kerja karyawan 
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu 
bila terdapat dugaan adanya 
penyimpanan atau penggunaan 
NARKOBA, minuman keras dan zat 
kimia adiktif lainnya termasuk 
mengirim karyawan untuk melakukan 
test “urine”.
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 Tidak merokok di lokasi dan 
lingkungan kerja dalam upaya 
memastikan keselamatan dari 
potensi timbulnya kebakaran di 
samping menghormati hak bukan 
perokok dan memelihara kesehatan 
lingkungan bagi seluruh karyawan. 
Merokok hanya diijinkan di area 
khusus yang disediakan oleh 
Campina atau pihak manajemen 
gedung perkantoran dan 
menggunakan wadah yang tepat.

 Mematuhi prosedur dan standar 
keselamatan kerja yang telah 
ditetapkan.

 Menjaga lingkungan dan sekitar 
perusahaan dari pencemaran dengan 
melakukan pengelolaan limbah, 
emisi sesuai prosedur yang berlaku.

5. Etika Penggunaan e-mail
Insan Campina dalam penggunaan e-mail berkomitmen:

Do’s

 Menggunakan email hanya untuk 
kepentingan perusahaan.

 Bertanggung jawab terhadap risiko 
yang mungkin timbul akibat dari 
mengirim informasi perusahaan yang 
bersifat rahasia maupun sensitif 
lainnya dengan konsekuensi PHK 
maupun pemrosesan ke ranah 
hukum atas aduan tindak pidana (ie. 
Insider-trading).

 Berhati-hati dengan lampiran 
eksternal (attachment) yang berasal 
dari sumber yang tidak dapat 
dipercaya.

 Melindungi data dan tidak boleh 
menggunakan email untuk 
mempublikasikan atau bertukar 
informasi internal perusahaan dan 
informasi bersifat rahasia ke pihak 
luar.

 Menyalahgunakan sistem email 
untuk mengirim berita iklan, 
komersial dan email sampah lainnya 
secara masal (spamming).

 Menyalahgunakan sistem email 
untuk melakukan upaya pengelabuan 
identitas (phising).

Dont’s

 Mengakses atau mendistribusikan 
informasi eletronik yang bermuatan: 
asusila, fitnah, perjudian, 
penghinaan, pencemaran nama baik, 
pemerasan, pengancaman, berita 
bohong, kebencian bersifat suku, 
agama, ras dan antar golongan dan 
lain-lain.

 Menggunakan email perusahaan 
untuk registrasi layanan iternet 
umum baik berupa mailing list, 
jejaring sosial dan partisipan lainnya 
sehingga mengganggu kegiatan kerja 
di Campina .

Pendahuluan Etika Kerja Etika Usaha Hubungan WBS



 Menjaga aspek keamanan layanan 
email, yaitu kerahasiaan 
(confidentiality) integritas (integrity) 
dan ketersediaan (availability).

 Menggunakan bahasa yang baik dan 
sopan.

6. kebijakan penggunaan sosial media

Kebijakan ini merupakan sebuah peraturan untuk karyawan dalam menggunakan media 
sosial, yang secara luas dipahami sebagai tujuan dari kebijakan dalam penggunaan blogs, 
wiki, microblogs, papan pengumuman, chatrooms, Koran Elektronik, forum online, situs 
jejaring social, dan situs lainnya serta sebuah media yang mengijinkan penggunanya untuk 
memberikan informasi kepada orang lain dalam cara yang kontemporer.

 Mempublikasikan konten internal 
perusahaan yang bersifat privasi 
sesuai dengan prosedur dan 
peraturan perusahaan yang berlaku.

 Dilarang memposting komentar, 
konten, atau gambar yang memiliki 
unsur SARA, fitnah, pornografi, 
pelecehkan, atau hal-hal lain yang 
dapat dikategorikan perbuatan tidak 
menyenangkan. 

 Karyawan tidak boleh 
mempublikasikan, memposting atau 
merilis informasi apa pun yang 
dianggap rahasia atau tidak untuk 
umum. Jika ada pertanyaan tentang 
apa yang dianggap rahasia, untuk 
dapat tanyakan kepada Departemen 
Sumber Daya Manusia dan / atau 
Corporate Secretary

 Penggunaan media sosial tidak boleh 
mengganggu tanggung jawab 
karyawan di Perusahaan. 

Dont’sDo’s

 Mematuhi Kode Etik Perusahaan, 
Peraturan Kerja Bersama dan 
kebijakan perusahaan lainnya saat 
menggunakan media sosial yang 
mengacu pada informasi Perusahaan

 Karyawan harus memahami 
konsekuensi atas tindakan terhadap 
citra karyawan dan reputasi 
Perusahaan yang berkaitan dengan 
Informasi yang diposting atau 
dipublikasikan oleh karyawan.

 Karyawan harus memahami bahwa 
Perusahaan dapat mengamati konten 
dan informasi yang dibuat oleh 
karyawan melalui media sosial. 

 Karyawan agar memperhatikan 
dalam memposting segala aktivitas 
yang dapat ‘membocorkan’ keadaan/
data yang bersifat rahasia.

 Karyawan harus mempertimbangkan 
dengan baik dalam memposting 
segala aktivitas yang dinilai tidak 
pantas atau berbahaya bagi 
Perusahaan, karyawan, pelanggan 
dan seluruh stakeholder yang 
berkaitan dengan Bisnis perusahaan.
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 Jejaring media sosial, blog, dan jenis 
konten online lainnya dapat 
memancing opini publik dan 
perhatian media maupun pertanyaan 
publik lainnya. Karyawan harus 
merujuk pertanyaan ini ke pihak 
berwenang juru bicara Perusahaan 
dalam hal ini adalah Presiden 
Direktur, Direktur yang ditunjuk atau 
Corporate Secretary. 

 Segala aktivitas online karyawan 
sesaat atau setelah jam kerja yang 
melanggar Pedoman Perilaku atau 
kebijakan perusahaan lainnya dapat 
dikenakan sanksi, Pengakhiran 
Hubungan Kerja (PHK) dan aduan 
melakukan tindak pidana.

1. Etika Perusahaan dengan pemegang saham
Seluruh Insan Campina memiliki tanggung jawab atas kelangsungan Perusahaan 
sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

Do’s

 Menghormati dan menjamin hak-hak 
Pemegang Saham sesuai dengan 
Anggaran Dasar dapat dipenuhi 
dengan baik.

 Memberikan informasi mengenai 
kondisi Perusahaan kepada 
Pemegang Saham sesuai dengan 
Anggaran Dasar dan peraturan 
perundang-undangan.

 Berusaha meningkatkan nilai 
Perusahaan.

 Tidak melakukan tindakan yang 
dapat merugikan Pemegang Saham.

 Memfasilitasi dan melakukan 
tindakan yang menimbulkan 
Benturan Kepentingan.

 Memberikan informasi yang 
menyesatkan dan tidak akurat 
mengenai kondisi Perusahaan.

 Menggunakan informasi perusahaan 
untuk kepentingan pribadi atau 
golongan sehingga menimbulkan 
kerugian atau dampak negatif bagi 
Perusahaan.

Dont’s

Pendahuluan Etika Kerja Etika Usaha Hubungan WBS

Etika usaha:

HUBUNGAN PERUSAHAAN DENGAN pemegang saham



2. Etika Perusahaan Terkait Pasar Modal dan  
Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading)
Perdagangan orang dalam (Insider Trading) adalah membeli atau menjual efek Perusahaan 
berdasarkan informasi orang dalam, yang merupakan informasi penting mengenai 
Perusahaan dan belum diketahui oleh masyarakat. kebijakan internal Perusahaan dan 
hukum dari berbagai negara melarang adanya perdagangan orang dalam. Peraturan 
tersebut menunjukkan kepada seluruh shareholder dan stakeholder bahwa informasi 
rahasia Perusahaan tidak dipergunakan untuk keuntungan pribadi. 

 Melanggar ketentuan di bidang pasar 
modal. 

 Melakukan penipuan dengan 
membuat pernyataan yang tidak 
benar mengenai fakta material atau 
tidak mengungkapkan fakta material 
dengan maksud untuk 
menguntungkan atau menghindarkan 
Campina dari kerugian. 

 Melakukan perdagangan saham atau 
sekuritas lain berdasarkan informasi 
dari dalam perusahaan yang belum 
dipublikasikan.

 Memberikan laporan/informasi yang 
diwajibkan ketentuan pasar modal 
tidak tepat waktu.

Dont’sDo’s

 Mematuhi seluruh ketentuan pasar 
modal yang berlaku.

 Berusaha menjaga kepercayaan 
publik dengan memberikan informasi 
dan laporan yang menggambarkan 
kondisi dan kinerja Campina secara 
akurat, transparan dan sesuai 
dengan peraturan yang berlaku.

 Dewan Komisaris, Direksi dan 
Karyawan yang memiliki saham 
Campina harus melaporkan 
kepemilikan saham di Campina 
setiap awal tahun. Kepemilikan 
saham oleh anggota Dewan 
Komisaris, Direksi wajib dilaporkan 
dalam Laporan Tahunan Campina .

 Tidak membocorkan informasi 
rahasia Perusahaan demi keuntungan 
Pribadi atau siapapun yang dapat 
termasuk kedalam Perdagangan 
orang dalam (insider trading). 

 Proses komunikasi dengan investor 
hanya dilakukan melalui satu pintu 
atas sepengetahuan dan persetujuan 
Direksi dan dikomunikasikan melalui 
Corporate Secretary.

 Campina membatasi akses informasi 
hanya kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan dan yang 
memerlukan saja atau 
mengumumkan periode Black Out 
(larangan untuk pembelian atau 
penjualan saham yang telah 
diterbitkan oleh Campina) selambat-
lambatnya 60 (enam puluh) hari 
sebelum informasi tersebut tersedia 
untuk publik.

Pendahuluan Etika Kerja Etika Usaha Hubungan WBS

24 Pedoman Perilaku



25 Pedoman Perilaku

3. integritas laporan keuangan
Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan berkomitmen dalam menyampaikan laporan 
keuangan dengan cara sebagai berikut:

Do’s

 Perusahaan menampilkan laporan 
akuntasi dan keuangan yang akurat, 
dapat dipercaya dan tepat waktu 
dengan berpegang pada Pernyataan 
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 
yang berlaku dan kebijakan akuntasi 
Campina .

 Perusahaan senantiasa memastikan 
tidak ada dana atau aset yang 
disembunyikan atau tidak dicatat. 
Setiap pencatatan seluruh transaksi 
harus didukung oleh dokumen 
transaksi yang benar dan akurat 
serta tepat waktu.

 Berkomitmen untuk memberikan 
Pemegang Saham informasi yang 
lengkap, akurat, tepat waktu dan 
mudah dipahami, mengenai semua 
hal yang penting, tentang kondisi 
keuangan dan hasil operasional 
Campina.

 Melaporkan informasi keuangan 
sesuai prinsip akuntansi yang 
berlaku, dan untuk 
menyelenggarakan pembukuan dan 
arsip yang mencerminkan semua 
transaksi secara akurat dan benar.

 Divisi Finance & Accounting 
bertanggung jawab atas pembukuan, 
pencatatan, akuntansi yang akurat 
serta berusaha memenuhi 
Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) yang berlaku dan 
disepakati di Campina .

 Mengungkapkan atau menuliskan 
informasi apapun tentang transaksi 
Campina yang dapat menyebabkan 
informasi yang salah/menyesatkan 
bagi pelanggan/stakeholders.

 Memanipulasi data keuangan dengan 
tujuan mendapatkan keuntungan 
bagi Campina.

Dont’s
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 Komite Audit wajib mengevaluasi 
kelengkapan Laporan Keuangan 
konsolidasi sebagai bukti 
pertanggungjawaban. Direksi 
Campina harus menandatangani dan 
menyetujui Laporan Keuangan 
konsolidasi sebelum menerbitkan 
laporan tahunan.

4. etika kebijakan komunikasi

PT. Campina Ice Cream Industry Tbk (“Perseroan”) berkomitmen untuk menciptakan 
nilai jangka panjang kepada para pemegang sahamnya. Salah satu komitmen 
Perseroan adalah melalui komunikasi yang reguler dan konstruktif dengan para 
pemegang saham. Komunikasi dengan pemegang saham termasuk proses 
penyampaian informasi kepada para pemegang saham, otoritas, dan komunitas pasar 
modal yang memungkinkan pemegang saham, otoritas, dan komunitas pasar modal 
menerima informasi dan memiliki akses untuk berkomunikasi dengan Perusahaan. 



Adanya komunikasi antara Perusahaan dengan pemegang saham atau komunitas 
pasar modal bertujuan agar pemegang saham atau komunitas pasar modal 
mendapatkan pemahaman atas informasi yang telah dipublikasikan dan komunikasi 
dapat berjalan dua arah secara efektif. Adanya kebijakan komunikasi dengan para 
pemegang saham atau komunitas pasar modal menunjukan komitmen Perusahaan 
dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau komunitas pasar 
modal. Kegiatan komunikasi dengan pemegang saham dan komunitas pasar modal 
dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yaitu transparansi, 
akuntabilitas, pertanggung-jawaban, kemandirian, serta kesetaraan dan kewajaran. 
Informasi tentang Perusahaan tersedia dalam laporan tahunan, laporan keuangan 
interim dan tahunan, serta situs web Perusahaan www.campina.co.id serta media 
komunikasi lainnya yang akan dijelaskan lebih lanjut.



Komunikasi dengan pemegang saham dan komunitas pasar modal dilakukan sesuai 
dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

 Umu
 Manajemen Perseroan wajib mempertahankan komunikasi yang terbuka dengan 

Pemegang Saham , dan komunitas pasar modal dan melakukan reviu (review) 
atas kebijakan ini seiring dengan terdapatnya perubahan pada lingkungan bisnis 
perseroan.

 Perseroan wajib menyediakan pengungkapan yang relevan dan wajar, perlakuan 
yang setara kepada Pemegang Saham, dan perlindungan atas kepentingan 
Pemegang Saham. Pengungkapan dari informasi yang dimaksud wajib dilakukan 
sesuai dengan Code of Conduct  sebagai Standar Internal tata kelola 
perusahaan. Perseroan wajib memastikan bahwa pendistribusian informasi 
dilakukan secara benar untuk menghindari adanya persepsi pasar yang salah

 Detail informasi terkait aktivitas bisnis Perseroan disajikan melalui laporan 
tahunan, Laporan keberlanjutan,  laporan keuangan interim, dan berita 
korporasi lainnya yang tersedia pada situs web perseroan.

 Dalam keadaan bisnis yang normal, Direktur Keuangan, Sekretaris Perusahaan 
dan Investor Relations akan mengambil proses komunikasi antara Perseroan dan 
Pemegang Saham/Komunitas Pasar Modal.
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2. Media Komunikasi



a.	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah media komunikasi antara pihak Manajemen Perseroan yaitu Direksi dan 
Dewan Komisaris dengan pemegang saham. Ketentuan mengenai penyelenggaraan 
RUPS diatur oleh Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 
Peraturan OJK No. 32/POJK/04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat 
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Anggaran Dasar Perseroan. 
Pemegang saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan agenda RUPS 
jika memenuhi persyaratan sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 12 POJK No. 
32/POJK.04/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan. Pemegang saham yang tidak dapat 
hadir dan memberikan suara pada RUPS dapat memberikan surat kuasa sebagai 
perwakilan dalam menghadiri dan memberikan suara. Bahan mata acara RUPS 
tersedia dalam bentuk dokumen fisik dan juga dokumen elektronik yang dapat 
diunduh di website Perusahaan. Tata tertib RUPS diinformasikan kepada pemegang 
saham pada saat penyelenggaraan RUPS.



b.	Paparan Publik (Public Expose) 

Paparan publik atau Public Expose adalah media komunikasi antara pihak Manajemen 
Perusahaan yaitu Direksi dengan publik termasuk investor, manajer investasi, Analis, 
media, dll. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Public Expose diatur oleh Peraturan 
Pencatatan No. I-E, Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-306/
BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. Bahan presentasi Public 
Expose dapat diunduh di situs web Perusahaan. Peserta Public Expose diberikan 
kesempatan bertanya dalam Public Expose.



c.	Laporan Tahunan 

Laporan Tahunan adalah suatu dokumen dalam bentuk laporan yang diwajibkan oleh 
Peraturan Pasar Modal, diterbitkan setiap tahun tentang keadaan Perusahaan setelah 
akhir tahun fiskal. Dokumen ini berisi laporan pertanggung-jawaban Dewan Komisaris, 
Direksi, Profil Perusahaan, Ikhtisar Keuangan, Analisa dan Pembahasan Manajemen, 
Tata Kelola Perusahaan, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Laporan Tahunan yang 
telah diaudit. Ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan 
diatur dalam Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten 
atau Perusahaan Publik dan Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk 
dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Bursa Efek 
Indonesia Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.
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d. Laporan Keuangan Tahunan dan Interim

Laporan keuangan berisikan laporan Neraca, Laba Rugi, dan catatan atas laporan 
keuangan yang mencerminkan kinerja Perusahaan selama periode laporan keuangan 
yang dimaksud. Melalui laporan keuangan, Pemegang Saham dan investor dapat 
mendapatkan informasi mengenai kondisi keuangan Perusahaan. Penyampaian laporan 
keuangan diatur dalam Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan 
Emiten atau Perusahaan Publik, Surat Keputusan Ketua Bapeppam  X.K.2 Nomor 
Kep-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau 
Perusahaan Publik, dan Peraturan Bursa Efek Jakarta Nomor I-E tentang Kewajiban 
Penyampaian Informasi.



e. Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)

Perseroan wajib menyediakan informasi yang berhubungan dengan inisiatif 
keberlanjutan Perseroan. Informasi akan menjelaskan bagaimana Perseroan mengatur 
hubungannya dengan lingkungan, komunitas, konsumen, pelanggan, pegawai dan 
pemangku lainnya untuk mencapai tujuan keberlanjutan bisnisnya. Informasi yang 
berhubungan dengan inisiatif keberlanjutan Perseroan wajib disajikan Laporan 
Berkelanjutan, Laporan Tahunan dan/atau website.
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f. Press Release

Press release adalah informasi yang disampaikan oleh Perusahaan kepada media 
dengan tujuan penyebaran informasi secara luas. Press release dilaporkan kepada 
otoritas pasar modal sebelum didistribusikan kepada media.



g. Situs Web Perusahaan

Situs web Perusahaan yaitu www.campina.co.id memuat informasi yang terbuka untuk 
publik dan menyediakan akses terhadap informasi Perusahaan yang relevan bagi 
Pemegang Saham dan komunitas pasar modal. Situs web akan menyajikan informasi 
terkait aktivitas terbaru Perseroan yang dapat disediakan dalam bentuk  
pengumuman, Laporan interim, Laporan Tahunan, Laporan Berkelanjutan dan bentuk 
komunikasi laporan korporasi lainnya. Informasi publik yang diumumkan pada situs 
bursa, dimana saham Perseroan terdaftar, juga wajib disajikan pada situs web 
Perseroan. 



Informasi yang telah disebutkan di atas harus disediakan sesuai dengan peraturan 
lokal yang berlaku. Berita pada situs web Perseroan wajib diperbaharui dan direviu 
secara reguler, untuk merefleksikan informasi terbaru Perseroan.



h. Media Sosial Perusahaan

Media Sosial Perusahaan adalah media komunikasi yang terbuka untuk publik dan 
digunakan sebagai sarana penyampaian informasi yang singkat, cepat, dan padat. Akun 
resmi Perusahaan adalah
 Facebook: https://www.facebook.com/campina.eskrim
 Twitter: https://twitter.com/campinaicecream
 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pt-campina-ice-cream-industry-tbk
 Instagram: https://www.instagram.com/campinaicecream/
 Youtube: https://www.youtube.com/user/campinaofficia


i. Pertanyaan Infromasi Pemegang Saham

Pemegang saham dapat menyampaikan usulan/informasi atau pertanyaan terkait 
kepemilikan sahamnya kepada bagian Corporate Secretary Perusahaan melalui situs 
web pada bagian “Contact” maupun e-mail.



j. Akses Email

Perusahaan menyediakan akses bagi pemegang saham, investor, dan publik untuk 
berkomunikasi melalui alamat e-mail resmi perusahaan yaitu : corsec@campina.co.id



3. Penanganan Informasi dari Pemegang Saham, Investor, dan Publik



Seluruh informasi yang masuk melalui media yang dijelaskan di atas akan diterima dan diolah 
oleh Corporate Secretary yang kemudian jika dianggap perlu akan diteruskan kepada pihak 
terkait di dalam Perusahaan. Pengelolaan dan pemanfaatan informasi tersebut selanjutnya 
diserahkan kepada Pihak/Departemen yang menerima informasi tersebut. Jika informasi 
tersebut menyangkut Perusahaan secara umum maka akan ditangani oleh Direktur 
penanggung jawab Departemen Corporate Secretary dan jika dianggap perlu akan dibahas 
pada meeting yang dihadiri oleh Direksi dan pihak yang terkait.

http://www.campina.co.id
https://www.facebook.com/campina.eskrim
https://twitter.com/campinaicecream 
https://www.linkedin.com/company/pt-campina-ice-cream-industry-tbk/
https://www.instagram.com/campinaicecream
https://www.youtube.com/user/campinaofficial
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mekanisme pelaporan dan sanksi 

atas pelanggaran

2. Penanganan terhadap dugaan pelanggaran pedoman perilaku 

(Code of Conduct)

3. Sanksi atas Pelanggaran Pedoman Perilaku (Code of Conduct)

1. mekanisme pelaporan pelanggaran
 Apabila terjadi pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct), maka Insan 

Campina berkewajiban melaporkan kepada
 Atasan Langsung; ata
 Kotak Pengaduan Pelanggaran/Whistleblowing System

 Pelaporan dilakukan atas dasar itikad baik dan bukan didasari atas kehendak buruk 
atau fitnah.

 Disamping pihak internal Perusahaan, pelaporan pelanggaran Pedoman Perilaku (Code 
of Conduct) juga dapat dilakukan oleh pihak eksternal Perusahaan seperti Pelanggan, 
Mitra Bisnis, dan Pemangku Kepentingan (Stakeholders) lainnya

 Pelapor wajib mencantumkan identitasnya dengan jelas pada pelaporan yang 
dilakukannya disertai dengan bukti pendukung yang relevan atas dugaan pelanggaran 
Pedoman Perilaku (Code of Conduct)

 Perusahaan akan merahasiakan identitas Pelapor sesuai dengan prosedur yang berlaku
 Perusahaan berkewajiban menindaklanjuti pelaporan yang berpotensi menimbulkan 

kerugian materil bagi Perusahaan dan/atau dapat merusak citra Perusahaan, sesuai 
dengan prosedur yang berlaku.

 Insan Campina selain Kepala 
Departemen HRD, Dewan Komisaris 
dan Direksi

 Direksi, Kepala Departemen HRD dan 
Tim WBS 

 Dewan Komisaris

 Tim WBS

 Dewan Komisaris & Komite Audit

 Pemegang Saham Pengendali

Terduga Pelaku Pelanggaran
Pejabat yang menangani 

Dugaan Pelanggaran

 Setiap Insan Campina yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman 
Perilaku (Code of Conduct) dan peraturan yang berlaku di Campina akan diberikan 
sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan

 Sanksi bagi Karyawan yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direksi
 Sanksi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Organ Pendukung Dewan Komisaris yang 

melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit
 Apabila Pemasok, Mitra Bisnis atau Pemangku Kepentingan (Stakeholders) lainnya 

melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang 
dalam kontrak dan prosedur Perusahaan yang relevan, dan apabila terkait dengan 
tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib 
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 Sanksi pelanggaran kepada Karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran tergantung 
pada bobotnya yaitu pelanggaran kategori ringan, pelanggaran kategori sedang, 
pelanggaran kategori berat. Jenis peringatan yang diberikan adalah peringatan lisan, 
Surat Peringatan (I, II dan III) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pelaksanaan 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan 
yang berlaku

 Sanksi pelanggaran kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan 
Komisaris yang terbukti melakukan pelanggaran tergantung pada bobotnya dan akibat 
yang ditimbulkan. Keputusan pengenaan sanksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan 
Komite Audit.



Jutianto Isnandar

Presiden Komisaris

Komisaris
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PAKTA INTEGRITAS

untuk dewan komisaris dan direksi

penerapan tata kelola perusahaan yang baik

(Good corporate governance)


di pt Cmapina Ice cream industry, Tbk

Kami, Dewan Komisaris dan Direksi PT Campina Ice Cream Industry Tbk 
Sebagai Insan Campina memahami bahwa implementasi tata kelola 
Perusahaan sangat penting dan menentukan dalam menjalankan kegiatan 
bisnis Perusahaan yang berkesinambungan agar memiliki keunggulan daya 
saing dan dapat meningkatkan nilai tambah Perusahaan. Seiring dengan 
kesinambungan atas komitmen kami, maka pada hari ini kami kembali 
berkomitmen, untuk memastikan penerapan tata kelola Perusahaan yang 
baik, menuju standar yang tinggi dengan mengacu pada praktik terbaik (best 
practice) dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, 
berkesinambungan dan konsisten melalui penerapan nilai-nilai Campina 
yakni melalui SALAM Campina Suka cita dalam bekerja, Aktif mencapai hasil 
sempurna, Lestarikan sumber daya, Adaptif dan berjiwa muda, Menghargai 
setiap orang yang menjiwai isi Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct) 
dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Campina (Corporate Governance 
Policy).



Kami akan senantiasa mengusahakan perwujudan Visi serta mencapai Misi 
PT Campina Ice Cream Industry Tbk dengan melandaskan pada prinsip tata 
kelola Perusahaan yang baik.


Surabaya, 29 Maret 2022

Direksi

Samudera P.

Presiden Direktur

Hendro Hadipratono

Direktur

Darmo Hadipratono

Direktur

Hans Jensen

Direktur

Arif H. Rayadi

Direktur

Adji Andjono Purwo

Direktur

Makmur Widjaja

Direktur
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32 Pedoman Perilaku

PAKTA INTEGRITAS

untuk KARYAWAN

penerapan tata kelola perusahaan yang baik

(Good corporate governance)


di pt Cmapina Ice cream industry, Tbk

 Saya berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban selaku 
Karyawan secara amanah dan professional sesuai dengan prinsip-prinsip 
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)

 Saya telah membaca, memahami dan bersedia untuk melaksanakan 
dengan sebaik-baiknya Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang 
Baik (Good Corporate Governance) dan Pedoman Perilaku (Code of 
Conduct) PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY TB

 Saya berkomitmen untuk menyampaikan pelaporan apabila Saya 
mengetahui adanya pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of 
Conduct) PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY TB

 Apabila dalam pelaksanaan tugas, Saya menyimpang dari ketentuan 
Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate 
Governance) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT CAMPINA ICE 
CREAM INDUSTRY TBK, maka Saya siap untuk dikenakan sanksi sesuai 
ketentuan yang berlaku.


Nama  : _____________________

NIK       : _____________________

Yang Memberikan Pernyataan,
,

Dalam rangka menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good 
Corporate Governance) di PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY, Tbk maka 
dengan ini Saya menyatakan bahwa :



PT. Campina Ice Cream Industry, Tbk

Pedoman Perilaku
Code of Conduct
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