PT BENTARA SINERGIES MULTIFINANCE
KODE ETIK BENTARA SINERGIES MULTIFINANCE

I.

MAKSUD DAN TUJUAN
A. Kode Etik Bess Finance adalah pedoman nilai-nilai dan etika yang merupakan prinsip dan landasan
bagi karyawan Bess Finance dalam berprilaku dan melakukan tugas dan tanggung jawab dengan
pemangku kepentingan dalam perusahaan.
B. Kode Etik merupakan identifikasi perusahaan serta harapan perusahaan agar tercipta hubungan kerja
yang professional dan harmonis sesuai dengan nilai dan budaya perusahaan dalam mencapai tujuan
perusahaan.

II. KODE ETIK
A. INTEGRITAS
Setiap karyawan perusahaan dan atau pihak ketiga yang diberikan tugas oleh perusahaan wajib
memiliki integritas dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Integritas berarti karyawan memiliki
kejujuran dan memegang prinsip moral serta konsisten antara tindakan dengan nilai dan prinsip
perusahaan.
Dalam implementasinya maka setiap karyawan perusahaan diwajibkan :
1. Bersikap jujur, bersungguh-sungguh serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai
dengan tanggung jawabnya.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan nama baik Perusahaan, dan tidak melakukan
perbuatan yang tercela dari sisi hukum ataupun etika.
Setiap karyawan perusahaan dilarang melakukan perbuatan yang melawan hukum yang dapat
merugikan perusahaan, konsumen, dan pihak lainnya.
B. PROFESIONALISME
Setiap karyawan diwajibkan :
1. Memiliki prilaku yang profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam
perusahaan yaitu prilaku yang merupakan ciri suatu profesi yang mengedepankan sikap dan
tindakan yang dilandasi oleh kompetensi, kredibilitas dan komitmen yang tinggi.
2. Menghindari benturan kepentingan antara kepentingan pribadi karyawan dengan kepentingan
kepentingan lainnya.
Benturan kepentingan mencakup kepentingan antar :
a. Hubungan karyawan dengan perusahaan, dimana karyawan :


Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatannya.



Tidak diperkenankan karyawan terikat perjanjian kerja dengan pemberi kerja lainnya
selain jam kerja perusahaan, apabila karena alasan tertentu karyawan melakukan
kegiatan lain baik secara langsung maupun tidak langsung yang berpengaruh terhadap
jam dan konsentrasi kerja maka kegiatan tersebut wajib disetujui oleh bagian Human
Capital.
Wajib menggunakan fasilitas dan sarana perusahaan untuk kepentingan pelaksanaan
pekerjaan perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada sarana, prasarana, informasi
dll. Penggunaan selain tujuan yang ditetapkan wajib dipertanggung jawabkan dan
mendapat persetujuan dari Human Capital.
Wajib menghindari pengambilan keputusan yang mengutamakan kepentingan pribadi
dan keluarganya seperti penerimaan karyawan yang mempunyai hubungan langsung







b.

Hubungan karyawan dengan pihak lain, dimana karyawan :





c.

dengan salah seorang karyawan. Apabila karena satu dan lain hal terjadi hubungan
keluarga tersebut dan berdasarkan pertimbangan tertentu karyawan tersebut
dipertahankan maka tidak diperkenankan berada dalam satu unit kerja yang
berhubungan langsung atau saling mempengaruhi.
Diwajibkan menghindari bentuk kerjasama atau perkawanan yang dapat memberikan
peluang kecurangan atau penipuan.

Karyawan tidak diperkenankan melakukan tindakan atau mengambil keputusan dengan
mengatas namakan perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan pribadi.
Karyawan tidak diperkenankan menerima dan/atau meminta dan/atau memberi
imbalan baik berupa uang, barang, jasa, fasilitas atau kemudahan lain dari dan ke
konsumen/calon konsumen dan pihak ketiga lainnya yang dapat mempengaruhi sikap,
tindakan dan keputusan tertentu.
Karyawan tidak diperkenankan terlibat atau ikut aktif dalam partai politik atau organisasi
lain yang bermuatan politik yang berpotensi menyita jam dan konsentrasi kerja, namun
karyawan diperkenankan mengikuti aktivitas/organisasi yang dapat menunjang
pelaksanaan tugasnya atau sebagai bentuk aktualisasi diri tanpa bertentangan dengan
nilai-nilai, peraturan perusahaan atau yang dilarang oleh pemerintah.

Hubungan karyawan dengan karyawan, dimana karyawan :





Diwajibkan untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain dan konsep
hubungan win-win solution.
Dapat menjalankan persaingan yang sehat baik antar direktorat, divisi maupun
departemen dengan bersama-sama mengutamakan tujuan dan kepentingan
perusahaan.
Tidak diperkenankan melakukan tindakan ancaman, penghinaan, pelecehan hingga
kekerasan dalam bentuk apapun yang didasari perbedaan suku, agama, rasa dan adat
istiadat.

C. KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI
1. Setiap karyawan diwajibkan menjaga kerahasiaan data dan seluruh informasi yang merupakan
milik dan rahasia perusahaan termasuk rencana dan strategi perusahaan, informasi konsumen,
informasi keuangan, kegiatan operasional dan informasi lainnya yang dianggap penting oleh
Perusahaan.
2. Setiap karyawan diwajibkan menyimpan dan atau mengamankan informasi milik perusahaan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak
berwenang baik didalam maupun diluar perusahaan. Karyawan hanya diperkenankan membawa
dokumen atau informasi perusahaan dengan ijin tertulis sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Pemberian informasi perusahaan kepada public wajib sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
mendapat persetujuan dari dewan direksi.
4. Setiap karyawan tidak diperkenankan memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk
kepentingan dan keuntungan pribadi atau hal lainnya yang dapat menimbulkan kerugian bagi
perusahaan dan/atau konsumen dengan alasan apapun.
D. KEPATUHAN & ETIKA
1. Setiap karyawan diwajibkan mempelajari, memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur
yang ditetapkan oleh PT Bentara Sinergies Multifinance, peraturan perusahaan, peraturan

2.

3.

perundang-undangan dan kode etik yang berlaku sehubungan dengan jabatannya dalam hirarki
organisasi.
Setiap karyawan tidak diperkenankan berpakaian atau berpenampilan yang menimbulkan
persepsi negative atau menunjukkan daya tarik fisik berlebihan atau menunjukkan ekslusivitas
tertentu.
Setiap karyawan dilarang bertindak atau mengeluarkan kata-kata kasar, kotor, mengarah kepada
SARA dalam bahasa Indonesia atau bahasa lainnya dalam media apapun baik secara lisan maupun
tertulis.

Setiap karyawan diwajibkan menjaga lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis, termasuk kebersihan dan
kerapihan fasilitas dan sarana kantor dan suasana kerja yang mendukung.
Demikian kode etik ini ditetapkan, agar setiap karyawan dapat mematuhi dan melaksanakan tugas dengan
sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan tanggung-jawab.
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