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Tentang
Pem

betukan Whistleblower System (WBS)

Menimbang:

1.
2.

3.

perubahan status badan hukum PT Adi sarana Armada Tbk ("Perseroan") sebaEaimana
termaktub dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa Perseroan Terbatas
PT Adi Sarana Armada, Nomor 307, tertanggal 27 Juli 2ot2;
Bahwa Perseroan menjunjung tin8gl prinsip-prinsip Good corporote Governonce (6CGl sebagai
perusahaan yang sehat dan taat kepada Peraturan Perundang-undangan;
Bahwa, dipandang perlu untuk membentuk dan melaksanakan whistleblower system
(WBS)/Mekanisme Pelaporan Pelanggaran (MPP) untuk mendukung prinsip-prinsip GCG;

Menetapkan:

1.. An8gota Komite

WBS:

Hindra Tanujaya
Reny Anggoro
Marcelino Jeharus
Wiralia Canta Dewi

Ketua

Anggota
Anggota
AngBota

Keanggotaan aka n terus berlangsun8 sampai dengan diputuskan untuk diganti oleh Surat
Keputusan Direksi atau yang bersangkutan menBundurkan diri.
2.

3.

Sasaran penerapan WBS:

a.
b.
c.

Mengatasi keterbatasan system internal kontrol
Memberikan jaminan kerahasiaan serta sarana pelaporan
Mendukung penerapan praktik GCG dan peraturan perusahaan

Pihak yang dapat melakukan pelaporan pelanggaran adalah

a.
b.

lnternal

: semua karyawan dan pihak yang

Eksternal

: pelanggan, pemasok, publik, investor dan pihak lainnya yanB merasa

berkepentingan

BerkePentinga n
Pihak lnternal yang melakukan pelaporan harus menyebutkan nama dan nik
pihak Eksternal yang melakukan pelaporan harus menyebutkan nama, Institusi dan no kontak
yang dapat dihubungi.

pelanggaran yanB dapat dilaporkan adalah perbuatan yang dalam pandangan pelapor dengan
itikad baik adalah perbuatan sebagai berikut:
Penyalahgunaan Wewenang (Benturan KepentinBan, Penyuapan, Gratifikasi)
Penyalahgunaan Asset (Cash, Non Cash dan Pemalsuan Pengeluaran)
Pemalsuan Laporan (Keuangan dan Non Keuanga n/Operasiona l)

a.
b.

c.

q

Dalam melaporkan pelanggaran perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Bukti yang memadai (dokumen/surat, rekaman, gambar, dll)
lnformasi yang jelas mengenai pokok permasalahannya

a.
b.

t

$

I

CERT

PTAdl S.r.n Afl[.d. ftk
Gd. Graha Kirana.
Jl. Yos

l-!

6

Suda6o No 88. Sunter. Jarana lJtara, 14350, hdonesh

r

l+62-2 r16530 881

I I F- l+62-2116530 8822

lolrdoar Cadar: 5OGl.'

c.

d.

assa

lnformasi dapat disampaikan secepatnya ke
Email : wbs.assa @qmail.com
Kerahasiaan identitas pelapor dijamin oleh Perseroan

6.

Managemen Perusahaan akan melakukan evaluasi terhadap pelaporan WBS 6 (enam) bulan
sekali atau sesuai kebutuhan mengenai proBress monitoring WBs

7.

Apabila dikemudian hari terdapat kondisi yang memerlukan perubahan terhadap keputusan ini,
maka demi kepentingan para pihak dan dengan memperhatikan Prinsip Tata Kelola Perusahaan
yang baik, surat keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Demikian surat keputusan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan diJakarta, 10 Oktober 2013
PT Adi Sarana

Armada Tbk

i
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Presiden Direktur
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Hindra Tanuiava
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PT ADI SARANA ARMADATbK

Pengeloloon

don
Anok Perseroon

Whistleblowing System

PENG ELOLAAN

wH \STLEBLOW t NG SYSTEM (WBS)

PT ADI SARANA ARMADA TbK
Board of Management

PT ADI SARANA ARMADA TbK

don
Anok Pe$ercon

Pengeloloon
Whistteblowing System

I.

TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Pengelolaan Whistleblowing System ini adalah sebagai acuan dalam tata
cara pengelolaan penanganan pengaduan/peningkapan (Whistleblowing Systeml bagi Dewan
Komisarls, Direksi, Peker.ia serta pihak yang berkepentingan dalam berhubungan dengan Perseroan,
agar setlap laporan yang dikirmkan terjaga kerahaslannya dan kasus yang dilaporkan dapat
diperanggungjawabkan serta dapat ditindaklanjuti.
Tujuan Penerapan WBS antara lain:

a.
b.

c.
II.

Mengatasi keterbatasan system internal kontrol, seperti adanya kolusi, pertimbangan
management dan internal audit yang tidak bisa mengontrol semua proses di setiap
kegiatan, waktu dan tempat;
Memberikan jaminan kerahasiaan serta sarana pelaporan;
Mendukung penerapan praktik GCG dan peraturan Perseroan

RUANG TINGKUP

Kebijakan

ini diberlakukan bagl seluruh stakeholders PT Adi

Sarana Armada Tbk dan Anak

Perseroan

III.

PELAPORAN PELANGGARAN

1.

Pihak yang dapat melaporkan pelanggaran adalah sebagai berikut:

a. lnternal
b. Eksternal

: semua karyawan dan pihak yang

berkepentingan

: pelanggan, pemasok, publik, investor dan pihak lainnya yang merasa

berkepentingan
Pihak lnternal yang melakukan pelaporan harus menyebutkan nama dan nik

Plhak Eksternal yang melakukan pelaporan harus menyebutkan nama, institusi dan no kontak
yang dapat dihubungi.

2.

Pelanggaran yang dapat dilaporkan adalah perbuatan yang dalam pandangan pelapor dengan
itikad baik adalah perbuatan sebagai berikut:
Penyalahgunaan Wewenang (Benturan Kepentingan, Penyuapan, Gratifikasi)
Penyalahgunaan Asset (Cash, Non Cash dan Pemalsuan Pengeluaran)
Pemalsuan Laporan (Keuangan dan Non KeuanBan/Operasional)

a.
b.
c.

PT

Pengelolaan
Whistteblowing System

3.

Syarat Pelaporan:
Dalam melaporkan pelanggaran perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Bukti yang memadai (dokumen/surat, rekaman, gambar, dll)
lnformasi yang jelas mengenai pokok permasalahannya

a.
b.
c. lnformasi dapat disampaikan

secepatnya ke

Email : wbs.assa @smail.com
Kerahasiaan identitas pelapor dijamin oleh Perseroan

d.
4.

ADI SARANA ARMADATbK
don
Anok Perseroan

Mekanisme Pelaporan

a.

Pelaporan pelanggaran dapat disampaikan kepada Tim WBS melalui sarana yang
disediakan. Untuk penanganan lebih lanjut Tim WBS dapat membentuk Tlm lnvestigasi
yang berisikan managemen, audit internal dan pihak lain yang dirasa perlu.
Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Anggota Direksi atau orang yang mempunyai
hubungan khusus dengan anggota Direksi, maka laporan pelanggaran disampaikan
kepada Tim WBS dan bila diperlukan investigasi, disarankan untuk membentuk Tim
lnvestigasi yang independen.

b.

c.
d.

e.
f.

Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, maka laporan
pelanggaran disampaikan kepada Tim WBS. Penanganan lebih lanjut atas pelaporan
pelanggaran tersebut akan dilakukan Direksi dan bila diperlukan investigasi, disarankan
untuk membentuk Tim lnvestigasi yang independen.
Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh anggota Tim WBS, maka laporan pelanggaran
tersebut diserahkan langsung kepada Presiden Direktur. Penanganan lebih lanjut atas
pelaporan pelanggaran tersebut akan dilakukan Direksi dan bila diperlukan investigasi,
disarankan untuk membentuk Tim lnvestigasi yang independen.
Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Tim
WBS, maka laporan pelanggaran tersebut diserahkan kepada lnternal Audit Perseroan
atau penegak hukum yang berwenang.

Sarana untuk pelaporan dapat membuat

pengaduan/penyingkapa

n

dan

mengirimkannya kepada Pengelola WBS melalui wbs.assa@gmail.com
5.

Kerahasiaan

1)
2)
3)

4)
5)

Dalam melakukan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan/penyingkapan wajib
mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme.
ldentitas Pelapor diiamin kerahasiaannya oleh Perseroan.
Perseroan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman,
intlmidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun
selama Pelapor menjaga kerahasiaan kasusu yang diadukan kepada pihak manapun.
Perlindungan ini juga berlaku bagi pekerja yang melaksanakan investigasi maupun
pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan.
Pihak yang melanggar prinsip kerahasiaan tersebut akan diberikan sanksi yang berat
sesuai ketentuan yang berlaku di Perseroan.

PT

Pengelolaon
Whisttebtowing System

5.

ADI SARANA ARMADA TbK
don
Anak Perceroan

Bentuk sanksi kepada Terlapor yang terbuti bersalah diberikan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku di Perseroan.

7.

Sesuai dengan kebijakan perlindungan pelapor, pelapor yang mengirimkan laporan yang berupa

fitnah atau laporan palsu akan memperoleh sanksi dan tidak memperoleh baik jaminan
kerahasiaan maupun perlindungan pelapor. Sanksi yang dapat dijatuhkan diatur dalam
Peraturan Perseroan atau kebijakan lain yang diatur perseroan.

lV.

MONITORING dan REVIEW
Pengelolaan WBS ini akan dimonitoring secara berkala atau setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai
efektifitas penerapannya oleh Tim WBS. Pelaksanaan Audit dan Review dapat dilakukan sendiri
oleh Tim WBS, Managemen atau Auditor lnternal.

Managemen Perseroan akan melakukan evaluasi terhadap pelaporan WBS 6 (enam) bulan sekali
atau sesuai kebutuhan mengenai progress monitoring wBS.

V.

REFERENSI

1.
2.
3.

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20
tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Pelapor;
Pedoman Sistem Pelaporan dan Pelanggaran (Whistleblowing System-WBS), Komite Nasional

4.
5.
6.
7.

Kebijakan Governance, 2008;
Code of Corporote Governonce & Code of Conduct ASSAi
Prinsip-Prinsip Dasar lntegritas Perseroan;
Pakta lntegritas Perseroan;
Pedoman Penerimaan dan Pemberian Hadiah/Cinderamata dan Hiburan lEntertoinmentl.

Apabila dikemudian hari terdapat kondisi yang memerlukan perubahan terhadap kebijakan ini, maka
demi kepentingan para pihak dan dengan memperhatikan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik,
Kebijakan ini dapat ditinjau kembali.
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DAFTAR HADIR & NOTUTEN

Komite Keria GCG
PT

ADI SARAM ARMADA TbK

Selasa, 12 September 2013

/

14.00 - 15.00

PESERTA & TANDATAIIGAN

1. tlrndra Tanujaya/Oirektur
2. Esther Tahier/Mo
3. M arcelino leharus/HR D
4. Wiralia C. De\NilLegal
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kebijakan dan Flow Process wBs
Perumusan TuJUan Penerapan wBS antara Iain:
pertimbantan manaSement dan internalaudit YanS iidak bisa
a. M€ngatasi keterbatasan system internal kontrol, sapertr adanYa kolusi,
menSontrolsemua pros$ dis€tiap keSiatan, waktu dan tempat;
b, Memberikan jaminan karahasiaan serta larana Pelaporan;
MendukunS penerapan praktrk GCG dan peraturan Perseroan

il
teJiggotaan
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5

akan

terts berlanSsung sampaidenten diputuskan untuk digantioleh Surat (eputusan Direksiatau
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PENG ELOLAAN

WH ISTLEBLOWI NG SYSTEM (WBS)

PT ADI SARANA ARMADA TbK
Board of Management

r-

PT

Pengeloloan
Whisttebtowing System
I.

ADI SARANA ARMADATbK
don
Anok Perseroon

TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Pengelolaan Whistleblowing System ini adalah sebagai acuan dalam tata

cara pengelolaan penanganan pengaduan/penin gkapan (Whistleblowing Systeml bagi Dewan
Komisaris, Direksi, Pekerja serta pihak yang berkepentingan dalam berhubungan dengan Perseroan,

agar setiap laporan yang dikirmkan terjaga kerahasiannya dan kasus yang dilaporkan dapat
diperanggungjawabkan serta dapat d itinda kla niuti.
J{r{Jaa Penerapan WBS antara lain:
\auf&n a. Mengatasi keterbatasan system internal kontrol, seperti adanya kolusi, pertimbangan
management dan internal audit yanB tidak bisa mengontrol semua prores di setiap
kegiatan, waktu dan tempat;
b. Memberikan jaminan kerahasiaan serta sarana pelaporan;
c. Mendukung penerapan praktik GCG dan peraturan Perseroan

II.

RUANG LINGKUP

Kebijakan

ini diberlakukan bagi seluruh stakeholders PT Adi

Sarana Armada Tbk dan Anak

Perseroan

III.

PEI.APORAN PELANGGARAN

1.

2.

Pihak yang dapat melaporkan pelanggaran adalah sebagai berikut:

a. lnternal
b. Eksternal

: semua karyawan dan pihak yang

berkepentingan
: pelanggan, pemasok, publik, investor dan pihak lainnya yang merasa
berkepentingan

Pelanggaran yang dapat dilaporkan adalah perbuatan yang dalam pandangan pelapor dengan
itikad baik adalah perbuatan sebagai berikut:
Penyalahgunaan Wewenang (Benturan Kepentingan, Penyuapan, Gratifikasi)
(cash, Non Cash dan Pemalsuan Pengeluaran)
1b)
..c. Penvalahgunaan Asset
Pemalsuan Laporan (Keuangan dan Non Keuangan/Operasional)

a.

3.

Syarat Pelaporan:
Dalam metaporkan pelanggaran perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Bukti yang memadai (dokumen/surat, rekaman, gambar, dll)
lnformasi yang jelas mengenai pokok permasalahannya
lnformasi dapat disampaikan secepatnya ke
Email : wbs@assarent.co.id
Kerahasiaan identitas pelapor diiamin oleh Perseroan

a.
b.
c.
d.

PT AD' SARANA ARMADATbK

dan

Pengeloloon
Whistleblowing System
4.

Anok Perseroon

Mekanisme Pelaporan

a.
b.

r'

c.
d.

e.

W\1
WBS melalui sarana yang ,-n
pelaporan
Pelaporan pelanggaran dapat disampaikan kepada Tim wBS
,-nh
1
Tlm
lnYes-tigits\
membentuk
Tim
WBS
dapat
laniut
disediakan. Untuk penanganan lebih
\
perLJ=-/u
Lo(o
"T$9
yang berisikan managemen, audit internal dan pihak lain yang dirasa
yang
mempunyai
or-ang
Dalam hal pelanggaran dilakukan olehjncgola.Diteksi-glau
,$
hubungan khusus dengan anggota Dir;ksi, maka lapor-anlelanggaran disampaikan urbq:
kepada Dewan Komisaris dan bila diperlukan investigasi, disarankan untuk membentq|*l-t

independen.

rim rnvestisasi yang
,_,...," maka laporan
Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh {9ggg1g
oelanqgaran disampaikan kepada Presiden Direktur. Penan8anan leblh lanjut atas
petapoiii' pelanggaran tersebut akan dilakukan Direksi dan bila diperlukan investigasi,
disarankan untuk membentuk Tim lnvestigasi yang independen.
L,..vt,,k- NS.1

4):Y "::^"Y

n,
Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh anggota
maka laporan pelanggaran tersebut diserahkan langsung
Penanganan lebih lanjut atas pelaporan pelangBaran tersebut akan dilakukan Direksi
dan bila diperlukan investigasi, disarankan untuk membentuk Tim lnvestiBasi yang
independen.
Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi,
anggota petugas sistem pelaporan pelanggaran, maka laporan pelanggaran tersebut
diserahkan kepada lnternal Audit Perseroan atau penegak hokum yang berwenang'

Sarana untuk pelaporan dapat membuat pengaduan/penyingkapan
mengirimka
T

kepada Pengelola WBS melalui sarana media sebagai berikut:
: +62 (21) 6530 8811

2

4rr..rt- J

s)

5.

dan

,
/'\ - '^
vYs.uf,VC1ma4.ro-

7

)

Kerahasiaan

proses tindak lanjut atas setiap pengad uan/penyingkapan wajib
mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme'
zl ldentitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perseroan.
3) Perseroan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman,

oiffimelakukan

intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun

4)

selama Pelapor menjaga kerahasiaan kasusu yang diadukan kepada pihak manapun'
perlindungan ini juga berlaku bagi peker.la yang melaksanakan investigasi maupun

pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan'
yang berat
s) plhak yang melanggar prinsip kerahasiaan tersebut akan diberikan sanksi
sesuai ketentuan yang berlaku dl Perseroan.

6.

yang
Bentuk sanksi kepada Terlapor yang terbu/ti bersalah diberikan sesuai dengan ketentuan
berlaku di Perseroan.

)

PT ADI SARANA ARMADAThK

PenEetoloon
whistleblowing System
7.

dan
Anok Perseroon

Sesuai dengan kebijakan perlindunBan pelapor, pelapor yang mengirimkan laporan yang berupa

fitnah atau laporan palsu akan memperoleh sanksi dan tidak memperoleh baik jaminan
kerahasiaan maupun perlindungan pelapor. Sanksi yang dapat dijatuhkan diatur dalam
peraturan+tqrer@hffitlE rseroan. f c,-zg,sot^o.. \ai.. :9
brpn"rrn

"lrr\i-rr

lV.

MONITORING dan REVIEW
pengelolaan WBS ini akan dimonitoring secara berkala mengenai efektifitas penerapannya oleh Tim
WBS. Pelaksanaan Au.dit dan Review dapat dilakukan sendiri oleh Tim WBS, Managemen atau

Auditor lnternal.

f€tac'{ 'l $l^)

6,4^^

.

Managemen Perseroan akan melakukan evaluasi terhadap pelaporan WBS 6 (enam) bulan sekali
atau sesuai kebutuhan mengenai progress monitoring WBS.

V.

REFERENSI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20
tahun 2OO1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Pelapor;
pedoman Sistem Pelaporan dan Pelanggaran (Whistleblowing System-WBS), Komite Nasional
Kebijakan Governance, 2008;
Code ol Corporate Governonce & Code ol Conduct ASSA;
Prinsip-Prinsip Dasar lntegritas Perseroan;
Pakta lntegritas Perseroa n;
pedoman Penerimaan dan Pemberian Hadiah/Cinderamata dan Hiburan lEntertoinmentl.

.

SURAT KEPUTUSAN
N

o. xxx/S K/BOD I AS Alx I 2Ot3

Tentang
Pembetukan Whistleblower System (WBS)

Menimbang:

1.

.

2.
3.

Perubahan status badan hukum PT Adi Sarana Armada Tbk ("Perseroan") sebagaimana
termaktub dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas
PTAdi Sarana Armada, Nomor 307, tertanggal 27 Juli 2Of2;
Bahwa Perseroan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Good corporote Governance (GC6l sebagai
perusahaan yang sehat dan taat kepada Peraturan Perundang-undangan;
Bahwa, dipandang perlu untuk membentuk dan melaksanakan whistleblower system
(WBS)/Mekanisme Pelaporan Pelanggaran (MPP) untuk mendukung prinsip-prinsip GCG;

Menetapkan:

1.

Anggota Komite wBs:
Ketua

Hind ra Tanujaya

Anggota
Anggota
Anggota

Reny Anggoro

Marcelino Jeharus
Wiralia Canta Dewi
Keanggotaan akan terus berlangsung sampai dengan diputuskan untuk diganti oleh surat
Keputusan Direksi atau yanB bersangkutan mengundurkan
I

diri.

*i t.\"k ggtq \^Srxn \-1
a. Mengatasi keterbatasan system internal kontrol

sasaranpenerapanwBs:

b.

c.
3.

Memberikan jaminan kerahasiaan serta sarana pelaporan
Mendukung penerapan praktik GCG dan peraturan perusahaan

Pihak yang dapat melakukan pelaporan pelanggaran adalah

a.
b.

lnternal

: semua karyawan dan pihak yang

Eksternal

: pelanggan, pemasok, publik, investor dan pihak lainnya yang merasa

\h^ ,.t^

4.

y

j

.*.4-r^{A"lkeptt#a*\

l\c

berkepentingan

n"e Te;yJiko^ nderrhrt4 PTog

.

Pelanggaran yang dapat dllaporkan adalah perbuatan yang dalam pandanSan pelapor dengan
itikad baik adalah perbuatan sebagai berikut:
Penyalahgunaan Wewenang (Benturan Kepentingan, Penyuapan, Gratifikasi)
Penyalahgunaan Asset (Cash, Non Cash dan Pemalsuan Pengeluaran)
tnle^q*Q
Pemalsuan Laporan (Keuangan dan Non KeuanBan/Operasional)

a.
b.
c.

-4 lrxr^t"
1

Dalam melaporkan pelanggaran perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Bukti yang memadai (dokumen/surat, rekaman, Sambar, dll)
lnformasiyang jelas mengenai pokok permasalahannya
lnformasi dapat disampaikan secepatnya ke

a.
b.
c.

d.

Email

:

wbs@assarent.co.id

Kerahasiaan identitas pelapor dijamin oleh

Perseroan

!LG
/':\

t9 n^-o,((rlrf,r,

'

16 ,

q5

{ yn^ odo 1
s9 ) t\ut"b.

6 (enam)

6.

Managemen Perusahaan akan melakukan evaluasi terhadap pelaporan wBS
sekali atau sesuai kebutuhan mengenai progress monitoring WBS

7.

Apabila dikemudian hari terdapat kondisi yang memerlukan perubahan terhadap keputusan ini,
maka demi kepentingan para pihak dan dengan memperhatikan Prinsip Tata Kelola Perusahaan
yang baik, surat keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Demikian surat keputusan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
PT

Jakarta,

Oktober 2013

Adi Sarana Armada Tbk

Sunarianto
Direktur

Prodio
Presiden

Hindra Tanuiava
Direkur
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