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PERNYATAAN 
 
 
 
Dalam rangka implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate 
Governance/GCG), Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan fungsi, tugas 
dan tanggung jawabnya, berkomitmen untuk menghindari benturan kepentingan 
sehingga tercipta pengelolaan perusahaan yang baik dan hubungan yang harmonis 
dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) maupun pihak-pihak lain 
dalam pelaksanaan transaksi dan interaksi, serta kerjasama lainnya dengan 
perusahaan.    
 
 
 
Gresik, 10 Agustus 2017 
 
 
Dewan Komisaris,     Direksi, 
 
 
 
 
 
Ir. Meinu Sadariyo     Drs. Hery Widyatmoko, Ak, MM 
Komisaris Utama     Direktur Utama 
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PENDAHULUAN (LATAR BELAKANG) 
 

PT Petrosida Gresik yang selanjutnya disebut “Perusahaan” secara terus menerus 
melaksanakan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara 
konsisten dan penuh amanah dalam mengelola bisnis Perusahaan.  
 
Dalam pengelolaan bisnis Perusahaan, dapat dipastikan bahwa manajemen tidak 
terlepas dari hubungan dan interaksi dengan seluruh pemangku kepentingan 
(stakeholders). Dalam kondisi seperti ini, terdapat potensi terjadinya benturan 
kepentingan yang tidak dapat dihindari. Pemahaman yang baik terhadap potensi 
terjadinya benturan kepentingan dan sikap tegas unruk menghidarinya sangat 
diperlukan. 
 
Agar tercipta pengelolaan perusahaan yang baik, dan hubungan yang harmonis 
dengan seluruh stakeholders, maupun pihak-pihak lain dalam pelaksanaan 
kerjasama dan interaksi dengan perusahaan, maka perlu disusun Pedoman Benturan 
Kepentingan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, serta 
diselaraskan dengan Pedoman Perilaku Bisnis (Code of Conduct) dan Tata Nilai 
Perusahaan (Values).    
 
Pedoman Benturan Kepentingan ini perlu disosialisasikan ke seluruh stakeholders, 
dan dievaluasi penerapannya secara berkala untuk penyempurnaan dalam rangka 
perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) sesuai perkembangan bisnis 
Perusahaan.   
 
 
LANDASAN PENYUSUNAN 
 
Pedoman Benturan Kepentingan ini disusun berdasarkan pada sikap berikut : 
1. Selalu mengutamakan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundangan 

yang berlaku, serta mengindahkan norma-norma yang ada dalam masyarakat. 
2. Selalu berupaya menghindari perilaku dan/atau perbuatan-perbuatan yang 

berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. 
3. Selalu berupaya untuk menjalankan kegiatan usaha perusahaan berdasarkan 

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Code of Good Corporate 
Governance) dan Pedoman Perilaku Bisnis (Code of Conduct) yang berlaku di 
Perusahaan.  

 
 
TUJUAN PENYUSUNAN 
 
Pedoman Benturan Kepentingan ini disusun dengan tujuan sebagai berikut : 
1. Pedoman bagi elemen perusahaan untuk mengambil sikap yang tegas guna 

menghindari benturan kepentingan di perusahaan. 
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2. Pedoman bagi elemen perusahaan untuk memahami, mencegah dan 
menanggulangi benturan kepentingan di perusahaan.  

3. Pedoman bagi elemen perusahaan untuk mewujudkan pengelolaan perusahaan 
yang baik, terhindar dari segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 

PENGERTIAN 
 
1. Perusahaan adalah PT Petrosida Gresik. 
2. Elemen Perusahaan adalah Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan perusahaan, 

yang bekerja dan menerima penghasilan di dalam hubungan kerja dengan 
perusahaan dan termasuk pekerja yang berstatus Pekerja Waktu Tidak tertentu 
dan Pekerja Waktu Tertentu.  

3. Atasan Langsung adalah pejabat yang mempunyai kedudukan satu atau dua 
tingkat diatasnya langsung dalam struktur organisasi perusahaan. 

4. Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) adalah situasi atau kondisi dimana 
elemen perusahaan yang karena jabatan/posisinya memiliki kewenangan yang 
berpotensi dapat disalah gunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk 
kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta 
kinerja hasil keputusan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. 

5. Mitra Kerja/Usaha atau Pihak Ketiga adalah pihak perorangan atau perusahaan 
yang menjalin kerjasama bisnis berdasarkan potensi dan kelayakan yang saling 
menguntungkan dengan perusahaan. 

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

7. Whistle Blowing System adalah sistem pelaporan pelanggaran yang 
memungkinkan pelapor untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan, 
pelanggaran hukum atau etika serta pelanggaran perilaku lainnya yang 
dilakukan terlapor. 

 
 
BENTURAN KEPENTINGAN 
 
1. Pengertian Benturan Kepentingan 

Benturan Kapentingan (Conflict of Interest) adalah situasi atau kondisi dimana 
elemen perusahaan yang karena jabatan/posisinya memiliki kewenangan yang 
berpotensi dapat disalah gunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk 
kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta 
kinerja hasil keputusan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. 
 

2. Bentuk-bentuk Situasi Benturan Kepentingan 
a. Situasi perangkapan jabatan di beberapa perusahaan yang memiliki 

hubungan langsung maupun tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, 
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sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan 
jabatan lainnya. 

b. Situasi yang menyebabkan elemen perusahaan menerima gratifikasi atau 
pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu 
keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi.  

c. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau perusahaan 
dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. 

d. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau perusahaan 
dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. 

e. Situasi yang memberikan akses khusus kepada elemen perusahaan atau pihak 
terentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya 
diberlakukan. 

f. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur 
karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi. 

g. Situasi dimana ada kesempatan untuk menyalah gunakan jabatan. 
h. Situasi dimana seseorang dapat menentukan sendiri besarnya 

gaji/remunerasi. 
i. Situasi bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan 

ketentuan dan peraturan yang berlaku di perusahaan. 
j. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalah gunakan 

wewenang. 
k. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang 

telah ditentukan perusahaan, keistimewaan maupun peluang bagi calon 
penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa di 
perusahaan. 

l. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara elemen 
perusahaan dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan 
dan/atau tindakan elemen perusahaan sehubungan dengan jabatannya di 
perusahaan.  

 
3. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan 

a. Penyalah gunaan kekuasaan dan kewenangan elemen perusahaan, yaitu 
membuat keputusan tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas 
kekuasaan dan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan. 

b. Kekuasaan dan kewenangan elemen perusahaan. 
c. Perangkapan jabatan, yaitu elemen perusahaan memegang jabatan lain yang 

memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya 
pada perusahaan, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara 
profesional, independen dan akuntabel. 

d. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh elemen perusahaan 
dengan pihak yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan, baik karena 
hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat 
mempengaruhi keputusannya. 

e. Pemberian gratifikasi kepada elemen perusahaan. 
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f. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi 
pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan elemen perusahaan yang 
disebabkan karena aturan, struktur dan budaya perusahaan yang ada. 

g. Kepentingan pribadi (vested interest) yaitu keinginan/kebutuhan elemen 
perusahaan mengenai suatu hal yang bersifat pribadi. 
    
 

 
 
 
PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN 
 
1. Prinsip Dasar 

a. Elemen perusahaan yang dirinya berpotensi dan/atau telah berada dalam 
situasi benturan kepentingan dilarang untuk meneruskan 
kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan 
benturan kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat 
mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi terdapat benturan 
kepentingan sebagaimana dimaksud, kecuali apabila dengan pertimbangan 
tertentu yang semata-mata untuk kepentingan perusahaan, maka Direksi 
dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan 
tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.   

b. Perangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan oleh 
elemen perusahaan dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat 
kebijakan dan peraturan perusahaan yang mengatur mengenai hal tersebut. 

c. Elemen perusahaan berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan 
kepentingan wajib membuat dan meyampaikan Surat Pernyataan Potensi 
Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada atasan langsung, 
dengan contoh format sebagaimana diatur dalam lampiran I. 

d. Elemen perusahaan wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan 
Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga 
inti dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.   
  

2. Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan  
a. Apabila terjadi benturan kepentingan, maka elemen perusahaan wajib 

melaporkan hal tersebut melalui : 
a.1. Atasan Langsung 

 Pelaporan melalui atasan langsung dilakukan apabila pelapor adalah 
elemen perusahaan yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat 
secara langsung dalam situasi benturan kepentingan. Pelaporan 
dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Benturan 
Kepentingan kepada atasan langsung. 

a.2. Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistle Blowing System 
 Pelaporan melalui sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistle Blowing 

System dilakukan apabila pelapor adalah elemen perusahaan atau 
pihak-pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak 
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memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya 
suatu potensi adanya benturan kepentingan di perusahaan. Pelaporan 
melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistle Blowing System 
dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri. 

 
b. Pelaporan atas terjadinya benturan kepentingan melalui WBS harus dilakukan 

dengan iktikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu 
kebijakan perusahaan tertentu atau didasari oleh kehendak buruk atau fitnah. 
  

3. Sanksi Terhadap Benturan Kepentingan 
Setiap elemen perusahaan yang terbukti melakukan tindakan benturan 
kepentingan, akan ditindaklanjuti sebagai berikut : 
a. Elemen perusahaan yang terbukti memiliki benturan kepentingan dilarang 

terlibat dalam pengambilan keputusan, terlibat dalam tim pelaksana proyek 
pengembangan atau proyek lain yang terbukti yang bersangkutan 
mempunyai benturan kepentingan. 

b. Dievaluasi jabatannya untuk menentukan cakupan kekuasaan dan 
kewenangan, dan dapat diminta memilih salah satu jabatan apabila memiliki 
jabatan rangkap yang mempengaruhi keputusannya. 

c. Didemosi jabatannya berdasarkan peraturan perusahaan yang berlaku, jika 
yang bersangkutan terbukti memiliki benturan kepentingan. 

d. Sanksi lain yang ditentukan oleh peraturan perusahaan. 
e. Direksi atau Dewan Komisaris yang terbukti memiliki benturan kepentingan 

dilaporkan kepada Pemegang Saham.   
 
 

PENCEGAHAN TERJADINYA SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN 
 
Untuk menghindari terjadinya situasi benturan kepentingan, elemen perusahaan : 
 
1. Dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi 

benturan kepentingan. 
2. Dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada 

keluarga , kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban perusahaan. 
3. Dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan 

kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
4. Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset perusahaan 

untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan. 
5. Dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan/atau 

hiburan (entertainment) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan 
kedudukannya di perusahaan, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau 
acara lainnya. 

6. Dilarang mengijinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam 
bentuk apapun kepada elemen perusahaan dan/atau diluar elemen perusahaan. 
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7. Dilarang menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi 
dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-
hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan. 

8. Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk 
memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa di perusahaan. 

9. Dilarang memanfaatkan informasi dan data bisnis perusahaan untuk 
kepentingan diluar perusahaan. 

10. Dilarang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan 
perusahaan pesaing dan/atau perusahaan mitra kerja atau calon mitra kerja 
lainnya.    

11. Dilarang, baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta 
dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di perusahaan yang saat dilaksanakan 
perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian, yang bersangkutan sedang 
ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan 
yang sama. 

12. Dilarang memanfaatkan dan menggunakan hak cipta perusahaan yang dapat 
merugikan kepentingan atau menghambat perkembangan perusahaan. 

 
 
PENUTUP 
 
Guna menjamin bahwa pedoman ini diimplementasikan di lingkungan perusahaan, 
maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut : 
 
1. Departemen Audit Internal secara terus menerus memberikan informasi kepada 

seluruh elemen perusahaan maupun stakeholders terkait adanya Pedoman 
Benturan Kepentingan ini. 

2. Departemen Audit Internal melalui Bagian Manajemen Risiko & GCG agar 
melakukan monitoring atas pelaksanaan/implementasi isi pedoman ini dan 
memberikan laporan kepada Direktur .............. sebagai penanggung jawab 
penerapan dan pemantauan GCG di perusahaan terkait laporan-laporan yang 
timbul setelah adanya pedoman ini, baik secara berkala (semesteran) maupun 
sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

3. Elemen perusahaan yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan 
yang terdapat pada pedoman ini agar segera melaporkan pelanggaran dimaksud 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan atau melaporkan melalui 
saluran WBS. Perusahaan menjamin bahwa proses pelaporan yang dilakukan 
oleh elemen perusahaan maupun pihak ketiga akan dijaga kerahasiaannya. 

4. Pedoman Benturan Kepentingan ini perlu dievaluasi secara berkala untuk 
menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.      
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Lampiran I 

 
 
 

Surat Pernyataan 
Memiliki Potensi Benturan Kepentingan. 

 
 
 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 
 
Nama     : 
NIK    : 
Jabatan   :  
Golongan   : 
Departemen/Unit Kerja : 
 
Menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi benturan kepentingan terkait 
pelaksanaan : 
 
Proyek/pekerjaan   : 
Nilai proyek/pekerjaan  : 
Bentuk benturan kepentingan : 
 
 
 
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sesuai peraturan 
perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku. 
 
 
Hormat saya, 
 
 
 
 
................................ 
  


