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SuRAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.

No. 062/SK-Dir/CSR/XI/2020

Tentang
KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

(WHISTLEBLOWING SYSTEM)

Menimbang:
1.   Bahwa  PT Cisadane  Sawit  Raya Tbk.  ("Perseroan")  menjalankan  bisnis  berdasarkan

praktik  bisnis yang  sehat,  di  mana  pencegahan  dan  larangan  praktik  koruptif ataupun
pemberian gratifikasi merupakan salah satu prinsip tata kelola perusahaan yang harus
dipatuhi seluruh jajaran Perseroan.

2.   Bahwa Perseroan perlu merumuskan kebijakan tentang sistem pelaporan pelanggaran
(wh/.sf/eb/ow/.ng system / VMBS)  sebagai  bagian  dari  lingkungan  pengendalian  internal
Perseroan,     khususnya    dalam     mengurangi     risiko    ketidakpatuhan     hukum    dan
penyalahgunaan wewenang.

Mengingat:
1.    Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan-

perubahannya.
2.    undang-Undang   Nomor   8   Tahun    1995   tentang   Pasar   Modal   dan   perubahan-

perubahannya.
3.    Peraturan   Otoritas  Jasa   Keuangan   Nomor  21/POJK.04/2015  tentang   Penerapan

Pedoman   Tata   Kelola   Perusahaan  Terbuka   berikut  Surat  Edaran   Otoritas  Jasa
Keuangan   Nomor  32/SEOJK.04/2015  tenta'ng  Pedoman  Tata  Kelola  Perusahaan
Terbuka.

4.    Pedoman   Umum   GoocJ  Coxporafe   Governance   Indonesia   oleh   Komite   Nasional
Kebijakan Governance.

5.    Anggaran  Dasar PT Cisadane Sawit  Raya Tbk.  berikut perubahannya sebagaimana
terakhir  diubah  berdasarkan  Akta  Nomor  4  tanggal  5  September  2019  yang  telah
mendapatkan    persetujuan    Menteri    Hukum    dan    Hak   Asasi    Manusia    Republik
Indonesia   Nomor  AHU~0065409.AH.01.02   TAHUN   2019   tertanggal   5   September
2019.

MEMUTuSKAN

Ivlenetapkan:
1.   Pemberiakuan   Kebijakan   Sistem   Pelaporan   Pelanggaran   (WBS)   di   PT  Cisadane

Sawit  Raya  Tbk.  dan  anak-anak  usaha  Perseroan  serta  menyatakan  bahwa  surat
Keputusan Direksi No. 013/SK-Dir/CSR/Xl/2019 sudan tidak beriaku.

2.  Penugasan     kepada     Sekretaris     Perusahaan     (Coxporate    Secretary)     sebagai
penanggung   jawab   terhadap    implementasi    Surat    Keputusan    ini    dan    apabila
diperlukan   mengadakan   pemutakhiran/penyempurnaan   yang   disesuaikan   dengan
perkembangan Perseroan.
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3.   Surat   Keputusan   ini   berlaku  terhitung   mulai   tanggal   ditandatanganinya   Surat
Keputusan  ini,  dengan  ketentuan  bahwa  hal-hal  yang  belum  atau  belum  cukup
diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di   : Jakarta
Tanggal             :   10 November 2020

PT Cisadane Sawit Raya Tbk,
Ditetapkan oleh
Direksi'

i=:;=.--;.`='=;-,-i;fu

Gita SaDta Adi
Direktur Utama

Disetujui oleh
Dewan Komisaris,

Erwin Kurniawan
Komisaris utama

Seman Sendiaia
Direktur Keuangan &
Pengembangan Strategis

#
Cokro Cienturi Suhendra
Komisaris
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KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
|WHISTLEBLOWING SYSTEM)

Pendahu!uan
PT Cisadane Sawit  Raya Tbk.  ("Perseroan")  berkomitmen  untuk membudayakan  praktik
perusahaan  yang  bersih,  mencegah  dan  melakukan  deteksi dini atas  pelanggaran  etika
bisnis   dan   etika   kerja   yang   mungkjn   terjadi   di   lingkungan   dan   anak-anak   usaha
Perseroan  melalui  peran  serta  pegawai  dan  mitra  bisnis  untuk  secara  aktjf  menjadi
pelapor pelanggaran  wit.sf/eb/ower,  Perseroan memandang  periu  menetapkan  Kebijakan
Sistem Pelaporan Pelanggaran (Wt};.sf/eb/ow/.ng System / "BS). Kebijakan ini merupakan
pedoman   pelaksanaan   sistem   pelaporan   pelanggaran   (vwhi.sf/eb/owf.ng  system)   serta
tindak lanjutnya di Perseroan dan anak-anak usahanya.

Pelaporan   pelanggaran   (whf'sf/eb/owt.ng)   adalah   pengungkapan  tindakan   pelanggaran
atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum,  perbuatan tidak etis/tidak bermoral
atau  perbuatan  lain  yang  dapat  merugikan  organisasi  maupun  pemangku  kepentingan,
yang dilakukan oleh  karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau
lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut.  Pengungkapan
ini umumnya dilakukan secara rahasia (confidenfi.ao.

Pelapor  pelanggaran  (whi.sf/eb/oweo  adalah  karyawan  dari  organisasi  itu  sendiri  (pihak
internal),    akan   tetapi   tidak   tertutup   adanya   pelapor   berasal   dari    pihak   eksternal
(pelanggan,  pemasok,  masyarakat).  Pelapor  seyogyanya  memberikan  bukti,  informasi,
atau  indikasi  yang  jelas  atas  terjadinya  pelanggaran  yang  dilaporkan,  sehingga  dapat
ditelusuri  atau  ditindaklanjuti.  Tanpa  informasi  yang  memadai  laporan  akan  sulit  untuk
ditindaklanjuti.

Sasaran yang ingin dicapai atas penerapan pedoman tersebutadalah:
a.  Terbentuknya  budaya  perusahaan  yang  bersih  dari  praktik  korupsi,  kecurangan,  dan

penyimpangan  lainnya  dengan  mendorong  partisipasi  para  pemangku  kepentingan
(sfakeho/ders)  untuk  berani  bertindak  dalam  mencegah  dan  melaporkan  terjadinya
pelanggaran

b.   Menyediakan  prosedur dan  infrastruktur  untuk  penanganan  laporan  pelanggaran  dan
melindungi pelapor

a   Tersedianya   mekanisme   deteksi   dini   (earty   wami.ng   system)   atas   kemungkinan
terjadinya pelanggaran

d.   Mengurangi  kerugian  akibat  dari  pelanggaran,  baik dari  segi  keuangan  maupun  non-
keuangan

e.   Memperkuat   pengendalian   internal   untuk   menunjang   komitmen   praktik  tata   kelola
perusahaan yang baik.

Perlindungan yang wajar disediakan oleh  Perseroan bagi pelapor yang  memiliki niat baik,
terutama   tentang   kerahasiaan   identitas   pelapor   dan   informasi   yang   dilaporkannya,
perlindungan terhadap pembalasan yang dapat terjadi, dan keamanan kerja.

HEAD  OFFICE
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Prinsip
1.    Prinsip cla§ar dari kebijakan ini adalah:

a.   Segala informasi yang disampaikan bersifat rahasia.
b.   Setiap pelapor harus mendapat periindungan.
c.   Setiap informasi yang dilaporkan harus dilakukan proses due di.//.gence dan

investigasi lebih lanjut.
2.    Sistem pelaporan memungkinkan pelaportidak hanya dari pekerja internal, namun

juga dari  pihak eksternal  atau  i.nfe/med7.any dan  masyarakat  umum  yang  memiliki
kepentingan dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

3.    Identitas  pelapor  bersifat  rahasia  dan  laporan  dapat  disampaikan  oleh  pelapor
tanpa mencantumkan identitasnya (anonim).

4.    Setiap    pelapor   harus    bertanggung   jawab    dan    memiliki    itikad    baik    dalam
melaporkan    pelanggaran   atau    potensi    pelanggaran   yang    akan   atau   telah
merugikan Perseroan.

5.    Dengan adanya  Kebijakan  W.t.sf/eb/owt.ng,  diharapkan tidak ada seorang  pekeria
atau    manajemen     Perseroan     maupun     pihak    ketiga    lainnya    yang    dapat
menggunakan   jabatan   mereka   untuk   mencegah   seseorang   untuk   membuat
laporan.

DEFINISI
Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

a..    Perusahaan  adalah  organisasi  bisnis  yang  akan  menggunakan  panduan  yang
diuraikan dalam Pedoman ini;

b.    Korupsi  adalah  perbuatan  yang  dilakukan  secara curang  atau  melawan  hukum,
oleh     Pengurus    Perusahaan,     Staf    ataupun    karyawan    perusahaan,    yang
bertentangan  dengan  kepentingan  perusahaan,  atau  penyalahgunaan wewenang
jabatan/kepercayaan  yang  diberikan  kepadanya  dengan  tujuan  memperkaya  diri
sendiri, atau orang lain atau korporasi;

c.    Kecurangan   (Frauap  adalah   perbuatan  tidak  jujur  yang   menimbulkan   potensi
kerugian    ataupun    kerugian     nyata    terhadap    perusahaan    atau    karyawan
perusahaan atau orang lain, tetapi tidak terbatas pada pencurian  uang,  pencurian
barang,    penipuan,    pemalsuan.   Juga   termasuk   dalam    perbuatan   ini   adalah
pemalsuan,      penyembunyian     atau     penghancuran     dokumen/Iaporan,     atau
menggunakan   dokumen    palsu    untuk   keperluan    bisnis,    atau    membocorkan
informasi perusahaan kepada pihak di luar perusahaan.

PERBUATAN YANG  DAPAT DILAPORKAN (PELANGGARAN)
Pelanggaran adalah perbuatan yang dalam pandangan pelapor dengan itikad baik adalah
perbuatan sebagai berikut:

1)    Korupsi;
2)   Kecurangan;
3)    Ketidakjujuran;
4)   Perbuatan    melanggar   hukum    (termasuk   pencurian,    penggunaan    kekerasan

terhadap  karyawan  atau  pimpinan,  pemerasan,  penggunaan  narkoba,  pelecehan,
perbuatan kriminal lainnya)

5)   Pelanggaran  ketentuan  perpajakan,  atau  peraturan  perundang-undangan  lainnya
(Iingkungan hidup, mark-up, under invoice, ketenagakeriaan, dll.);

HEAD  OFFICE
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6)   Pelanggaran    Pedoman    Etika    Perusahaan    atau    pelanggaran    norma-norma
ke§opanan pada umumnya:

7)   Perbuatan    yang    membahayakan    keselamatan    dan    kesehatan    kerja,    atau
membahayakan keamanan perusahaan;

8)     Perbuatan    yang    dapat    menimbulkan    kerugian    finansial    atau    non-finansial
terhadap perusahaan atau merugikan kepentingan perusahaan;

9)   Pelanggaran   prosedur   operasi   standar   (SOP)   perusahaan,   terutama   terkait
dengan pengadaan barang dan jasa, pemberian manfaat dan remunerasi; dan

10) Gratifikasi.

Peru§ahaan dapat menambah atau mengurangi daftar perbuatan yang dapat dilaporkan
ini untuk mempermudah karyawan perusahaan mendeteksi perbuatan yang dapat
dilaporkan.
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Ketentuan Pelaksanaan
1.   Kebijakan   ini    berlaku    untuk   seluruh    pekerja,    anggota   Direksi,    anggota   Dewan

Komisaris, pihak independen, dan pihak ketiga.
2.  Pelanggaran atau potensi pelanggaran yang menjadi cakupan pelaporan  harus dilaporkan

secara tertulis oleh Pelapor.
3.  Setiap Pelapor dapat menyampaikan pelanggaran atau potensi pelanggaran kepada salah

satu   pejabat  perusahaan   yang   berwenang   mengelola  Sistem   Pelaporan   Pelanggaran
(Whistleblowing system), yaitu:

1.   Unit Perlindungan Pelapor:
Yaitu  unit yang  menerima pelaporan pelanggaran,  menyeleksi laporan pelanggaran  untuk
diproses  lebih  lanjut  oleh  unit  investigasi  tanpa  membuka  identitas  pelapor.  Unit  ini I.uga
bertanggung   jawab   atas   pelaksanaan   program   perlindungan   pelapor  sesuai   dengan
kebijakan   yang   telah   dicanangkan,   terutama   aspek   kerahasiaan   dan   jaminan.   Unit
Periindungan Pelapor terdiri dari:

a.    Corporate secretary -Kepala
b.    Manager SDM -Anggota

2.     Unit lnvestigasi:
Yaitu   unit  yang   bertugas  untuk  melakukan   investigasi  lebih   lanjut  terhadap  substansi
pelanggaran  yang  dilaporkan.  Tujuannya  adalah  mencari  dan  mengumpulkan  bukti-bukti
yang  diperlukan  guna  memastikan  bahwa  memang  telah  terjadi  pelanggaran.  Dalam  hal
terdapat bukti-bukti yang memadai, maka rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran yang
dilakukan  diberikan  kepada  Direksi  untuk  memutuskan.  Akan  tetapi  bila  tidak  ditemukan
bukti-bukti yang  mencukupi,  maka  proses investigasi  dihentikan  dan  laporan  pelanggaran
tidak dilanjutkan.  Untuk keperiuan tugasnya  pejabat dalam  unit ini  haruslah  mendapatkan
bantuan  akses  operasional  dan  informasi  terhadap  seluruh  unit  yang  diinvestigasi.  Unit
lnvestigasi terdiri dari:

1.    IntemalAudit-Kepala
2.    Manager Legal / lnstitusional -Anggota

3.    Dalam  hal  pelanggaran  dilakukan  oleh  anggota  Direksi,   atau  orang  yang   mempunyai
hubungan   khusus   dengan   anggota   Direksi,   maka   laporan   pelanggaran   disampaikan
kepada  Komisaris Utama.  Penanganan  lebih  lanjut diserahkan  kepada  Dewan  Komisaris
dan  bila  diperlukan  investigasi,  disarankan  untuk  menggunakan  investigator/auditor  luar
yang independen.  Dalam  hal pelanggaran dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris maka
laporan pelanggaran tersebut diserahkan kepada Direktur Utama.  Penanganan lebih lanjut
atas  laporan  pelanggaran tersebut dilakukan  oleh  Direksi,  dan  bila diperlukan  investigasi,
disarankan  untuk  menggunakan  investigator/auditor  ekstemal  yang  independen.  Dalam
hal  pelanggaran  dilakukan  oleh  anggota  petugas  Sistem  Pelaporan  Pelanggaran,  maka
laporan  pelanggaran tersebut diserahkan  langsung  kepada  Direktur Utama.  Penanganan
lebih  lanjut atas  laporan  pelanggaran tersebut dilakukan  oleh  Direksi,  dan  bila diperlukan
investigasi,     disarankan     untuk     menggunakan     investigator/auditor     ekstemal     yang
independen.

4.  Pelapor tidak wajib menyertakan identitas. Laporan dilengkapi dengan:
a,   Jenis pelanggaran
b.    Kronologi kejadian
c.    Waktu dan tempat kejadian
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5.  Penerima laporan wajib untuk §egera:
a.    Mengevaluasi  dan  menentukan  apakah  laporan  dapat  diproses  lebih  lanjut  atau

tidak;
b.    Melakukan  investigasi  lebih  lanjut  terhadap  substansi  pelanggaran  atau  potensi

pelanggaran  yang  dilaporkan  atau  melakukan  eskalasi  kepada  pihak  atau  unit
kerja yang tepat.

6.  Setiap laporan yang diterima beserta hasil investigasi akan diregistrasi secara bulanan
dan  dilaporkan  kepada  Direksisecara  berkala,  untuk  diambil  keputusan  pada  Rapat
Direksi perihal hasil investigasi tersebut.

Media Komunikasi
Agar terwujudnya implementasi WBS yang efektif, diperlukan suatu sarana atau media
komunikasi yang dapat diakses dengan mudah oleh Pelapor. Media dimaksud digunakan oleh
Pelapor untuk mengkomunikasikan pelanggaran yang dilaporkan kepada Pengelola WBS.
Media komunikasi yang digunakan oleh Pelapor dapat berbentuk:

a.  komunikasi secara fisik atau tatap muka;
b.  tertulis melalui surat;
c.  telepon atau faksimili;
d.  e-mail;
e.  situs internet yang disediakan, yaitu melalui www.ear.co.id

Laporan Hasil lnvestigasi
1.  Seluruh proses investigasi atas pengaduan/penyingkapan wajib dibuatkan Berita Acara

Hasil  Investigasi  dan  dalam  bentuk  laporan  serta  ditandatangani  oleh  pihak  -  pihak
yang terlibat dalam proses investigasi.

2.  Proses  investigasi   harus  didokumentasikan   dengan   baik,   sehingga  jika  diperlukan
untuk  peninjauan   ulang  dapat  dengan   mudah  dilakukan   penelaahan   kembali  atas
sasaran  yang   ingin  dicapai   dan  juga   keputusan-  keputusan   penting  yang   diambil
selama proses berlangsung.

3.  Laporan  hasi]  investigasi  disertai  beberapa  bukti  pendukung  yang  merupakan  bukti
fisik maupun bukti non fisik.  Hasil laporan investigasi tidak berupa opini atau pendapat
tetapi  berupa  kesimpulan  akhir  mengenai  hasil  investigasi  yang  digunakan  sebagai
dasar putusan pengambilan tindakan pada Rapat Direksi

Perlindungan bagi Pelapor
Fungsi  pengelola  sistem  pelaporan  pelanggaran  (WBS) wajib  menjaga  kerahasiaan  pelapor
dengan menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan, yaitu:
1.  Dalam  melakukan  proses  tindak  lanjut  atas  setiap  pengaduan/penyingkapan  wajib

mengedepankan kerahasiaan, a§as praduga tidak bersalah dan profesionali§me.
2.  Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perseroan.
3.  Perseroan  menjamin   periindungan  terhadap   pelapor  dari  segala  bentuk  ancaman,

intimidasi,   hukuman   ataupun   tindakan   tidak   menyenangkan   dari   pihak   manapun
selama pelapor menjaga kerahasiaan kasus yang diadukan kepada pihakmanapun.

4.  Periindungan  ini  juga  berlaku  bagi  pekerja  yang  melaksanakan  investigasi  maupun
pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan.
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5.    Perseroan  memiliki  komitmen  untuk memberikan  periindungan  kepada  pelapor dalam
bentuk  keraha§iaan  identitas  pelapor  dan  perlindungan  ata§  tindakan  balasan  dari
terlapor dan/atau pihak lain yang mempunyai kepentingan.

6.    Perseroan  juga  memberikan  perlindungan  kepada  setiap  pelapor  dan  keluarganya
terhadap  tindakan  balasan  oleh  pihak yang  dilaporkan  dan/atau  pihak  yang  memiliki
kepentingan. Periindungan diberikan atas tekanan atau serangan fisik.

7.    Perseroan akan memberikan  periindungan  hukum  kepada pelapor yang beritikad  baik
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

Komunikasi Dengan Pelapor

Komunikasj  dengan   Pelapor  akan  dilakukan  melalui  petugas  Perlindungan   Pelapor  yang
menerima   laporan   pelanggaran.   Dalam   komunikasj   ini   pelapor  juga   akan   memperoleh
informasi mengenai penanganan kasus yang dilaporkannya, apakah dapat ditindaklanjuti atau
tidak.  Bila  pelapor  adalah  karyawan  perusahaan,  maka  perusahaan  memberikan  informasi
perkembangan  penanganan  hasil  pelaporan  pelanggaran  tersebut.  Pemberian  informasi  ini
dilakukan dengan mengingat azas kerahasiaan antara pelapor dengan perusahaan, termasuk
di   dalamnya   kerahasiaan   terhadap   apa   yang   terjadi   pada   teriapor.   Pembocoran   si fat
kerahasiaan   ini   oleh   pelapor  akan   menghapuskan   kewajiban   perusahaan   atas  jaminan
kerahasiaan  yang  diberikan   kepadanya  dan  dalam   kasus  tertentu  dapat  mengakibatkan
hilangnya                                     periindungan                                     kepada                                     pelapor.
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CSRE= CSR -Whistleblowing

Penanganan Pengaduan (Sanksi dan Apresiasi)
1.   Jangka  waktu  investigasi  internal  perusahaan  ditetapkan  paling  lama  selama  3  (tiga)

bulan  sejak  tanggal  laporan.  Apabila  dalam  jangka  waktu  tersebut  tidak  ditemukan  /
tidak dapat dibuktikan adanya pelanggaran, maka kasus pengaduan tersebut dianggap
batal demi hukum.

2   Apabila  hasil  investigasi  menyimpulkan  pengaduan  yang  disampaikan  mengandung
unsur tidak  ada  niat  baik,  menyampaikan  bukti  palsu,  ada  unsur  kedengkian,  tanpa
dasar yang jelas;  pelapor dapat digugat balik atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan
yang berlaku.

3.   Untuk pelapor yang beriktikad  baik,  perusahaan juga dapat menyediakan perlindungan
hukum sesuai peraturan yang berlaku.

4.  Perseroan  dapat  memberikan  penghargaan  kepada  pelapor atas  pelanggaran  yang
dapat dibuktikan sehingga aset/keuangan Perseroan dapat diselamatkan.

5.   Penghargaan  diberikan  melalui  kebijakan  Direksi  dengan  tetap  memperhatikan  aspek
kerahasiaan atau periindungan pelapor.

6`  Terlapor  yang  terbukti  melakukan  pelanggaran,  dikenakan  sanksi  sesuai  ketentuan
yang    berlaku.    Terhadap    terlapor   yang    tidak   terbukti    me[akukan    pelanggaran,
Perseroan berkewajiban untuk mengembalikan nama baik atau rehabilitasi.

Pelanggaran dan Sanksi
Kebijakan ini berlaku untuk diterapkan bagi seluruh insan Perseroan..
1.   Berdasarkan  hasil investigasi,  para pihak/pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran

akan      diberikan      sanksi      sesuai      dengan      ketentuan      peraturan      perundang-
undangan/hukum yang beriaku atau Peraturan Perusahaan,

2.  Pelapor  yang  melaporkan  laporan   palsu  akan  dikenakan  sanksi  sesuai  Peraturan
Perusahaan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.   Bagi  Pelapor yang  laporan  nya tidak terbukti,  akan  menjalani  sidang  kode  etik yang
dipimpin oleh Direktur dari Direktorat nya masing-masing.

Pemulihan Nama Baik
Petugas  Pengelola  WBS  wajib  melakukan  penatausahaan  laporan  yang  diterima  dari
para  Pelapor termasuk  merahasiakan  jdentitas  Pelapor.  Seluruh  laporan  yang  diterima
dari  berbagai jenis  media  pengaduan,  harus seluruhnya  dicatat dan  diberi  status  dalam
basis   data   aplikasi   WBS,   serta   dimutakhirkan   statusnya   sesuai   dengan   tanapan
penyelesaian laporan.

Perseroan  berkewajiban  mengembalikan  nama  baik  atau  rehabilitasi  terhadap  Terlapor
yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.

Penutup
Kebijakan ini berlaku untuk diterapkan di Perseroan maupun anak-anak usaha Perseroan
dan dikaji secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan, baik di dalam
maupun di luar Perseroan.
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