
PAKTA INTEGRITAS 
PERNYATAAN SELAKU KARYAWAN PT. COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk  

 
 
Saya yang bertanda-tangan di bawah ini 
Nama    :  …………………. 
Jabatan   :  
Tempat, tanggal lahir  :  ……………,  …………….. 
No.KTP    :   
 
Dalam menjalankan usahanya, PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk berkomitmen 
untuk mencapai tingkatan tertinggi dari pelaksanaan nilai-nilai dan etika bisnis.  
Untuk mencapai hal tersebut, maka selaku karyawan PT Communication Cable Systems Indonesia 
Tbk  saya menyatakan hal-hal sebagai berikut : 

1. Bahwa saya tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan 

norma-norma hukum dan etika kesusilaan. 

2. Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi dan berperilaku sesuai nilai-nilai yang 

berlaku 

3. Bahwa saya akan selalu patuh pada peraturan perundangan dan kebijakan Perseroan 

4. Bahwa saya akan berlaku Jujur, kesesuaian antara perkataan dan perbuatan secara konsisten, 

terukur dan terpercaya. 

5. Bahwa saya akan mengantisipasi adanya konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi 

objectifitas penilaian. 

6. Bahwa saya akan menjaga corporate image demi menjaga tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap Perusahaan 

Hubungan antar karyawan PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk : 
1. Tidak melakukan penekanan atau intimidasi terhadap sesama rekan kerja, atasan atau bawahan 

untuk kepentingan tertentu, baik pribadi atau kepentingan pihak lain, internal maupun eksternal 

2. Tidak melakukan tindakan permusuhan dan/atau melakukan tindakan yang merugikan seperti 

ancaman fisik dan/atau verbal terhadap karyawan lain yang secara jujur dan terbuka melaporkan 

sesuatu yang menurut keyakinannya mengandung unsur pelanggaran, termasuk terhadap 

karyawan lainnya yang bekerjasama dalam penyelidikan pelanggaran. 

3. Tidak melakukan tindakan dan/atau menggunakan kat-kata yang dapat diartikan penghinaan, 

kata-kata kasar dan/atau tidak senonoh terhadap rekan kerja, atasan atau bawahan. 

4. Tidak melakukan tindakan dan/atau ucapan yang mengandung unsur pelecehan terhadap hal-hal 

yang berhubungan dengan latar belakang suku, agama, ras, adat istiadat, keadaan fisik dan hal-

hal yang berkaitan dengan norma kesusilaan dan kesopanan. 

5. Tidak memanfaatkan posisi atau jabatan untuk memaksa dan/atau memprovokasi rekan kerja, 

atasan atau bawahan untuk kepentingan tertentu atau kepentingan lain yang diyakini dan/atau 

dianggap akan dapat memabahayakan Perseroan. 



6. Menjauhi,menghindari dan mencegah cara-cara persaingan tidak sehat dalam pengembangan 

karirnya 

Hubungan dengan Pelanggan, Pemasok dan Mitra Kerja : 
1. Senantiasa membangun komunikasi terbuka yang konstruktif 

2. Bekerja keras untuk memberikan layanan terbaik melalui proses penangan keluhan secara efektif 

3. Mengedepankan standar layanan yang profesional dengan prinsip tepat jumlah, tepat waktu, 

tepat informasi dan tepat sasaran. 

4. Memperhatikan dan melakukan evaluasi kebutuhan secara berkesinambungan, 

menyempurnakan pelayanan melalui standar kerja yang didukung teknologi yang memadai. 

5. Tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, pemasok dan/atau 

mitra kerja dengan mengedepankan sikap proaktif, ramah, empati dan dilandasi nilai-nilai 

kesopanan 

6. Mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar yang berlaku 

Hubungan dengan induk Perusahaan / anak Perusahaan : 
1. Menjaga hubungan bisnis dilaksanakan dalam kerangka hubungan bisnis yang wajar sebagaimana 

hubungan bisnis yang dikembangkan dengan pihak yang tidak terafiliasi 

2. saling menghormati kepentingan masing-masing pihak melalui perjanjian kerjasama yang saling 

menguntungkan 

Hubungan dengan Pemerintah : 
1. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku 

2. Membangun hubungan yang harmonis dengan Pemerintah 

3. Jujur dan transparan dalam berhubungan dengan semua instansi dan pejabat Pemerintah 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja : 
1. memelihara dan menjaga lingkungan kerja yang sehat dan kondusif dalam mendukung 

produktifitas 

2. menjaga keselamatan diri sendiri, rekan kerja dan masyarakat sekitar 

3. Memastikan adanya prosedur kerja aman dalam setiap memulai pekerjaan 

4. Menggunakan Alat Pelindung Diri dalam setiap melakukan pekerjaan di area yang telah 

ditentukan 

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) : 
1. Menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain agar terhindar dari gugatan hukum 

2. Memperlakukan informasi yang terkait dengan proses atau produk sebagai milik PT. 

Communication Cable Systems Indonesia Tbk baik selama masa kerja maupun setelah tidak 

bekerja lagi untuk PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk 

3. Menginformasikan hasil karya yang dihasilkannya selama bekerja di PT Communication Cable 

Systems Indonesia Tbk dan PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk berhak atas manfaat 

dari paten dan lain-lain terkait hasil karya dimaksud 

Kelestarian Lingkungan : 



1. Mengamankan lingkungan kerja agar tidak berdampak pada masyarakat dan lingkungan sekitar 

2. Mengupayakan tidak terjadi tumpahan bahan kimia dan memperhatikan limbah demi menjaga 

kelestarian lingkungan disekitar tempat kerja 

3. Melakukan upaya maksimal dalam rangka mengendalikan resiko untuk mencegah terjadinya 

pencemaran lingkungan. 

Benturan Kepentingan : 
1. Mengantisipasi dan menjaga untuk tidak terjadi benturan kepentingan 

2. mendahulukan kepentingan PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk pada setiap 

kesempatan yang ada 

3. Memberitahukan kegiatannya diluar PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk atau usaha 

lain atau segala hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan 

4. Tidak melakukan rangkap jabatan sebagai pengurus partai politik, calon pejabat atau anggota 

pada lembaga eksekutif, yudikatif atau legislatif 

Memberi dan Menerima Graftifikasi : 
1. Tidak memberikan atau menjanjikan, baik langsung maupun tidak langsung gratifikasi 

 

 


