Kode Etik

Dalam
rangka
penerapan
tata
kelola
perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) telah ditetapkan Keputusan Menteri
BUMN nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good
Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negera (BUMN).
PT PIM sejak tahun 2007 telah berupaya mengimplementasikan prinsip-pinsip GCG dalam
budaya perusahaan yaitu budaya yang menerapkan Transparansi, Akuntabilitas,
Responsibilitas, Independensi dan Fairness.
Penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang
ada agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat sehingga mampu mempertahankan
keberadaannya untuk mencapai tujuan perusahaan. Selain itu untuk mendorong pengelolaan
perusahaan secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan organ
perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan aktifitas perusahaan dengan tindakan
yang dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang
berlaku.
Pelaksanaan budaya ini bukan suatu hal yang mudah karena kondisi eksternal dan internal
yang selalu berubah sehingga perlu selalu dilakukan review dan penyempurnaan terhadap
kebijakan GCG yang ada di PIM agar materi kebijakan tetap sejalan dengan perkembangan
kebijakan, peraturan dan kondisi saat ini.
Hal ini juga yang dilakukan Kementerian BUMN dengan menerbitkan peraturan baru
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) nomor Per
01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 sebagai penyempurnaan Keputusan Menteri BUMN
nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002.
Dengan ketentuan baru ini diharapkan pelaksanaan GCG di PIM akan dapat berjalan
lebih baik lagi yang acuannya akan dirinci dalam Pandual Tata Kelola (Code of Conduct). Oleh
karena itu, kami selaku pemegang mandat Pemegang Saham, sangat berharap partisipasi aktif
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dalam pelaksanaan tugasnya dan sekaligus dapat memberi nilai tambah dalam penerapan
Good Corporate Governance di lingkungan PT PIM.

Download File:
Panduan Perilaku (Code of Conduct (CoC))
Panduan Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance (CoCG))

Copyright © PT Pupuk Iskandar Muda. All Rights Reserved.

