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5.

4.

Undang-Undang Nornor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
Undang-Undang Nornor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Nornor : PER-
01 IMBU/20 II, tanggal I Agustus 20 I I tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik
Negara;
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : PER-
09/MBU/2012, tanggal 6 luli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nemer : PER-O I/MBU/20 II
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good CO/parole Governance)
pada Badan Usaha Milik Negara;
Akta Pend irian Perusahaan yang dibuat oleh Notaris Soeleman
Ardjasasmita, SH Nomor : 19 tanggal 15 Juli 1980 beserta perubahan
perubahannya Nomor : I I tanggal 4 Desember 2013 Jo. Nomor : 29
tanggal 22 Desember 2015 Jo. Nornor : 33 tanggal 22 Juni 2017 .10.
Nomor : 27 tanggal 27 Agustus 2018 Jo. Nomor 29 tanggal 28 Desember
2018 oleh Notaris Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, SH., M.H;
Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prarnbanan & Ratu Boko, Nomor : SK-
213/MBU/11/2015, tanggal 2 November 2015 10. Nornor : SK-146/MBU/2014
tanggal 7 luli 201410. Nornor : SK-13/MBU/01/2017 tanggal 19 .Januari 2017

1.
2.
3.

d.

c.

b.

bahwa Good Corporate Governance (GCG) menjadi barometer penting dalam
pengelolaan dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang menjamin
transparansi, akuntabi Iitas, fairness, independensi dan responsibi Iitas;
bahwa sebagai implementasi tujuan dirnaksud, maka dibuatlah ketentuan
ketentuan atas dasar ni lai atau norma dalarn suatu kode eti k sebagai pedornan
bagi seluruh insan Perusahaan;
bahwa dalam pelaksanaan kode etik Perusahaan, terdapat dinarnika kebutuhan
Perusahaan sehingga memerlukan perubahan dan/atau tambahan ketentuan
dalam Surat Keputusan Direksi dan Dewan Kornisaris ini;
bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu untuk dilakukan penetapan
kode etik Perusahaan rnelalui Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris;

a.

Mengingat

Menirnbang

D1REKSl DANDEWAN KOMISARJS
PT TAMAN WrSATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)

KODE ETIK PERUSAHAAN

TENTANG

NOMOR: SK. 46/DIREKSII2018
NOMOR: SK. 40IDEKOM.TWC/X1II2018

SURA T KEPUTUSAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)

Ratu Baka
The lost masterpiece palace complex from the Bth century, the only Hindu and Buddhist
mixed-architectural archaeological site, about 3 km to the south of Prambanan Temple.

Prambanan
The most beautiful Hindu temple in the world, the biggest temple complex in Java

with 224 temple in the area, about 15 km from Yogyakarta.

Borabudur
The magnificent world cultural heritage site, the largest Buddhist temple in the world,

the biggest ancient monument in the Southern Hemisphere and the oldest
In South East ASia, 41 km northwest of Yogyakarta and 7 km south of Magelang, Central Java.

wwwborobudurpark.co.id
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(1) Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) yang selanjutnya disebut sebagai
GCG adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ Perusahaan untuk meningkatkan
keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saharn dalam
jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders)
lainnya, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan nilai etika

(2) Organ adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi
(3) Perusahaan adalah PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero)
(4) Dewan Komisaris adalah individu yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan

tugas pengawasan terhadap kebijaksanaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi
(S) Direksi adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Perusahaan
(6) lnsan Perusahaan adalah semua orang yang terlibat dalam pengelolaan dan pengurusan perusahaan

yang terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi & Pegawai
(7) Pegawai Perusahaan adalah orang yang bekerja sebagai pegawai tetap dan/atau memiliki ikatan

pekerjaan pada Perusahaan

Dalam Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris ini, yang dimaksud dengan :

Pasall

Bagian Kesatu
Pengertian

BAB I
KETENTUAN UMUM

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TENT ANG
KODE ETIK PERUSAHAAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur,
Prarnbanan & Ratu Boko;

7. Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko, Nornor : SK-
237/MBU1l1/201S, tanggal 24 November 20]S tentang Pengangkatan Direktur
Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur,
Prambanan & Ratu Boko Jo. Nornor : SK-I02/MBUlOS/2017, tanggal 29 Mei
2017 tentang Pernberhentian, Perubahan Nomenklatur, Pengalihan Tugas, dan
Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Taman Wisata Candi Borobudur, Prarnbanan & Ratu Boko Jo. Nornor : SK-
299/MBUIl2/20 18 tanggal S Desernber 2018 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Anggota - Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Taman Wisata Candi Borobudur, Prarnbanan & Ratu Boko;

8. Surat Keputusan Direktur Utarna Nomor 3 Tahun 1983 tanggal 2 Mei 1983
tentang Landasan Kebijaksanaan PT. Taman Wisata Candi Borobudur &
Prambanan;

9. Perjanjian Kerja Bersama antara PT Taman Wisata Candi Borobudur,
Prambanan & Ratu Boko (Persero) dengan Serikat Pekerja Taman Candi
beserta perubahannya yang sah;



a. Beriman dan bertaqwa kepada kcpada Tuhan '{,lllg \i1:ilw I,S:l, IlIl'lljlllljung tint!-gi Negal'(I
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 1)(111(;1..,1121,lImiilllg-lllllidllg Dasar Ill.:)", tcrmasuk
arnandernennya;

b. Menjunjung tinggi sikap tara susila dalam kehidupan di tengah masyarakat beradab Bangsa
Indonesia;

c. Bersikap dan berperilaku sopan dan santun dalam bcrkomunikasi mcnggunakan bahasa yallg
baik dan benar, dan tidak rnenyinggung pcrasaan or.mg lain

Terhadap di ri senciiri Insan Perusahaan waj ib :

Pasal4

Bagia II Kcsa III
Kewajiban lnsan Perusahaan terhudup di ri senrliri

BAB II
KEWAJmAN INSAN PERUSAI-IAAN

Kode Etik ini disusun agar lnsan Perusahaan dalam bcrsikap dan bcrpcrilaku scn.mtiasa IIIcngac II kcpada
perilaku yang dapat menurnbuhkun. memclihnra, dan Illellillgk:ltk:11l citr.: I)LTlIS,lilililll SL'hlllgg:1 11:1,11
kerjanya dapat diterima oleh seluruh stakeholders

Pasal3

Bagian Kctiga
lVIallfaat Kotle Etik Pcrusahaan

a. Kode Etik lnsan Perusahaan ierhadap diri sendiri:
b. Kode Etik Insan Perusahaan sesuai tuntutan organisasi:
c. Kode Erik Insan Perusahaan dalam berinteraksi dengan sesama lnsan Perusahaan;
d. Kode Etik lnsan Perusahaan dalam berinteraksi dcngan pihak lain diluar Perusahaan.

Kode Etik ini berisi pedoman kepacla lnsan Perusahaan dalam bcrsikap dan berpcrilaku yang memuat •

Pasal 2

Bagian Kcdlla
Ruang Lingkup Korte Etik I'crusa hann

(8) Etika adalah nilai - nilai filosofis yang dapat mernberikan arah bagi sikap dan perilaku rnanusia
(9) Kode Etik adalah tatanan norma - norma yang bersumber dari nilai erika. yang menjadi pedornan

bersikap dan berperilaku dalarn kehidupan
(10) Kode Etik Perusahaan adalah kode etik yang berlaku bagi seluruh insan Perusahaan
(11) Pernangku Kepentingan (selanjutnya disebut stakch olclers} adalah pihal.-pihak y<ing

berkepentingan langsung maupun tidak langsung dcugan perusahaan yairu. Pegawai. Direk-.i.
Dewan Kornisaris, Pernegang Saharn. Pemerintah dan pihak berkcpentingan lainnya

(12) Sanksi Moral adalah sanksi yang dikenakan terhadap pclanggaran kode erik Perusahaan dengan
maksud agar mernberikan efek jera



4)

3)

2)

bcrkualitas tinggi dengan
melalui pemutaran film pada

Mengelola lingkungan taman sekiiar Candi Borobudur. PI'ilmh:1112l11 el;1I1 Ratu Boko
clan Cagar Buclayn lain selaras dengan up.ivn !lelt'stmiallll\d,
Meningkatkan nilai Perusahaan secara 1>cl'kcl:1I1.IlII;111 dcngan mcngcmbangkan
industri Pariwisata terkait aiau pendukunun- (1:

Mernberikan pelayanan wisata budaya yang
mengkornunikasikan nilai-nilai luhur Cagar Budaya,
ruang Audio Visual. Museum elan Perpust.rkaan:
Pernberdayaan masyarakat lokal dalam pcngcmbaugnn indusui kcrakyatan atau
indusrri rurnahan (home industrv) y:lIlg <lk:1I1 bcrdampak pada pertumbuhan
perekonomian eli sekiiar lingkungan Cagar Ilud:1\:]

I)

Guna rnencapai visi tersebut. diierapkan misi y:lIlg tercliri dari :

Misi Perusahaan :

I) Visi dirurnuskan seielah melalui bcrbagni pcriimbangan dan masukan yallg sejalan
dengan tujuan pendirian Perusahaan;

2) Menjadi Perusahaan yang Unggul mernberikan makna yang luas. iermasuk
didalarnnya adalah kornitrnen untuk menjadi Perusahaan yang bersih dan
menerapkan asas-asas Good Corporate G()\'CrIlU17Ce (GCG):

3) Pengelolaan dan Pengcrnbangan lingkLlngClll Cagar 1111(\:1\:1 cI:1I1IJ:lI'i\\iSdl:t adalah
merupakan inti bisnis atau Bussiness Core Perusahaan. kcmudian pengernbangan
merupakan bagian dari ruang lingkup bisnis uiama Pcrusuhaan:

4) Pengelolaan lingkungan Cagar Budaya menunjukan ruang lingkup area
pengembangan yang masih berkaitan dengan bisnis urarna:

5) Selaras dengan pelestarian Wari san Budaya Bangsa merupakan kornitrnen
Perusahaan dalam melaksanakan kegintan usahanva. vaiiu pelestarian warisan
Budaya Bangsa.

"Menjadi Perusahaan yang ullggul dan bcrsih dalarn pengelolaan dan
pengembangan linglwngan eagar Buduya scrta Pariwisata yang selaras dengan

pelestarian Wa risa n Budava Bangsa"

Visi Perusahaan :

a. Berjiwa Tri Dharma yaitu mernpunyai rasa merniliki. rasa memelihara dan mernpertahankan.
serta terus menerus mawas diri;

b. Mengetahui dan mernpelajari nilai-nilai budaya Perusahaan scpcni Visi & Misi. Tara Nilai
Perusahaan serta Sapia Pesona. sebagai berikui :

Terhadap Perusahaan, Insan Perusahaan wajib :

Pasal :;

Bagian Kedua
Kewajiban Insan Perusahaan terhuda p Pcrusahaan



a. Menggalang kerjasama yang sehat dengan sesama lnsan Perusahaan:
b. Saling mengingatkan, dan membimbing sikap senu pcrilaku scsama 1I15an PeI'L1Sili1(1(lIi.
c. Merniliki rasa kebersarnaan dan rasa kekeluargaan ell ,II1U1I'ascsama IIIS,1Il Perusahaan:
d. Untuk tidak melakukan penekanan atau intirnidasi. penghinaan. arau berkata - kala kasar.

pelecehan atau mernprovokasi untuk kepentingan pribadi maupun kelornpok.

Insan Perusahaan waj ib :

Pasal6

Bagian Kctiga
Kode Erik l nsan Pcrusahaan dalam berintcraksi dcng:ln sesn m a l nxa n Pcrusahuan

c. Selalu mengernbangkan pengetahuan, ketrampilan dan kcahli.m untuk meningkaik.m
kemampuan derni berperan serta dalarn pencapaian rujuan Perusaha.m:

d. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas
dengan itikad baik tanpa benturan kepentingan;

e. Melaksanakan keientuan taut terhadap kctcruuan !-\.,'S,'I'llllJUll .lan I,csckll.ill KLTj:1.
f. Melaksanakan aruran dalam penyusunan lapor.in kc:u:lIlg~lIl (kllg.:lll st.uidar \ :lllt-' bcrlnku

secara umum iermasuk perubahannya yang sail;
g. Memberikan perlindungan termasuk di dalarnnya mcnaati kcicntuan penghormatan ierhadap

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Perusahaan dan pihak lain;
h. Memiliki sernangat pengabdian dan motivasi kerja yang tinggi tcrhadap Perusahaan:
I. Memiliki integritas yang tinggi;
J. Menyimpan dan melindungi rahasia jabaran. ri1h:lsia informasi 1)C:I'us,lhaan dan dilaranu

mengernukakannya kepada pihak lain kecuali at(lS ijin / perintah pimpinan yang bcrwcnang:
k. Bersikap dan berperilaku dalam bcrkomunikasi Sl'C,lr~1 sopan dan sauiun ierhadap pimpinan.

sesarna lnsan Perusahaan. pi hak ILIaI'Perusahaan dan rarnu/pengunj ung:
I. Berpenampilan rapi dan sopan.

I) Sigap rnelayani pernangku kepeniingan dan proakii f serta mengedepankan kehati
hatian:

2) Murnpuni dalarn bekerja atas dasar kompcicnsi dan 111()VC1Si:.
3) Integritas yang tinggi dalam menjalankan kcwajiban scsuai kebijakan organisas:

dan kode eti k;
4) Loyal terhadap Perusahaan dengan mengedcpankan kcrjasama yang berasaskan

kebersarnaan:

5) Empari terhadap masyarakat sekitur CI~,<lI' l~lId~I\(j uniuk dupat bcnumbuh bcrxarna

Untuk memastikan pcncapaian Visi dan Misi dalam menialankan tLigas, sernua jajarun
organisasi di Perusahaan bekerja dengan :

Sigap, Mumpuni, Integritas, Loyalitas, Ernpau. y:lng disillgk~lt menjadi S rvJ I L E

Tata Nilai dan Budava Kerja Perusahaan :



~/

(I) Insan Perusahaan dilarang untuk mernberi. menawarkan. ainu mencrima baik langsLing maupun
tidak langsung sesuatu yang berharga kepada / dari pelanggan atau pihak lain untuk mernpcngaruhi
atau sebagai imbalan atas tindakan yang telah dilakukan, yang mana melanggar ketcniuan
perundang - undangan yang berlaku;

(2) lnsan Perusahaan dilarang melaksanakan pekerjaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
yang akan berdampak pada kerugian dan/atau keridakpcrcnyaan terhad.ip Perusahaan:

(3) Suatu tanda terirna kasih dalarn kegiatan usaha seperti hadiah. sumbangan aiau entertainment. tidal,
boleh dilakukan pada suatu keadaan yang dianggap sebagai perbuatan yilllg tidal, patut:

(4) Dalam batas kepatutan, donasi untuk tujuan amal dapat dibenarkan;
(5) Setiap Insan Perusahaan be bas untuk menyalurkan aspirasi politiknya sepanjang tidak tcrkait

dengan aktivitasnya sebagai lnsan Perusahaan;
(6) Setiap Insan Perusahaan tidak boleh melakukan kcgi,11an polirik eli lingkungan perusahaan:
(7) Setiap Insan Perusahaan tidak dipcrkenankan untuk Illl'llggllnak<lll .uau mcmanfaatk.m ,I\sel

Perusahaan untuk kcpeniingan pribadi aiau pihak kelig,l tanpa iiin Pimpinan:
(8) Setiap lnsan Perusahaan dilarang melakul.an invcsiasi arau il.aum bisnis Cicllg<lll pihak lain l(lIlgsullg

maupun tidak langsung yang mernpunyai keterkairan bisnis dcngan Perusahaan:
(9) Setiap Insan Perusahaan dilarang merangkap / mernegang jabaran/pekerjaan di Perusahaan/lnstitusi

lain kecuali mendapat ijin dari pimpinan /pejabat yang bcrwenang:
(10) Setiap Insan Perusahaan berhak at215 kesempaian bckeria yclng sarna iermasuk ell dalarnnya

kesernpatan prornosi dalarn jabatan yang sarna

rasal8

BABIII
MATERI KHUSUS

a. Menjaga penampilan yang rapi dan sopan:
b. Mampu dalam menjalin intcraksi yang sehai dengan pihak lain termnsuk penguujung/tamu:
c. Marnpu menciptakan iklirn kerja yang baik dengan pihak lain diluar Pcrusahaan:
d. Mampu meriggalang kerjasarna yang sehat dengan pihak lain eli IUM Perusahaan:
e. Untuk tidak menjadi pengurus partai politik;
f. Melindungi harta benda Perusahaan dari tindakan pihak lain yang merugikan Perusahaan:
g. Menjaga independensi, obyektivitas dalam pernilihan mirra kerja (rekanan) uniuk

kepentingan Perusahaan;
h. Untuk tidak membantu pihak lain yang berperkara dengan Perusahann.

Insan Perusahaan wajib :

Pasa I 7

Bagian Keempat
Kode Etik Insan Perusahaan dalam berintera ksi dcngan pihak lain di lua r Perusa haa n



Pelanggaran terhadap Kode Erik Perusahaan dapat dikenai sanksi moral dan aiau sanksi lainnya sesuai
dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan keteniuan Perusahaan yang berlaku

Pasal II

Bagian Kesatu
Sanksi atas Pelanggaran Kolle Erik Pcrusahaan

BAB V
SANKSI DAN KONTROL SOSIAL

(1) Pemantauan pelaksanaan Kode Et ik 1nsan Perusahaan d i la k ukan oleh I11Clsing - masi ng aiasan 1nsan
Perusahaan secara berjenjang sesuai dengan iingkat kcdudukannya yang kemudian diiuangkan
dalarn penilaian evaluasi kineria lnsan Perusahaan /\p,lhil(1 icrdnpat kcraguan alas hasil
pernantauan dapat diaiasi scgera dcngan mengajukan rujukan kc litlgkal yatlg lebih tinggi sesuai
Peraturan dan Perundang - Undangan yang berlaku.

(2) Setiap lnsan Perusahaan dapat meminia penjelasan kcpada atasannva apabila terdapat
ketidakjelasan bersikap & berperilaku yang berkaitan clengan pclaksanaan tugas dan tanggung
jawabnya.

rasal 10

Bagian Kcdua
Pemantauan Pclaksanuan Kodc Ft ik Pcrusahaan

a. Pemantauan pelaksanaan Kode Erik lnsan Perusaha.in:
b. Sanksi atas pelanggaran Kode Erik Perusahaan;
c. Pejabat yang berwenang mcnjatuhkan sanksi aras peliltlgg(lt"(ln:
d. Kontrol sosial.

Pelaksanaan Kode Etik berlaku bagi lnsan Perusahaan agar Kodc Erik dapat mencapai rujuan. maka perlu
upaya bagi Insan Perusahaan untuk membiasakan diri dal.un bcrsikap. berperilaku dan beretika
Pelaksanaan Kode Etik diberlakukan bagi seluruh lnsan Perusahaan. Upaya terscbut meliputi :

Pasal l)

Bagian Kesatu
Upaya Pelaksanaan Kolle Etil{

BAB IV
PELAKSANAAN KODE ETIK I'EIWSAI-IAAN
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~IE~R lJTAMAi
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DIREKSIKOMISARfS

Ditetapkan : eli Yogyaknrta
Pada tanggal : 31 Desernber 2018

(I) Surat keputusan Direksi clan Dewan Komisaris ini mulai berlaku sejak ianggal ditetapkan;
(2) Jika dikernudian hari ternyata rerdapat kekeliruan dan ;lU1U kcsalahan dalarn Surat keputusan iru

akan diadakan perubahan/ perbaikan sebagaimana Illest ill) a.

I'asal 14

BAB VI
PENUTUP

(1) Untuk lebih meningkatkan upaya pelaksanaan Kode Etik eli lingkungan Perusahaan, rnaka kontrol
sosial terhadap seluruh pegawai Perusahaan perlu ditingkaikan. lnsan Perusahaan atau masyarakat
yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik Perusahaan dapat mclaporkan secara langsung
kepada atasannya atau satuan pengawas intern atau pimpinan.

(2) Perusahaan akan melindungi kerahasiaan identiias IIlS<11l Perusahaan atau masyarakai yang ielah
rnelaporkan pelanggaran clan akan menindakl anj uti laporan icrsebut.

Pasal 13

Bagian Kctiga
Kontrol Sosial

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran ierhadap Kodc Erik Perusahaan adalah
atasan Insan Perusahaan dan pejabat sesuai dengan Pcraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan
ketentuan Perusahaan yang berlaku

Pasal 12

Bagian Kedua
Pejabat yang berwenang rnenjatuhkan sanksi


