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KODE ETIK

Kebijakan

Dalam rangka menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, maka seluruh anggota Komisaris,
anggota Direksi dan Karyawan, diwajibkan mematuhi kode etik yang diterapkan oleh Perusahaan,
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Landasan hukum

1. Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2017 dan Surat Edaran OJK No. 55/SEOJK.04/2017.
2. Peraturan Nomor V.E.1 Perilaku Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai perantara

pedagang Efek
3. Kode Etik APEI (Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia)

A. Nilai Perusahaan

Kegiatan usaha Perusahaan adalah memberikan pelayanan jasa Perantara Pedagang Efek, untuk itu
Perusahaan harus dapat memberikan dan menjaga kualitas pelayanan dan senantiasa mengembangkan
perilaku dan pola pikir yang inovatif serta kreatif.

Nilai-Nilai Harita Kencana Sekuritas
Seluruh anggota Komisaris, anggota Direksi, Karyawan Perusahaan wajib melaksanakan tugas dan
tanggungjawabnya dengan berdasarkan penerapan:
1. Integritas (Integrity)

Nilai kejujuran, itikad baik, tanggungjawab, keadilan, taat peraturan dan etika Usaha.
2. Sikap Positif (Positive Attitude)

Bersikap positif, optimis dan memberikan yang terbaik.
3. Kehati-hatian (Prudent)

Hati-hati dan cermat dalam bertindak serta setiap keputusan yang diambil adalah telah melalui
pertimbangan yang matang dan sesuai dengan peraturan/hukum yang berlaku.

4. Kerjasama Tim (Team Work)
Bersinergi antar individu, antar unit kerja untuk bersama-sama mencapai tujuan Perusahaan.

5. Pendekatan Personal (Personal Touch)
Membina hubungan yang baik dengan Nasabah dengan cara menyentuh hati dan menjaga
kepercayaan yang telah diberikan.

B. Etika Usaha

1. Etika Usaha antara Perusahaan dengan:

a. Karyawan
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1. Tidak membedakan gender, suku, agama dan ras dalam memperlakukan karyawan.
2. Menghormati hak azasi karyawan.
3. Memberikan reward dan punishment secara adil sesuai dengan prestasi dan kesalahan

karyawan.
4. Memberikan kompensasi yang layak sesuai dengan kompetensi, peraturan, layak dan

kompetitif dengan industri sejenis,
5. Memberikan kesempatan berkarya dan promosi atas dasar profesionalisme dan kompetensi
6. Bersikap tegas terhadap kegiatan yang dilakukan Karyawan yang dinilai akan memberi

pengaruh negatif pada Perusahaan dan karyawan lainnya.

b. Nasabah
1. Memberikan informasi dan atau melaksanakan intruksi Nasabah secara akurat dan tepat

waktu.
2. Selalu mendahulukan kepentingan Nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan

Perusahaan.
3. Memberikan rekomendasi kepada Nasabah untuk membeli atau menjual Efek dengan

memperhatikan keadaan keuangan dan maksud serta tujuan investasi dari Nasabah.
4. Dalam hal Perusahaan mempunyai kepentingan dalam Efek yang direkomendasikan kepada

Nasabah, maka Perusahaan wajib memberitahukan adanya hal yang dimaksud kepada
Nasabah sebelum Nasabah membeli atau menjual Efek yang direkomendasikan.

5. Perusahaan wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada naabah bahwa Transaksi Nasabah
tersebut dilakukan untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan Pihak terafiliasinya.

6. Perusahaan dilarang mempergunakan Efek dan atau uang yang diterima dari Nasabah sebagai
jaminan untuk memperoleh pinjaman untuk kepentingan Perusahaan tanpa persetujuan
tertulis dari Nasabah.

7. Perusahaan dilarang memberikan:
8. Rekomendasi kepada Nasabah untuk membeli, menjual atau mempertukarkan Efek tanpa

memperhatikan tujuan investasi, keadaan keuangan nasabah, dan
9. Jaminan atas kerugian yang diderita Nasabah dalam suatu Transaksi Efek.
10. Perusahaan wajib membubuhi jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan Nasabah pada

formulir pemesanan.
11. Perusahaan wajin memberikan konfirmasi kepada naabah sebelum berakhirnya hari bursa

setelah dilakukan Transaksi.
12. Selalu mengutamakan kepuasan Nasabah sehubungan dengan pelayanan yang professional.
13. Menjaga dan melindungi data dan informasi yang dipercayakan Nasabah kepada Perusahaan,

kecuali telah disetujui oleh Nasabah atau dimandatkan secara legal.

c. Vendor
1. Melaksanakan pemesanan atas barang dan atau jasa sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
2. Memperlakukan semua calon vendor dengan adil tanpa adanya perlakukan khusus.

d. Perusahaan Efek (Anggota Bursa)
1. Memiliki intergritas yang tinggi dengan berlaku jujur, profesioanl dan penuh etika dalam

berhubungan dengan diantara Anggota Bursa.
2. Saling menghormati dan toleransi yang tinggi antar Anggota Bursa dan saling mendukung

untuk keberhasilan bersama.
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3. Menghormati norma umum yang berlaku dalam hal rekrutmen pegawai dan dalam
persaingan usaha.

4. Menegakkan prinsip persaingan usaha yang sehat dalam seluruh kegiatan sebagai Perusahaan
Efek sesuai ketentuan OJK dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

5. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan kode etik
diantara Anggota Bursa sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan cra musyawarah,
diselesaikan melalui Perhimpunan.

e. Otoritas Jasa Keuangan, SRO, Asosiasi dan Pemerintah
1. Memelihara hubungan yang baik dengan Otoritas Jasa Keuangan, SRO, Asosiasi dan

Pemerintah.
2. Menerapkan standard prosedur dengan mengikuti dan mentaati peraturan yang berlaku.

2. Etika Usaha antara Karyawan dengan:

a. Perusahaan
Wakil Perantara Pedagang Efek dilarang melakukan Transaksi untuk kepentingan Perusahaan
yang tidak tercatat dalam pembukuan Perusahaan.

b. Karyawan
1. Tidak membedakan gender, suku, agama dan ras dalam hal kerjasama tim dan dalam

pergaulan sehari-hari.
2. Menghormati hak azasi
3. Interaksi dalam dalam lingkungan pekerjaan harus berlandaskan sikap:
4. Profesional
5. Saling menghargai, jujur, dan sopan
6. Dapat menerima kritik dan saran
7. Menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah untuk mufakat.
8. Memberikan koreksi yang membangun secara sopan
9. Memberikan ide-ide baru dan transfer pengetahuan serta kemampuan
10. Wajib memberikan informasi sejelas-jelasnya apabila terdapat kondisi yang akan

mengakibatkan benturan kepentingan.

c. Nasabah
1. Memberikan informasi dan atau melaksanakan intruksi Nasabah secara akurat dan tepat

waktu.
2. Selalu mendahulukan kepentingan Nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan

Perusahaan.
3. Karyawan yang memiliki izin dan berprofesi sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek:
4. dilarang melakukan Transaksi atas nama Nasabah tanpa atau tidak sesuai dengan perintah

Nasabah.
5. wajib memberikan keterangan mengenai Efek yang diketahuinya kepada nasabah apabila

diminta oleh Nasabah
6. dilarang, baik secara langsung maupun tidak langsung, menrima bagian laba danri nasabah

atas suatu Transaksi Efek.
7. Selalu mengutamakan kepuasan Nasabah sehubungan dengan pelayanan yang professional.
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d. Vendor
1. Melaksanakan pemesanan atas barang dan atau jasa sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
2. Menghindari praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)
3. Pemesanan barang dan atau jasa dilakukan berdasarkan pedoman dan prosedur pengadaan

barang dan atau jasa.
4. Menghindari pengadaan barang dan atau jasa dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dan

atau golongan tertentu yang akan merugikan Perusahaan pada akhirnya.

e. Otoritas Jasa Keuangan, SRO, Asosiasi dan Pemerintah
1. Memelihara hubungan yang baik dengan Otoritas Jasa Keuangan, SRO, Asosiasi dan

Pemerintah.
2. Menerapkan standard prosedur dengan mengikuti dan mentaati peraturan yang berlaku.

C. Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan adalah perbedaan kepentingan ekonomis antara Perusahaan dengan kepentingan
ekonomis pribadi Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,
karyawan/pegawai, dan/atau pihak terkait dengan Perusahaan

Untuk menghindari benturan kepentingan, maka seluruh anggota Direksi dan Karyawan/Pegawai
dilarang dan harus menghindari hal-hal sebagai berikut, antara lain:
1. Bersikap terbuka kepada Perusahaan apabila terdapat benturan kepentingan atau kemungkinan akan

terjadi benturan kepentingan sebelum menandatangani kontrak bisnis/kesepakatan dengan pihak lain.
2. Menghindari situasi atau keadaan yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan.
3. Tidak menggunakan fasilitas Perusahaan, baik berupa waktu, fasilitas, informasi penting yang

bersifat rahasia dan lainnya untuk kepentingan pribadi.

D. Gratifikasi dan Suap

Gratifikasi
Gratifikasi menurut penjelasan pasal 12B UU Pemberantasan Tipikor adalah pemberian dalam arti luas,
yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,
fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi
tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan
menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Suap
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, pasal 3 UU 3/1980,
mendefinisikan Suap adalah barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau
patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atauu janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu
atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya
yang menyangkut kepentingan umum.
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Seluruh anggota Komisaris, Direksi dan Karyawan memiliki komitmen untuk tidak melakukan tindakan
gratifikasi dan suap.

E. Sosialisasi

Perusahaan wajib melakukan sosialisasi secara rutin kepada seluruh Karyawan/Pegawai Perusahaan.

F. Penanganan Pelanggaran Etik dan Sanksi
Terdapat 2 (dua) pihak yang dapat memberikan sanksi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran
yaitu pihak Otoritas (OJK dan BEI) dan Perusahaan. Sanksi tersebut dapat diberikan oleh salah satu
pihak atau dua pihak sekaligus.

1. OJK dan BEI
Sanksi OJK dapat dikenakan kepada karyawan yang memiliki izin WPPE, sebagai berikut:
a. OJK dan BEI dapat mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan

pelanggaran ketentuan Peraturan OJK dan BEI, yakni berupa:
b. peringatan tertulis;
c. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
d. pembatalan persetujuan; dan
e. pembatalan pendaftaran.
Dimana sanksi no. 1.b-d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif
berupa peringatan tertulis;
Selain sanksi administratif, OJK dan BEI dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang
melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan OJK dan BEI ; dan
OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif dan tindakan tertentu tersebut kepada
masyarakat.

2. Perusahaan
Perusahaan memberikan sanksi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran yang ditetapkan
Perusahaan.
Dalam menentukan sanksi pelanggaran, maka perusahaan akan mempertimbangkan berat ringannya
suatu pelanggaran/kesalahan yang dilakukan Karyawan.

Jenis sanksi pelanggaran kode etik dan peraturan perusahaan ditentukan sebagai berikut:
a. Teguran Lisan atau Tertulis (konseling)
b. Surat Peringatan I
c. Surat Peringatan II
d. Surat Peringatan III
e. Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK )


