Kode Etik (Code of Conduct)
Update 2019

Kode Etik
1. Mematuhi peraturan dan perundangan

2. Menolak pencucian uang dan pembiayaan terorisme
3. Melarang “insider trading”
4. Menjaga kerahasiaan data dan informasi nasabah dan Bank
5. Menjaga aset dan reputasi Perusahaan
6. Menghindari benturan kepentingan
7. Melakukan pencatatan dan pelaporan dengan benar
8. Tidak berafiliasi dengan partai politik
9. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat

10. Berkomitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan

2

Mematuhi Peraturan dan Perundangan
Perilaku penunjang:
• Memahami peraturan, kebijakan, dan prosedur
• Menolak ajakan, permintaan, atau instruksi untuk melanggar peraturan, kebijakan dan
prosedur yang berlaku
• Melaporkan pelanggaran peraturan, kebijakan dan prosedur.
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Menolak pencucian uang dan pembiayaan terorisme
Perilaku penunjang:
• Mencegah dan melarang segala bentuk tindak pencucian uang dan pembiayaan terorisme
• Menerapkan know your customer dan know your employee
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Melarang “insider trading”
Perilaku penunjang:
• Tidak melakukan transaksi menggunakan informasi orang dalam
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Menjaga kerahasiaan data dan informasi nasabah dan Bank
Perilaku penunjang:
• Menjaga kerahasiaan data dan informasi Perusahaan
• Tidak memberikan data dan informasi Perusahaan kepada pihak yang tidak berhak
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Menjaga aset dan reputasi Perusahaan
Perilaku penunjang:
• Melarang penyalahgunaan aset, fasilitas, dan corporate identity yang dapat memberikan
keuntungan pribadi dan/atau menyebabkan kerugian Perusahaan
• Bertindak hati-hati dan tidak bersikap spekulatif
• Fair dealing dengan nasabah
• Bijak dalam menggunakan social media
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Melakukan pencatatan dan pelaporan dengan benar
Perilaku penunjang:
• Mencatat dan melaporkan seluruh data dan informasi transaksi secara akurat
• Membangun dan menjaga hubungan baik dengan regulator
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Tidak berafiliasi dengan partai politik
Perilaku penunjang:
• Bank tidak memberikan dana atau bantuan apapun kepada partai politik atau aktifitas
politik.
• Melarang segenap anggota OCBC NISP menjadi pengurus partai politik atau menjadi calon
anggota legislatif
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Menciptakan lingkungan kerja yang sehat
Perilaku penunjang:
• Menolak segala bentuk diskriminasi dan pelecehan
• Menjaga sikap profesional dan persaingan sehat di tempat kerja
• Menjaga kesehatan keuangan pribadi
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Berkomitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan
Perilaku penunjang:
• Menggunakan sumber daya secara bijaksana
• Berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum
• Mendukung pembiayaan berkelanjutan
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Summary Kode Etik Bank OCBC NISP (2019)
No

Key Theme

Supporting Behavior (Perilaku Penunjang)

1.

Mematuhi peraturan dan perundangan

• Memahami peraturan, kebijakan, dan prosedur
• Menolak ajakan, permintaan, atau instruksi untuk melanggar peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku
• Melaporkan pelanggaran peraturan, kebijakan dan prosedur.

2

Menolak Pencucian Uang dan
Pembiayaan Terorisme

• Mencegah dan melarang segala bentuk tindak pencucian uang dan pembiayaan terorisme
• Menerapkan know your customer dan know your employee

3

Melarang “Insider Trading”

• Tidak melakukan transaksi menggunakan informasi orang dalam

4

Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi
Nasabah dan Bank

• Menjaga kerahasiaan data dan informasi Perusahaan
• Tidak memberikan data dan informasi Perusahaan kepada pihak yang tidak berhak

5

Menjaga Aset dan Reputasi Perusahaan

• Melarang penyalahgunaan aset, fasilitas, dan corporate identity yang dapat memberikan keuntungan pribadi dan/atau
menyebabkan kerugian Perusahaan
• Bertindak hati-hati dan tidak bersikap spekulatif
• Fair dealing dengan nasabah
• Bijak dalam menggunakan social media

6

Menghindari Benturan Kepentingan

• Melarang segenap anggota OCBC NISP menerima pemberian atau hadiah dari pihak manapun
• Tidak menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi
• Menjaga hubungan bisnis yang tidak dipengaruhi oleh hubungan pribadi dengan pihak lain di luar Perusahaan
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Melakukan Pencatatan dan Pelaporan
dengan Benar

• Mencatat dan melaporkan seluruh data dan informasi transaksi secara akurat
• Membangun dan menjaga hubungan baik dengan regulator
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Tidak Berafiliasi Dengan Partai Politik

• Bank tidak memberikan dana atau bantuan apapun kepada partai politik atau aktifitas politik.
• Melarang segenap anggota OCBC NISP menjadi pengurus partai politik atau menjadi calon anggota legislatif
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Menciptakan Lingkungan Kerja yang
Sehat

• Menolak segala bentuk diskriminasi dan pelecehan
• Menjaga sikap profesional dan persaingan sehat di tempat kerja
• Menjaga kesehatan keuangan pribadi

10

Berkomitmen Terhadap Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan

• Menggunakan sumber daya secara bijaksana
• Berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum
• Mendukung pembiayaan berkelanjutan
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