
PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : MOHAMMAD NUR RIFAI
- NIPP / NIP : 0000094
- Jabatan : Pembantu Pelaksana I

- Unit Kerja : Dinas Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, Kualitas dan
Lingkungan

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 November 2020
YANG MENYATAKAN

MOHAMMAD NUR RIFAI



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : ARIF KURNIAWAN
- NIPP / NIP : 0000092
- Jabatan : Pembantu Pelaksana I

- Unit Kerja : Dinas Instrumental, Elektrikal, Mekanikal dan Teknologi
Informasi

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 November 2020
YANG MENYATAKAN

ARIF KURNIAWAN



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : FINANTA GAFFAR RIFA'I
- NIPP / NIP : 592082224
- Jabatan : Manajer Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan

- Unit Kerja : Sub Direktorat Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, Kualitas,
Lingkungan dan Manajemen Risiko

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 November 2020
YANG MENYATAKAN

FINANTA GAFFAR RIFA'I



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : SARWO EDY AGUS SALIM PAKPAHAN
- NIPP / NIP : 840805127

- Jabatan : Manajer Instrumental, Elektrikal, Mekanikal dan Teknologi
Informasi

- Unit Kerja : Dinas Instrumental, Elektrikal, Mekanikal dan Teknologi
Informasi

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 03 November 2020
YANG MENYATAKAN

SARWO EDY AGUS SALIM PAKPAHAN



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : YUSUF DWI MULYANTO
- NIPP / NIP : 821210101
- Jabatan : Manajer Manajemen Sistem dan Risiko

- Unit Kerja : Sub Direktorat Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, Kualitas,
Lingkungan dan Manajemen Risiko

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 16 November 2020
YANG MENYATAKAN

YUSUF DWI MULYANTO



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : SITI MARIYAM
- NIPP / NIP : 850304765
- Jabatan : Manajer Perencanaan, Pemeliharaan dan Lingkungan
- Unit Kerja : Dinas Perencanaan, Pemeliharaan dan Lingkungan

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 November 2020
YANG MENYATAKAN

SITI MARIYAM



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : HARIS BUDIARTO
- NIPP / NIP : 741003797
- Jabatan : Senior Manajer Sumber Daya Manusia, Umum dan Humas
- Unit Kerja : Sub Direktorat Sumber Daya Manusia, Umum dan Humas

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 November 2020
YANG MENYATAKAN

HARIS BUDIARTO



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Nurul Hidayat
- NIPP / NIP : 0010
- Jabatan : Electrical Engineer & Instrument
- Unit Kerja : Crew FRU

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

Nurul Hidayat



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : ANNISA SYARIFAH
- NIPP / NIP : 0000098
- Jabatan : Pembantu Pelaksana I

- Unit Kerja : Dinas Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, Kualitas dan
Lingkungan

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SURABAYA, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

ANNISA SYARIFAH



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : ADVISA TIHAS PUTRI
- NIPP / NIP : 9205026
- Jabatan : Pelaksana Senior I
- Unit Kerja : Dinas Akuntansi dan Anggaran

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

ADVISA TIHAS PUTRI



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : TIMOTIUS ICHAN HARIADI
- NIPP / NIP : 0000078
- Jabatan : Programmer

- Unit Kerja : Dinas Instrumental, Elektrikal, Mekanikal dan Teknologi
Informasi

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

TIMOTIUS ICHAN HARIADI



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : ISTHOFI ASLIM SOFYAN
- NIPP / NIP : 0000085
- Jabatan : Pembantu Pelaksana I

- Unit Kerja : Dinas Instrumental, Elektrikal, Mekanikal dan Teknologi
Informasi

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

ISTHOFI ASLIM SOFYAN



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : ANDHES WIDAGDO
- NIPP / NIP : 0000080
- Jabatan : Pelaksana Muda I
- Unit Kerja : Dinas Operasi 2

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

ANDHES WIDAGDO



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : FRIZAL DEWANTARA
- NIPP / NIP : 930330067
- Jabatan : Pelaksana Senior I
- Unit Kerja : Dinas Umum dan Humas

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Frizal dewantara, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

FRIZAL DEWANTARA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : MOH. IRWAN
- NIPP / NIP : 7609004
- Jabatan : Manajer Umum & Humas
- Unit Kerja : Dinas Umum dan Humas

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

MOH. IRWAN



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Moh Musa
- NIPP / NIP : 0014
- Jabatan : General Purpose
- Unit Kerja : FRU

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

Moh Musa



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Muhamad rifal
- NIPP / NIP : 0015
- Jabatan : General purpose
- Unit Kerja : FRU

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

Muhamad rifal



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Aries Dwi Cahyono
- NIPP / NIP : 0009
- Jabatan : E&I Engineer
- Unit Kerja : FRU LUMBUNG DEWATA

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

Aries Dwi Cahyono



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : SYAIFUL ANAM
- NIPP / NIP : 0007
- Jabatan : MECHANICAL ENGINEER
- Unit Kerja : FRU LUMBUNG DEWATA

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

SYAIFUL ANAM



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : SUNAJI SERU
- NIPP / NIP : 0001
- Jabatan : GAS ENGINEER
- Unit Kerja : FRU LUMBUNG DEWATA

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

SUNAJI SERU



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Eko Saryono
- NIPP / NIP : 0013
- Jabatan : General Purpose
- Unit Kerja : FRU Lumbung Dewata

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

Eko Saryono



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Fachrudin
- NIPP / NIP : 0002
- Jabatan : Gas Engineer
- Unit Kerja : FRU Lumbung Dewata

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

Fachrudin



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Afrizal Alamsyah Putra
- NIPP / NIP : 0005
- Jabatan : Mechanical Engineer
- Unit Kerja : FRU Lumbung Dewata

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

Afrizal Alamsyah Putra



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Ihsandi
- NIPP / NIP : 0004
- Jabatan : Mechanical Engineer
- Unit Kerja : FRU Lumbung Dewata

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

Ihsandi



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : pepen apendi
- NIPP / NIP : 0011
- Jabatan : General purpose
- Unit Kerja : FRU Lumbung Dewata

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

pepen apendi



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Indra Puji Setyolaksono
- NIPP / NIP : 0008
- Jabatan : E & I Engineer
- Unit Kerja : FRU Lumbung Dewata

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

Indra Puji Setyolaksono



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Leo sastra
- NIPP / NIP : 0012
- Jabatan : Gp
- Unit Kerja : Fru

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

Leo sastra



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Ferdian
- NIPP / NIP : 0003
- Jabatan : Gas engineer
- Unit Kerja : Fru

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

Ferdian



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : ADVISA TIHAS PUTRI
- NIPP / NIP : 9205026
- Jabatan : PELAKSANA SENIOR I
- Unit Kerja : KANTOR PUSAT

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

surabaya, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

ADVISA TIHAS PUTRI



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Devien sastra
- NIPP / NIP : 0016
- Jabatan : Gp
- Unit Kerja : Kapal/fru

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

Devien sastra



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : I WAYAN GEDE ADI ANTARA
- NIPP / NIP : 5186050639
- Jabatan : SECURITY
- Unit Kerja : PELINDO ENERGI LOGISTIK

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

I WAYAN GEDE ADI ANTARA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : IKETUT SIKI JUNIARTA
- NIPP / NIP : 591062209
- Jabatan : SECURITY
- Unit Kerja : PELINDO ENERGI LOGISTIK BALINUSRA

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

IKETUT SIKI JUNIARTA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : I Gusti Ngurah Made Putra Wastika
- NIPP / NIP : 518606035
- Jabatan : Security
- Unit Kerja : PT . Pelindo Energi Logistik Balinusra

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

I Gusti Ngurah Made Putra Wastika



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Eko Yudi Febian tono
- NIPP / NIP : 03278021806
- Jabatan : Cleaning service
- Unit Kerja : PT PEL

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

surabaya, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

Eko Yudi Febian tono



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Holong Ando Tiardo
- NIPP / NIP : 9103083
- Jabatan : Operator
- Unit Kerja : PT PEL Bali Nusra

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

Holong Ando Tiardo



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Yanri Ottu
- NIPP / NIP : 589012206
- Jabatan : Danton Security
- Unit Kerja : PT PEL/Reg Bali Nusra

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

Yanri Ottu



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Frederikus Marung
- NIPP / NIP : 5196111240
- Jabatan : Cleaning Service
- Unit Kerja : PT PELINDO ENERGI LOGISTIK REGIONAL BALI NUSRA

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

Frederikus Marung



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : I MADE SUMANJAYA
- NIPP / NIP : 587102210
- Jabatan : SECURITY
- Unit Kerja : PT PELINDO ENERGI LOGISTIK REGIONAL BALI NUSRA

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

I MADE SUMANJAYA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Haniefudiyanto
- NIPP / NIP : 9411084
- Jabatan : Operator muda LNG
- Unit Kerja : PT Pelindo Energi Logistik

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

Haniefudiyanto



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Leonanta Putra
- NIPP / NIP : 9008052
- Jabatan : Operator
- Unit Kerja : PT Pelindo Energi Logistik , Reg Bali Nusra

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

Leonanta Putra



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Fitria Hariyono
- NIPP / NIP : 587052202
- Jabatan : Security
- Unit Kerja : PT Pelindo Energi Logistik Bali Nusra

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar , 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

Fitria Hariyono



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Muchtar Nasikin
- NIPP / NIP : 596102205
- Jabatan : Tenaga Pengaman
- Unit Kerja : PT Pelindo Energi Logistik Bali Nusra

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

Muchtar Nasikin



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Ni Putu Kharisma Dharma Yanti
- NIPP / NIP : 5198041241
- Jabatan : Pelaksana Administrasi Umum
- Unit Kerja : PT Pelindo Energi Logistik Regional Bali Nusra

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

Ni Putu Kharisma Dharma Yanti



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : TOMI JATMIKO
- NIPP / NIP : 5190120643
- Jabatan : Security
- Unit Kerja : PT Pelindo Energi Logistik regional Balinusra

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

TOMI JATMIKO



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Komang Agus indrawan
- NIPP / NIP : 585032199
- Jabatan : Port sucurty
- Unit Kerja : PT Pelindo energi logistik

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

Komang Agus indrawan



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : PUTRA ELVIADI
- NIPP / NIP : 592020641
- Jabatan : Security
- Unit Kerja : PT. PEL

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

PUTRA ELVIADI



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Vero Windratama
- NIPP / NIP : 7902081
- Jabatan : Operator LNG
- Unit Kerja : PT. PEL REGIONAL BALINUSRA

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

Vero Windratama



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : GEDE SUGIANTARA
- NIPP / NIP : 5195050634
- Jabatan : Pot Security
- Unit Kerja : PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

GEDE SUGIANTARA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Muhammad Abid
- NIPP / NIP : 588032197
- Jabatan : Port Sucurty
- Unit Kerja : PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK Benoa

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar , 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

Muhammad Abid



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Eko Prasetyono
- NIPP / NIP : 5180041999
- Jabatan : Anggota Security
- Unit Kerja : PT. Pelindo Energi Logistik

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

semarang, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

Eko Prasetyono



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Suprayitno
- NIPP / NIP : 5195100743
- Jabatan : Securitiy
- Unit Kerja : PT.PEL

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

Suprayitno



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Doni nasaruddin
- NIPP / NIP : 593122203
- Jabatan : Port security
- Unit Kerja : PT.PEL BALI NUSRA

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

Doni nasaruddin



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : I WAYAN DARSIKA
- NIPP / NIP : 51920200650
- Jabatan : CLEANING SERVICE
- Unit Kerja : PT.PELINDO ENERGI LOGISTIK

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

I WAYAN DARSIKA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Kevin Yudha Pratama
- NIPP / NIP : 5199042983
- Jabatan : CS
- Unit Kerja : Pelindo Energi Logistik Reg. Bali Nusra

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

Kevin Yudha Pratama



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : I made nurgita yasa
- NIPP / NIP : 5191110645
- Jabatan : Driver
- Unit Kerja : Pelindo Energi logistik Bali Nusra

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

I made nurgita yasa



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Kuncoro dwi prasojo
- NIPP / NIP : 0006
- Jabatan : Mechanical engineer
- Unit Kerja : Pelindo energi logistik (FRU)

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

Kuncoro dwi prasojo



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Rija tanaka lianda yuki
- NIPP / NIP : 590012200
- Jabatan : Port security
- Unit Kerja : Pelindo energi logistik regional Bali Nusra

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

Rija tanaka lianda yuki



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Made ariasa
- NIPP / NIP : 01893
- Jabatan : Security
- Unit Kerja : Pt pelindo energi logistik cabang benoa

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

Made ariasa



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : IRSYAM BAKRI
- NIPP / NIP : 710304099
- Jabatan : GM Regional Bali / Nusa Tenggara
- Unit Kerja : Regional Bali dan Nusa Tenggara

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, Bali, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

IRSYAM BAKRI



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : RIZA BUDIMAN
- NIPP / NIP : 9305069
- Jabatan : Foreman Muda
- Unit Kerja : Regional Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

RIZA BUDIMAN



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : agung susanto
- NIPP / NIP : 8111070
- Jabatan : pelaksana
- Unit Kerja : SDM & UMIM

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

semarang, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

agung susanto



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Muhammad Heri Santoso
- NIPP / NIP : 5186032000
- Jabatan : Koordinator
- Unit Kerja : Security

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

semarang, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

Muhammad Heri Santoso



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : AHMAD DALHARI
- NIPP / NIP : 670704041
- Jabatan : Senior Manajer Keuangan
- Unit Kerja : Sub Direktorat Keuangan

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SURABAYA, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

AHMAD DALHARI



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Ismono bintoro
- NIPP / NIP : 0000097
- Jabatan : Operator cpo
- Unit Kerja : TTS 01 regional jatim

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

surabaya, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

Ismono bintoro



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : HENDRIK KURNIAWAN
- NIPP / NIP : 9204060
- Jabatan : Operator Madya
- Unit Kerja : Unit Bisnis Fuel Distribution

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

HENDRIK KURNIAWAN



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : I PUTU WIRA ADNYANA
- NIPP / NIP : 7809045
- Jabatan : Pelaksana Senior I
- Unit Kerja : Unit Bisnis Fuel Distribution

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

I PUTU WIRA ADNYANA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : AFID EKO ROCHMADI
- NIPP / NIP : 9105062
- Jabatan : Operator Madya
- Unit Kerja : Unit Bisnis Fuel Distribution

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

AFID EKO ROCHMADI



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : RIO PAMBUDI
- NIPP / NIP : 9304077
- Jabatan : Pelaksana Junior II
- Unit Kerja : Unit Bisnis Fuel Distribution

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

RIO PAMBUDI



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : SYARIFULOH AZIZ
- NIPP / NIP : 0000103
- Jabatan : Operator
- Unit Kerja : Unit Bisnis Fuel Distribution

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

SYARIFULOH AZIZ



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : AGUS MARTHA
- NIPP / NIP : 9008049
- Jabatan : Operator Madya
- Unit Kerja : Unit Bisnis Fuel Distribution

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

AGUS MARTHA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : EKA PUJATNIKA
- NIPP / NIP : 8703051
- Jabatan : Operator Madya
- Unit Kerja : Unit Bisnis LNG Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar , 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

EKA PUJATNIKA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : FADLY CAHYA PRAYOGA
- NIPP / NIP : 9308018
- Jabatan : Pelaksana Senior I
- Unit Kerja : Unit Bisnis LNG Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, Bali, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

FADLY CAHYA PRAYOGA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : HANIEFUDIYANTO
- NIPP / NIP : 9411084
- Jabatan : Pelaksana Junior II
- Unit Kerja : Unit Bisnis LNG Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

HANIEFUDIYANTO



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : HASAN WAHYU PAMUNGKAS
- NIPP / NIP : 8803082
- Jabatan : Foreman Madya
- Unit Kerja : Unit Bisnis LNG Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

HASAN WAHYU PAMUNGKAS



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : I GEDE ARYA EKA SOEMARDI
- NIPP / NIP : 7811050
- Jabatan : Operator Madya
- Unit Kerja : Unit Bisnis LNG Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

I GEDE ARYA EKA SOEMARDI



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : I GEDE MADE KAMIARTHA
- NIPP / NIP : 7007010
- Jabatan : Manager
- Unit Kerja : Unit Bisnis LNG Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, Bali, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

I GEDE MADE KAMIARTHA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : I MADE SUMAYASA
- NIPP / NIP : 9308085
- Jabatan : Pelaksana Junior II
- Unit Kerja : Unit Bisnis LNG Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

I MADE SUMAYASA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : I NYOMAN TRI PERMANA SURYA
- NIPP / NIP : 8805065
- Jabatan : Pembantu Pelaksana I
- Unit Kerja : Unit Bisnis LNG Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar Bali, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

I NYOMAN TRI PERMANA SURYA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : I PANDE PUTU SANJI ADI LEGAWA
- NIPP / NIP : 9410056
- Jabatan : Operator Madya
- Unit Kerja : Unit Bisnis LNG Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

I PANDE PUTU SANJI ADI LEGAWA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : I PUTU GEDE DALEM BUMI P.
- NIPP / NIP : 8402055
- Jabatan : Operator Madya
- Unit Kerja : Unit Bisnis LNG Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar , 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

I PUTU GEDE DALEM BUMI P.



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : INDRA PRASOJO WINARNO
- NIPP / NIP : 9004030
- Jabatan : Operator Madya
- Unit Kerja : Unit Bisnis LNG Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BALI, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

INDRA PRASOJO WINARNO



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : IWAN GUNAWAN
- NIPP / NIP : 7007079
- Jabatan : Foreman Madya
- Unit Kerja : Unit Bisnis LNG Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

IWAN GUNAWAN



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : LEONANTA PUTRA
- NIPP / NIP : 9008052
- Jabatan : Pelaksana Senior I
- Unit Kerja : Unit Bisnis LNG Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar- Bali, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

LEONANTA PUTRA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : MUDAMADYA MAULI AKBAR
- NIPP / NIP : 8807029
- Jabatan : Operator Madya
- Unit Kerja : Unit Bisnis LNG Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar- Bali, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

MUDAMADYA MAULI AKBAR



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : PAULUS ANTONIUS
- NIPP / NIP : 9506086
- Jabatan : Pelaksana Junior II
- Unit Kerja : Unit Bisnis LNG Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar , 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

PAULUS ANTONIUS



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : YUNIAR LIEK SAMBUDI
- NIPP / NIP : 8106087
- Jabatan : Pelaksana Junior II
- Unit Kerja : Unit Bisnis LNG Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar , 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

YUNIAR LIEK SAMBUDI



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : ARIFFIN
- NIPP / NIP : 7711054
- Jabatan : Pelaksana Senior I
- Unit Kerja : Unit Bisnis LNG Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

ARIFFIN



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : ARIF KUSNANTO
- NIPP / NIP : 7512080
- Jabatan : Foreman Madya
- Unit Kerja : Unit Bisnis LNG Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

ARIF KUSNANTO



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : ADHIT SUBHAN AHUSTIA
- NIPP / NIP : 9512088
- Jabatan : Pelaksana Junior II
- Unit Kerja : Unit Bisnis LNG Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

ADHIT SUBHAN AHUSTIA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : AKHMAD NURHAFIF
- NIPP / NIP : 9502019
- Jabatan : Pelaksana Pratama
- Unit Kerja : Unit Bisnis LNG Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

AKHMAD NURHAFIF



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : WANDA GUSRIANA
- NIPP / NIP : 9408053
- Jabatan : Pelaksana Senior II
- Unit Kerja : Unit Bisnis LNG Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

WANDA GUSRIANA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : PUTU EKA PUTRA
- NIPP / NIP : 911004987
- Jabatan : Pelaksana Senior I
- Unit Kerja : Unit Bisnis LNG Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, Bali, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

PUTU EKA PUTRA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : ISMONO BINTORO
- NIPP / NIP : 0000097
- Jabatan : Operator
- Unit Kerja : Unit Bisnis Tank Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

ISMONO BINTORO



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : GUSTI ERMAN HAMBALI
- NIPP / NIP : 0000055
- Jabatan : Operator
- Unit Kerja : Unit Bisnis Tank Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

GUSTI ERMAN HAMBALI



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : FAJAR MARTANTIO
- NIPP / NIP : 0000061
- Jabatan : Operator
- Unit Kerja : Unit Bisnis Tank Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SURABAYA, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

FAJAR MARTANTIO



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : SUGENG HARIYANTO
- NIPP / NIP : 0000069
- Jabatan : Operator
- Unit Kerja : Unit Bisnis Tank Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SURABAYA, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

SUGENG HARIYANTO



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : AGUSTINUS NUGRAHA RIO SAPUTRA
- NIPP / NIP : 0000074
- Jabatan : Operator
- Unit Kerja : Unit Bisnis Tank Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

AGUSTINUS NUGRAHA RIO SAPUTRA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : NICOLAS BAGUS PRASETYO
- NIPP / NIP : 0000047
- Jabatan : Operator
- Unit Kerja : Unit Bisnis Tank Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

NICOLAS BAGUS PRASETYO



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : ASWIEN YUNIARTO
- NIPP / NIP : 0000068
- Jabatan : Operator
- Unit Kerja : Unit Bisnis Tank Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

ASWIEN YUNIARTO



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : MUHAMMAD ARIF ALFIAN
- NIPP / NIP : 0000059
- Jabatan : Operator
- Unit Kerja : Unit Bisnis Tank Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SURABAYA, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

MUHAMMAD ARIF ALFIAN



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : M. APRI ERDHIYAN
- NIPP / NIP : 0000057
- Jabatan : Operator
- Unit Kerja : Unit Bisnis Tank Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

M. APRI ERDHIYAN



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : AGUS ABDULLAH MUKTI
- NIPP / NIP : 0000050
- Jabatan : Operator
- Unit Kerja : Unit Bisnis Tank Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 November 2020
YANG MENYATAKAN

AGUS ABDULLAH MUKTI



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : ROMAJI
- NIPP / NIP : 8309024
- Jabatan : Pelaksana Senior II
- Unit Kerja : Dinas Umum dan Humas

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 November 2020
YANG MENYATAKAN

ROMAJI



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : M FAISAL ARMAWAN
- NIPP / NIP : 3281040148
- Jabatan : Koordinator
- Unit Kerja : PDS

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

surabaya, 28 November 2020
YANG MENYATAKAN

M FAISAL ARMAWAN



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Dedi Setiawan
- NIPP / NIP : 8005063
- Jabatan : Operator BBM
- Unit Kerja : PT. Pelindo Energi Logistik/ Reg. Kalimantan

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

banjarmasin, 28 November 2020
YANG MENYATAKAN

Dedi Setiawan



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Zaenul muklisin
- NIPP / NIP : 5193042206
- Jabatan : Anggota Port Security
- Unit Kerja : Pelindo energi logistik

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

surabaya, 28 November 2020
YANG MENYATAKAN

Zaenul muklisin



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Rofiq
- NIPP / NIP : 3289040155
- Jabatan : Koordinator port security
- Unit Kerja : Pt pelindo daya sejahtera penempatan pt pelindo energi logistik

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

surabaya, 28 November 2020
YANG MENYATAKAN

Rofiq



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Mohammad sholeh
- NIPP / NIP : 5188122191
- Jabatan : Operator BBM
- Unit Kerja : Regional Jawa timur

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

surabaya, 28 November 2020
YANG MENYATAKAN

Mohammad sholeh



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : GURUH TIRTA BUANA
- NIPP / NIP : 8811048
- Jabatan : Foreman
- Unit Kerja : Regional Kalimantan

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

banjarmasin, 28 November 2020
YANG MENYATAKAN

GURUH TIRTA BUANA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : I PUTU MEI ARSA SUARTANA
- NIPP / NIP : 5187050648
- Jabatan : Cleaning service
- Unit Kerja : Umum

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

denpasar, 28 November 2020
YANG MENYATAKAN

I PUTU MEI ARSA SUARTANA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : ZAENI ALI ROSIDIN
- NIPP / NIP : 9311061
- Jabatan : Operator
- Unit Kerja : Unit Bisnis Fuel Distribution

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 November 2020
YANG MENYATAKAN

ZAENI ALI ROSIDIN



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : HERU TRISETIA
- NIPP / NIP : 8709067
- Jabatan : Operator
- Unit Kerja : Unit Bisnis Fuel Distribution

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 November 2020
YANG MENYATAKAN

HERU TRISETIA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : UTOMO
- NIPP / NIP : 0000064
- Jabatan : Operator
- Unit Kerja : Unit Bisnis Fuel Distribution

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 November 2020
YANG MENYATAKAN

UTOMO



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : BUDI SANTOSO
- NIPP / NIP : 8009058
- Jabatan : Foreman Madya BBM
- Unit Kerja : Unit Bisnis Fuel Distribution

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 November 2020
YANG MENYATAKAN

BUDI SANTOSO



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : WAHID RUSLI ABDULLOH
- NIPP / NIP : 0000071
- Jabatan : Operator
- Unit Kerja : Unit Bisnis Jembatan Timbang

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 November 2020
YANG MENYATAKAN

WAHID RUSLI ABDULLOH



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : PULUNG UNGGUL SAMTIGAR
- NIPP / NIP : 0000060
- Jabatan : Operator
- Unit Kerja : Unit Bisnis Tank Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 November 2020
YANG MENYATAKAN

PULUNG UNGGUL SAMTIGAR



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : MASTUR ARIF WIBOWO
- NIPP / NIP : 0000048
- Jabatan : Operator
- Unit Kerja : Unit Bisnis Tank Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 November 2020
YANG MENYATAKAN

MASTUR ARIF WIBOWO



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : MUHAMMAD SYAFII
- NIPP / NIP : 0000070
- Jabatan : Operator
- Unit Kerja : Unit Bisnis Tank Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 November 2020
YANG MENYATAKAN

MUHAMMAD SYAFII



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : GURUH TIRTA BUANA
- NIPP / NIP : 8811048
- Jabatan : Pelaksana Junior I
- Unit Kerja : Unit Bisnis Tank Terminal & Fuel Distribution

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 28 November 2020
YANG MENYATAKAN

GURUH TIRTA BUANA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Candra nur islam
- NIPP / NIP : 5189021076
- Jabatan : Operator BBM
- Unit Kerja : Unit bisnis fuel distribution

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

surabaya, 28 November 2020
YANG MENYATAKAN

Candra nur islam



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : ilham sudiono
- NIPP / NIP : 5198032108
- Jabatan : operator
- Unit Kerja : regional jatim

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

surabaya, 28 November 2020
YANG MENYATAKAN

ilham sudiono



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : IWAN HARIYANTO
- NIPP / NIP : 32850141
- Jabatan : Securty PS
- Unit Kerja : PT PEL

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

surabaya, 29 November 2020
YANG MENYATAKAN

IWAN HARIYANTO



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Jupie Kurniawan
- NIPP / NIP : 19951200753
- Jabatan : Security
- Unit Kerja : PT Pelindo energi logistik

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

semarang, 29 November 2020
YANG MENYATAKAN

Jupie Kurniawan



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Septian Rio Pratama
- NIPP / NIP : 19990901892
- Jabatan : Security
- Unit Kerja : PT.PEL

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

semarang, 29 November 2020
YANG MENYATAKAN

Septian Rio Pratama



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : DIAN AZIS PRAMUDITA
- NIPP / NIP : 0000063
- Jabatan : Operator
- Unit Kerja : Unit Bisnis Fuel Distribution

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 November 2020
YANG MENYATAKAN

DIAN AZIS PRAMUDITA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : MUHAMMAD HAMIM FITRHONY
- NIPP / NIP : 0000058
- Jabatan : Operator
- Unit Kerja : Unit Bisnis Fuel Distribution

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 November 2020
YANG MENYATAKAN

MUHAMMAD HAMIM FITRHONY



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : FEREZIA AYUSTI
- NIPP / NIP : 0000088
- Jabatan : Pembantu Pelaksana I
- Unit Kerja : Dinas Komersial dan Pengembangan Bisnis

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 November 2020
YANG MENYATAKAN

FEREZIA AYUSTI



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : HENRI PRIYANGGORO
- NIPP / NIP : 7904075
- Jabatan : Pelaksana Junior II
- Unit Kerja : Dinas Komersial dan Pengembangan Bisnis

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 November 2020
YANG MENYATAKAN

HENRI PRIYANGGORO



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : FAJAR APRILIANTO
- NIPP / NIP : 9004071
- Jabatan : Pelaksana Junior II
- Unit Kerja : Dinas Komersial dan Pengembangan Bisnis

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 November 2020
YANG MENYATAKAN

FAJAR APRILIANTO



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : PRESKILA SUTERA SUMAKTO P.
- NIPP / NIP : 9103002
- Jabatan : Analis Junior
- Unit Kerja : Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SURABAYA, 01 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

PRESKILA SUTERA SUMAKTO P.



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : ARIF LUQMAN HAKIM
- NIPP / NIP : 8101068
- Jabatan : Operator Madya
- Unit Kerja : Unit Bisnis Fuel Distribution

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 01 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

ARIF LUQMAN HAKIM



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Lukman Uula Wibowo
- NIPP / NIP : 8611047
- Jabatan : Foreman
- Unit Kerja : Tank Terminal Surabaya 01

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

surabaya, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

Lukman Uula Wibowo



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : FENDIKA SETYA ADI
- NIPP / NIP : 0000082
- Jabatan : Pembantu Pelaksana I

- Unit Kerja : Dinas Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, Kualitas dan
Lingkungan

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

FENDIKA SETYA ADI



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : WHISNU ADHINEGORO
- NIPP / NIP : 880304746
- Jabatan : Manajer Akuntansi dan Anggaran
- Unit Kerja : Dinas Akuntansi dan Anggaran

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

WHISNU ADHINEGORO



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : RHEZA FAJARUL HUDA
- NIPP / NIP : 8907013
- Jabatan : Pelaksana Senior I
- Unit Kerja : Dinas Akuntansi dan Anggaran

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

RHEZA FAJARUL HUDA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : NANANG AGUS WIJAYA
- NIPP / NIP : 9108072
- Jabatan : Pelaksana Junior II
- Unit Kerja : Dinas Akuntansi dan Anggaran

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SURABAYA, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

NANANG AGUS WIJAYA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : MUHAMMAD FAHMY ABDILLAH
- NIPP / NIP : 8603023
- Jabatan : Pelaksana Senior I

- Unit Kerja : Dinas Instrumental, Elektrikal, Mekanikal dan Teknologi
Informasi

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SURABAYA, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

MUHAMMAD FAHMY ABDILLAH



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : OKKY SEPTA CHRISTIAN
- NIPP / NIP : 9209089
- Jabatan : Pembantu Pelaksana I

- Unit Kerja : Dinas Instrumental, Elektrikal, Mekanikal dan Teknologi
Informasi

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SURABAYA, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

OKKY SEPTA CHRISTIAN



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : DIMAS ARIF NUGRAHA
- NIPP / NIP : 0000079
- Jabatan : Pelaksana Muda II

- Unit Kerja : Dinas Instrumental, Elektrikal, Mekanikal dan Teknologi
Informasi

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

surabaya, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

DIMAS ARIF NUGRAHA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : YUSUF NURHAMAN
- NIPP / NIP : 860305140
- Jabatan : Analis Junior
- Unit Kerja : Dinas Komersial dan Pengembangan Bisnis

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SURABAYA, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

YUSUF NURHAMAN



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : DENY WITYANTO PUTRA
- NIPP / NIP : 9212059
- Jabatan : Pelaksana Junior II
- Unit Kerja : Dinas Komersial dan Pengembangan Bisnis

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SURABAYA, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

DENY WITYANTO PUTRA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : ISNAN MU'ARIF
- NIPP / NIP : 7401076
- Jabatan : Staf Muda I
- Unit Kerja : Dinas Komersial dan Pengembangan Bisnis

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

banyuwangi, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

ISNAN MU'ARIF



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : ALVAREZ FERO
- NIPP / NIP : 0000089
- Jabatan : Pembantu Pelaksana I
- Unit Kerja : Dinas Operasi 1

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

ALVAREZ FERO



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : ADITYA KUSUMA WARDHANA
- NIPP / NIP : 840705126
- Jabatan : Manajer Operasi 1
- Unit Kerja : Dinas Operasi 1

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

ADITYA KUSUMA WARDHANA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : BINA SATRIA ANGGARA PUTRA
- NIPP / NIP : 8909025
- Jabatan : Analis Junior
- Unit Kerja : Dinas Operasi 1

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

BINA SATRIA ANGGARA PUTRA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : SAFIRA KARTIKASARI
- NIPP / NIP : 7908011
- Jabatan : Pelaksana Senior I
- Unit Kerja : Dinas Operasi 2

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

SAFIRA KARTIKASARI



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : GUMILANG WICAKSONO
- NIPP / NIP : 900105228
- Jabatan : Manajer Operasi 2
- Unit Kerja : Dinas Operasi 2

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

GUMILANG WICAKSONO



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : AYU AJENG SIHANDARU
- NIPP / NIP : 9203012
- Jabatan : Analis Junior
- Unit Kerja : Dinas Pengadaan Barang/Jasa dan Hukum

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

AYU AJENG SIHANDARU



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : RISYA INDIARTO
- NIPP / NIP : 0000091
- Jabatan : Pembantu Pelaksana I
- Unit Kerja : Dinas Pengadaan Barang/Jasa dan Hukum

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

RISYA INDIARTO



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : DINA RACHMAWATI
- NIPP / NIP : 9103020
- Jabatan : Manajer Pengadaan Barang/Jasa dan Hukum
- Unit Kerja : Dinas Pengadaan Barang/Jasa dan Hukum

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

DINA RACHMAWATI



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : NAWASASI PARANTOPO HARYO
- NIPP / NIP : 0000090
- Jabatan : Pembantu Pelaksana I
- Unit Kerja : Dinas Pengadaan Barang/Jasa dan Hukum

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SURABAYA, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

NAWASASI PARANTOPO HARYO



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : NINA ZALIDA
- NIPP / NIP : 0000084
- Jabatan : Pembantu Pelaksana I
- Unit Kerja : Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SURABAYA, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

NINA ZALIDA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : DINA TRYSANTI
- NIPP / NIP : 0000095
- Jabatan : Pembantu Pelaksana I
- Unit Kerja : Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

DINA TRYSANTI



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : AUDITYA WARTA KUSUMA
- NIPP / NIP : 901005246
- Jabatan : Manajer Sumber Daya Manusia
- Unit Kerja : Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

AUDITYA WARTA KUSUMA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : MUHAMMAD LUQMAN HAKIM
- NIPP / NIP : 8801021
- Jabatan : Analis Junior
- Unit Kerja : Dinas Perencanaan, Pemeliharaan dan Lingkungan

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

MUHAMMAD LUQMAN HAKIM



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : JURIANDI
- NIPP / NIP : 9201017
- Jabatan : Pelaksana Senior I
- Unit Kerja : Dinas Tresuri dan Pajak

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

JURIANDI



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : RIZAL HANNIF FIRMANSYAH
- NIPP / NIP : 9101003
- Jabatan : Manajer Tresuri dan Pajak
- Unit Kerja : Dinas Tresuri dan Pajak

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

RIZAL HANNIF FIRMANSYAH



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : BAGUS PRASETYO SARWONO PUTRA
- NIPP / NIP : 0000093
- Jabatan : Pembantu Pelaksana I
- Unit Kerja : Dinas Tresuri dan Pajak

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

BAGUS PRASETYO SARWONO PUTRA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : R MOH RIVAL NURRISKI UTOMO
- NIPP / NIP : 0000081
- Jabatan : Pelaksana Muda II
- Unit Kerja : Dinas Umum dan Humas

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

R MOH RIVAL NURRISKI UTOMO



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : MELIANA BOUTY
- NIPP / NIP : 9208001
- Jabatan : Sekretaris Dirut
- Unit Kerja : Dinas Umum dan Humas

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

MELIANA BOUTY



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : ANGGITASISKHA ALFALIN FINALIA
- NIPP / NIP : 0000100
- Jabatan : Pembantu Pelaksana I
- Unit Kerja : Dinas Umum dan Humas

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SURABAYA, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

ANGGITASISKHA ALFALIN FINALIA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : PARMONO
- NIPP / NIP : 0000020
- Jabatan : Staf Ahli Direksi
- Unit Kerja : Dinas Umum dan Humas

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

PARMONO



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : Muhammad jami'un usna
- NIPP / NIP : 9404099
- Jabatan : Operator
- Unit Kerja : Jawa timur

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

surabaya, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

Muhammad jami'un usna



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : NANANG AGUS WIJAYA
- NIPP / NIP : 910872
- Jabatan : PELAKSANAN JUNIOR II AKUNTANSI DAN ANGGARAN
- Unit Kerja : KEUANGAN

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

surabaya, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

NANANG AGUS WIJAYA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : WIDODO SRI HARTONO
- NIPP / NIP : 770710044
- Jabatan : General Manager
- Unit Kerja : Regional Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

WIDODO SRI HARTONO



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : SURYA YUWARDANA
- NIPP / NIP : 860504918
- Jabatan : Senior Manajer Operasi & Komersial
- Unit Kerja : Sub Direktorat Operasi dan Komersil

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surya Yuwardana , 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

SURYA YUWARDANA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : ANGGA KURNIADI
- NIPP / NIP : 0000104
- Jabatan : Operator
- Unit Kerja : Unit Bisnis Fuel Distribution

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

ANGGA KURNIADI



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : MUHAMMAD JAMI'UN HUSNA
- NIPP / NIP : 0000049
- Jabatan : Operator
- Unit Kerja : Unit Bisnis Fuel Distribution

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

MUHAMMAD JAMI'UN HUSNA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : HOLONG ARDO TIARDO
- NIPP / NIP : 9103083
- Jabatan : Pelaksana Junior I
- Unit Kerja : Unit Bisnis LNG Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, Bali, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

HOLONG ARDO TIARDO



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : VERO WINDRATAMA
- NIPP / NIP : 7902081
- Jabatan : Foreman Madya
- Unit Kerja : Unit Bisnis LNG Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, Bali, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

VERO WINDRATAMA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : GAFFARI FILO
- NIPP / NIP : 0000054
- Jabatan : Foreman Muda
- Unit Kerja : Unit Bisnis Tank Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SURABAYA, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

GAFFARI FILO



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : M ARIS SADIN
- NIPP / NIP : 0000062
- Jabatan : Operator
- Unit Kerja : Unit Bisnis Tank Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SURABAYA, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

M ARIS SADIN



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : MATIAS YOGI WIDYANTIO
- NIPP / NIP : 0000067
- Jabatan : Operator
- Unit Kerja : Unit Bisnis Tank Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SURABAYA, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

MATIAS YOGI WIDYANTIO



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : JOKO SETIYONO
- NIPP / NIP : 8306044
- Jabatan : Head of Terminal
- Unit Kerja : Unit Bisnis Tank Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

JOKO SETIYONO



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : ANGGER PRAMANA
- NIPP / NIP : 0000052
- Jabatan : Operator
- Unit Kerja : Unit Bisnis Tank Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

ANGGER PRAMANA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : ANAS BUDILISSETYO
- NIPP / NIP : 0000051
- Jabatan : Operator
- Unit Kerja : Unit Bisnis Tank Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

ANAS BUDILISSETYO



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : SUBAGYO
- NIPP / NIP : 0000045
- Jabatan : Operator
- Unit Kerja : Unit Bisnis Tank Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

surabaya, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

SUBAGYO



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : LUKMAN UULA WIBOWO
- NIPP / NIP : 8611047
- Jabatan : Foreman Madya CPO
- Unit Kerja : Unit Bisnis Tank Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

LUKMAN UULA WIBOWO



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : AKBAR HIDAYAT SAPUTRO
- NIPP / NIP : 8411066
- Jabatan : Foreman Muda
- Unit Kerja : Unit Bisnis Tank Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SURABAYA, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

AKBAR HIDAYAT SAPUTRO



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : ARIFUROHMAN
- NIPP / NIP : 8604046
- Jabatan : Head of Terminal
- Unit Kerja : Unit Bisnis Tank Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

ARIFUROHMAN



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : MILZAM HAQQON PRIYADI
- NIPP / NIP : 0000083
- Jabatan : Operator
- Unit Kerja : Unit Bisnis Tank Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SURABAYA, 02 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

MILZAM HAQQON PRIYADI



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : GERRALDA CHINTYARIZMA PUTRIAKSA
- NIPP / NIP : 0000099
- Jabatan : Pembantu Pelaksana I
- Unit Kerja : Dinas Pengadaan Barang/Jasa dan Hukum

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 03 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

GERRALDA CHINTYARIZMA PUTRIAKSA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : WHENDY OCTAVIANT HARI A.
- NIPP / NIP : 9110028
- Jabatan : Pembantu Pelaksana I
- Unit Kerja : Regional Kalimantan

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 03 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

WHENDY OCTAVIANT HARI A.



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : DENY HERNANTA
- NIPP / NIP : 0000053
- Jabatan : Operator
- Unit Kerja : Unit Bisnis Tank Terminal

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SURABAYA, 04 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

DENY HERNANTA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : FADHIYAH ADLINA
- NIPP / NIP : 0000101
- Jabatan : Pembantu Pelaksana I
- Unit Kerja : Dinas Umum dan Humas

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 05 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

FADHIYAH ADLINA



PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN
PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK

Saya Insan Perusahaan PT. Pelindo Energi Logistik, yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama : SARJONO
- NIPP / NIP : 790704149
- Jabatan : Direktur Keuangan,SDM & Umum
- Unit Kerja : Direksi

Dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami/mengerti seluruh isi Pedoman
Perilaku  (Code  of  Conduct)  PT.  Pelindo  Energi  Logistik  serta  akan  mematuhi  dan
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab dalam setiap
menjalankan tugas/pekerjaan sehari-hari.

Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Pedoman Perilaku
merupakan hal  yang penting  untuk  menjaga  dan meningkatkan reputasi  PT.  Pelindo
Energi Logistik, sehingga saya bersedia menerima sanksi atau hukuman yang diberikan
oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Pelindo Energi Logistik.

Demikian Pernyataan kepatuhan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 05 Desember 2020
YANG MENYATAKAN

SARJONO




