
KODE ETIK KOSLATA 

 

Staf Koslata harus mematuhi seluruh kebijakan dan peraturan organisasi sesuai dengan pandangan, 

nilai – nilai dan tujuan organisasi, baik yang tertuang dalam anggaran dasar, SOP Lembaga, SOP 

keuangan maupun kode etik. Kode Etik ini menjadi pegangan dalam bekerja dan berperilaku bagi 

seluruh staf Koslata, di seluruh lokasi dimana Koslata bekerja.  

 

Visi Koslata adalah Terwujudnya perubahan sosial menuju tatanan kehidupan masyarakat yang 

lebih demokratis dan berkeadilan sosial. Tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis dan 

berkeadilan sosial ini berlandaskan pada nilai-nilai bahwa: 

 kehidupan seluruh manusia tanpa memandang perbedaan gender, ras, kelas sosial, kasta 

dan kecacatan mempunyai nilai yang sama; 

 penindasan terhadap harkat dan martabat manusia serta lingkungan merupakan 

ketidakadilan yang harus diatasi; 

 Kerjasama seluruh komponen masyarakat harus dikedepankan dalam membangun tatanan 

kehidupan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. 

 

Koslata mengakui bahwa kesetaraan menjadi landasan nilai kita dalam bekerja dengan orang lain 

yang berbeda dari kita dan menghargai perbedaan tersebut. Perbedaan dengan manusia pada 

umumnya harus diperlakukan dengan hormat dan mempunyai hak yang sama untuk mengakses 

sumber daya. Oleh karena itu, Koslata tidak akan mentolerir segala bentuk pelecehan terhadap 

staf, tenaga sukarela, kontraktor, organisasi mitra, masyarakat penerima manfaat atau pihak-pihak 

lainnya.  

 

Sebagai staf Koslata, saya berjanji dan bersedia melaksanakan : 

1. Memastikan penggunaan informasi, dana dan sumber daya dari Koslata yang dipercayakan 

kepada saya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang 

berlaku;. 

2. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan seluruh staf, tenaga sukarela dan 

pihak ketiga (kontraktor) dengan menaati semua peraturan organisasi dan hukum yang 

berlaku bagi kesehatan dan keselamatan di tempat saya bekerja serta merujuk kepada 

panduan keselamatan yang ada dan secara pro-aktif memberitahukan kepada manajemen 

mengenai perubahan yang mungkin dilakukan bagi panduan keselamatan tersebut; 

3. Memperlakukan semua orang dengan adil dan hormat serta memperhatikan hukum 

setempat dan menghargai adat istiadat setempat; 

4. Tidak akan bekerja dibawah pengaruh alkohol atau menggunakan, atau menyimpan 

barang-barang ilegal dalam kantor maupun akomodasi yang disediakan oleh Koslata. 

5. Memastikan bahwa perilaku seksual saya tidak akan menimbulkan reputasi buruk bagi 

Koslata dan tidak berdampak ataupun mempengaruhi kemampuan saya untuk 

melaksanakan kewajiban sebagai staf Koslata; 

6. Tidak akan terlibat secara seksual dengan anak di bawah umur;  

7. Melaksanakan tugas dan menjalankan kehidupan pribadi saya dengan perilaku yang dapat 

menghindarkan kemungkinan adanya pertentangan kepentingan dalam hubungannya 

dengan pekerjaan yang dilakukan Koslata dan pekerjaan saya sebagai staf Koslata; 

8. Meminta ijin sebelum menyetujui pengangkatan sebagai calon maupun pemegang peranan 

dalam partai politik apapun; 



9. Tidak akan menerima pekerjaan lain ataupun pekerjaan sebagai konsultan di luar Koslata 

tanpa persetujuan dari manajemen; 

10. Tidak akan menyalahgunakan posisi saya sebagai staf Koslata dengan meminta satu 

imbalan dalam bentuk apapun dari pihak lain, sebagai imbalan atas segala sesuatu yang 

dilakukan atas nama Koslata; 

11. Menghindari keterlibatan dalam kegiatan kriminal, terorisme, aktivitas yang bertentangan 

dengan hak-hak kemanusiaan maupun yang bertentangan dengan bidang pekerjaan 

Koslata; 

12. Memberitahukan kepada organisasi apabila saya menghadapi tuduhan kriminal selama 

masa kepegawaian saya; 

13. Menghindari segala bentuk pelecehan, diskriminasi, kekerasan fisik maupun verbal, 

intimidasi dan eksploitasi; 

14. tidak akan terlibat dalam segala bentuk eksploitasi, kekerasan maupun hal-hal yang 

berhubungan dengan korupsi; dan 

15. Berperilaku sejalan dengan norma yang tidak bertentangan dengan pandangan Koslata dan 

melaksanakan seluruh ketentuan yang berlaku dalam hubungannya dengan kebijaksanaan 

Koslata mengenai kesetaraan dalam memperoleh kesempatan, keragaman, dan anti 

pelecehan. 

 

Saya telah membaca dengan seksama dan memahami isi dari Kode Etik Koslata, saya menyetujui 

untuk melaksanakan dan mematuhinya serta berjanji untuk menjunjung tinggi. 

 

Tanggal,  

 

Nama: 

 

 

 

Tanda tangan 

 

 


