




























Pedoman Nilai-Nilai Utama Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 Surat Keputusan ini 
dituangkan melalui Bangunan Cogindo Way, yaitu sebagaimana berikut: 

1. Gambar Bangunan Cogindo Way : 

2. Penjelasan Cogindo Way :

Cogindo Way adalah suatu sistem keyakinan (Belief System) yang terus dibangun dan 
dikembangkan untuk mengantarkan Perusahaan agar terus tumbuh dan berkembang secara 
berkelanjutan demi tercapainya Visi dan Misi Perusahaan. Cogindo Way sebagai suatu keyakinan 
dan panduan perilaku bagi seluruh Pimpinan dan Karyawan Perusahaan menjadi dasar dalam 
berpikir, bersikap dan menjalankan kegiatan bisnis yang terangkum dalam Etika Pegawai dan Etika 
Bisnis yang berpedoman kepada Nilai-Nilai AKHLAK.

Deskripsi dan makna Bangunan Cogindo Way adalah sebagaimana berikut :
1. Bentuk segitiga menghadap ke atas yang menunjukan gerakan kegiatan usaha Perusahaan 

yang selalu fokus pada peningkatan kinerja secara terus menerus dalam rangka mencapai Visi 
Perusahaan.

2. Visi Perusahaan terletak di bagian atas gambar mengandung makna bahwa pencapaian Visi 
Perusahaan adalah tujuan utama yang menjadi prioritas dalam menjalankan bisnis Perusahaan.

3. Misi Perusahaan terletak di bagian bawah gambar, tegak lurus menghadap Visi Perusahaan hal 
ini menunjukan bahwa Misi Perusahaan berfungsi sebagai penghantar dalam mewujudkan Visi 
Perusahaan yang diterjemahkan ke dalam program-program strategik baik jangka pendek 
maupun jangka panjang.

4. Etika Pegawai dan Etika Bisnis yang digambarkan berupa dua tanda panah melingkar, 
menunjukan sebuah siklus yang berkesinambungan dan terkait antara Etika Pegawai dengan 
Etika Bisnis yang mengerakan proses pencapaian maturitas Perusahaan. Warna merah pada 
tanda Panah Etika Pegawai melambangkan bahwa dalam berperilaku Pegawai Cogindo 
senantiasa bekerja dengan Energi, Kekuatan, Hasrat dan Keberanian. Warna hijau pada tanda 
panah Etika Bisnis bermakna lingkungan hidup disekitarnya.

5. Lingkaran Nilai-Nilai Utama Perusahaan yang meliputi Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, 
Adaptif dan Kolaboratif yang menjadi landasan perilaku dan mengerakan Pegawai dalam 
rangka mencapai Visi dan Misi Perusahaan.

6. Dalam inti lingkaran terdapat Motto Perusahaan, yakni "Trusted Partner For Power 
Generation" yang melambangkan semangat Perusahaan untuk berperan menjadi Provider atau 
Mitra Jasa Pembangkitan yang menjadi andalan dan solusi dalam mewujudkan harapan 
stakeholder.

7. Sinergi antara Motto, Nilai-Nilai Utama Perusahaan dan Pilar Perilaku dilambangkan dalam 
poros bergigi yang terus bergerak untuk mewujudkan Visi dan Misi Perusahaan. 


	Blank Page



