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KEPUTUSAIiI DIREKSI
PT SURVEYOR II{DONESIA

No. SKD-001/ DRU-IV/SP/ 2022
TENTANG

KEBIJAKAI{ PENGEI{DAUAN GRATIFIKASI

Menimbang

Mengingat

DIREKSI PT SURVEYOR INDONESIA

a. Bahwa perusahaan berkewajiban untuk menerapkan Tata
Kelola Perusahaan (Good Corprate Governance) yang
konsisten;

b. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara Nomor: S-35/MBU/0U2020, perusahaan diwajibkan
mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Suap dalam
bentuk panduan p€ncegahan gratifikasi;

c. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara Nomor : S-77 I S.MAU | 02 I 2020, perusa haan diwaji bkan
untuk melakukan sertifikasi Sistem Manajemen AnU Penyuapan
ISO 37001 dalam rangka mengedukasi dan melatih tenaga
kerja, mengembangkan SDM berkualitas untuk Indonesia,
profesionalisasi tata kelola dan sistem seleksi SDM;

d. Bahwa untuk penerapan Good Corporate Governance
diperlukan suatu kebuakan perusahaan yang berkaitan dengan
gratifikasi dan secara jelas menetapkan standar dan prinsip
yang mengatur perilaku pegawai agar mematuhi Undang-
undang dan peraturan terkait manajemen anti penyuapan;

e. Bahwa berdasarkan huruf a, b, c, dan d di atas, maka perlu
menetapkan Keputusan Direksi tentang Kebijakan
Pengendalian Gratifikasi.

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003
tentang Badan Usaha Milik Negara;

2. Undang-undang Republik Indon6ia Nomor 31 tahun 1999
yang telah diamandemen berdasarkan Undang-Undang Nomor
20 tahun 2001 tentang Pemberantasan 'l'jndak Pidana Korupsi;

3. Peraturan Kementerian BUMN Nomor Per-oUMBU/2011
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada

Badan Usaha Milik Negara;

4. Anggaran Dasar PT Surveyor Indonesia (Persero)

sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Muhani Salim, SH.

di Jakarb No. 154 tanggal 29 luli 1991 yang telah diubah
terakhir dengan Akta Notaris Ruli Iskandar, SH. Di Jakarta
Nomor 115 tanggal 31 Desember 2021;
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Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
PT Surveyor Indonesia No. 02 tanggal 01 Maret 2022 oleh
Notaris SuDadi, SH., MKn., MM., MH.;

6. Buku Pedoman Code of Conduct PT Surveyor Indon6ia
( Persero).

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DIREKSI TT SURVEYOR INDONESIA TENTANG

KEBUAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Menetapkan Pedoman Kebuakan Pengendalian Gratifikasi di
PT Surveyor Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan Direksi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan Keputusan Direksi ini.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Direksi ini akan

ditetapkan secara tersendiri.

Dengan ditetapkan Keputusan Direksi ini, maka Surat

Keputusan Direksi No. SKD-007/DRU-X[/SP/2021 tentang
Kebijakan Gratifikasi dan segala ketentuan yang bertentangan
dengan Keputusan Direksi ini dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku.

Keputusan Direksi ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan

dan akan dilakukan peninjauan serta penyempurnaan secara

berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan
perusahaan.

Ditetapkan di
Tanggal

Jakarta
4 April2022

PT SURVEYOR I ESIA

Direktur Utama
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KOMITMEN BERSAMA DIREKSI DAN KOMISARIS PT SURVEYOR INDONESIA
DALAM MENERAPKAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN G TIFIKASI

Komisaris Utama

Komisaris Indep nd en

Komisaris

Komisaris

M. Haris Witiaksono
Direktur Utama

Rosmanidar zulkifli
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

re ktu r mersial

D ire r Sumber Daya Manusia

o
wawan sunario
Komisaris
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Lampiran I
Nomor
Tentang
Tanggal
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: SKD-001/DRU-Itt/SP/ 2022
: Kebijakan Pengendalian Gratifikasi
: 4 April 2022

1. PENDAHULUAN

Sebagai perusahaan yang menjalankan Good Corporate Governance (GCG), PT

Surveyor Indonesia diwajibkan untuk mematuhi sejumlah undang-undang dan

peraturan untuk menjalankan bisnisnya secara sah. Hal yang sangat penting di

antara undang-undang dan peraturan adalah yang mengatur masalah penyuapan

dan korupsi di antara perusahaan-perusahaan swasta, dan antara perusahaan

swasta dan badan pemerintah. Selain itu, values (nilai-nilai) PT Surveyor Indonesia

secara jelas mengemukakan tujuan dan kewajiban setiap insan PT Surveyor

Indonesia untuk selalu menjaga integritas, bertindak jujur dan etis dalam semua

urusan bisnis perusahaan.

Sebagai pengakuan atas semua persyaratan ini, dan untuk menegaskan komitmen

ini, PT Surveyor Indonesia telah menyusun Kebuakan Gratifikasi ("Kebuakan") ini

yang berlaku untuk PT Surveyor Indonesia ("PTSI') dan anak perusahaan ("anak

perusahaan") yang dimiliki atau dikendalikan seutuhnya.

Kebuakan ini ditujukan untuk membangun pedoman perilaku Insan Perusahaan

dan secara jelas menegakkan standar dan prinsip yang harus mengatur perilaku

Insan Perusahaan agar mematuhi undang-undang anti penyuapan dan anti korupsi

yang ketat, yang diterapkan di seluruh dunia.

Undang-undang anti penyuapan atau anti korupsi sekarang ada di semua negara

tempat PTSI beroperasi. Undang-undang dan peraturan yang mengatur topik ini

mencakup Undang-Undang Anti Korupsi Republik Indonesia.

2. DEFINISI

1. Atasan Langsung adalah pemimpin langsung Insan Perusahaan yang

bersangkutan sesuai struktur organisasi dari level Wakil Kepala Bagian hingga

Direktur/ Komisaris Utama sesuai rabatan pelapor.

2. Code of Conduct PTSI adalah pedoman yang mengatur etika usaha dan etika

kerja Insan Perusahaan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik.

www.idsurvey,id
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3. Compliance adalah fungsi dibawah Sekretariat Perusahaan yang bertuqas untuk

melaksanakan pengembangan dan penerapan prinsip GCG di lingkungan PTSI'

4- Good Corporate Governance adalah prinsip - prinsip yang mendasari

mekanisme tata kelola perusahaan yang baik berlandaskan hukum dan etika

berusaha.

5. Gratifikasi adalah pemberian dan/atau penerimaan dalam arti luas, yakni

meliputi hadiah dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar

negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa

sa rana elektronik.

6. Hadiah adalah setiap pemberian uang, barang, rabat (d,scourt), komisi,

pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan

wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

7. Hiburan adalah segala yang berbentuk tawaran, tempat, benda dan perilaku

yang berdasarkan logika kewajaran bersifat menghibur, menyenangkan hati,

dan keramahtamahan.

8. Insan Perusahaan adalah Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PTSI.

9. Pegawai adalah orang yang bekerja pada Perusahaan yang terikat dalam

hu bungan kerja.

l0.Perusahaan adalah PT Surveyor Indonesia (Persero), disingkat "PTSI" yang

didirikan berdasarkan Akta Notaris Muhani Salim, SH. No. 154 tanggal 29 Juli

1991, yang telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Vera Dewi Rochyati, SH.

Mkn No. 29 tanggal 28 Juni 2011.

11. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan untuk mencegah dan

memberantas tindak pidana korupsi melalui koordanasi, supervisi, monitoring,

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran

serta masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku.

l2.Pemberi adalah Insan Perusahaan dan atau pihak lain yang memberikan

g ratifikasi.

13. Peminta adalah Insan Perusahaan dan atau pihak lain yang meminta gratifikasi.

14. Penerima adalah Insan Perusahaan dan atau pihak lain yang menerima

g ratifikasi.

15. Penyelenggara Negara, temasuk dalam kategori penyelenggara negara adalah

Direksi, Komisaris dan pejabat struktural pada Badan Usaha Milik Negara dan

Badan Usaha Milik Daerah.

16.Pihak Lain adalah orang dan atau badan hukum yang memiliki atau tidak

memiliki hubungan bisnis dengan PrSI.
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17.Suap adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada peqawai negeri atau

penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau

penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu

dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi

sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena

berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan

atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

18.Tim Kepatuhan Anti Penyuapan (Tim KAP) adalah Tim yang terdiri dari Unit

Satuan Pengawas Intern, Sekretariat Perusahaan, Divisi Human Capital, Divisi

Perencanaan Strategis yang mempunyai tugas:

a. Mengawasi rancangan dan penerapan system manajemen anti

penyuapan;

b. Memberi saran, petunjuk dan panduan untuk insan perusahaan atas

sistem manajemen anti penyuapan dan isu terkait penyuapan;

c. Memastikan sistem manajemen anti penyuapan sesuai dengan

persyaratan standar SNI ISO 37001:2016;

d. Melaporkan kinerja sistem manajemen anti penyuapan kepada Direksi.

Berwenang untuk melaksanakan sistem manajemen anti penyuapan yang

berada di bawah Direksi, dimana salah satu tugasnya adalah bertanggung

jawab dalam implementasi dan pengendalian gratifikasi di PTSI.

19.Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah tindak pidana yang dimaksud dalam

peraturan peru ndang -undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

20. wajib lapor gratifikasi adalah Insan Perusahaan yang bekerja dan menerima

upah di dalam hubungan kerja dengan Perusahaan.

3. RUANG LINGKUP

Kebuakan atau prosedur ini berlaku untuk seluruh Insan Perusahaan.

:.lend
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4. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diamandemen berdasarkan

Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.
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3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK).

4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tanggal 23 Maret 2003 tentang

Ketenagakerjaan.

5. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

6. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

8. Peraturan Menteri BUMN nomor PER-01/MBU/2OIL tentang Penerapan Tata

Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha

Milik Negara (BUMN).

9. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 8.|34U01-L3/03/2O17
perihal Pedoman dan Batasan Gratifikasi serta Pedoman Pengendalian

Gratifikasi.

10. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: SE-

2/MBU/Ol/2019 tentang Pengelolaan BUMN yang bersih melalui Implementasi

Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Penanganan Benturan

Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Interen.

11. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: S-

35/MBU/0L/2O2O tentang Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap di BUMN

sebagai Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

12. Surat dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-

L7 /S.MBU/ 02/ 2020 tentang Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti

Penyuapan di BUMN.

13. Code of Conduct (CoC) PT Surveyor Indonesia.

14.Pedanjian Kerja Bersama Antara PT Surveyor Indonesia (Persero) No. PERJ-

008/DRU/SP-DHC/XI/2020 tanggal 05 November 2020 dengan SPASI Surveyor

Indonesia (SPASI) No. PERJ-o11/SPASI/PKB/XL|2O2O tanggal 05 November

2020 Periode Tanun 2020-2022

15. Keputusan Direksi No. 049/DRU-SP/DSDM/W20LL tanggal 1 Juni 2011

tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Tertib Kerja dan Sanksi.

5. KEBIJAKAT{ GRATIFIKAII
1. PenolakanGratifikasi

1.1 Insan Perusahaan wajib menolak apabila ditawari dan atau diberikan

ll.lend
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hadiah/ cinderamata dan hiburan (erterta inment) secara sopan serta

melaporkannya kepada Tim KAP.

1.2 Insan Perusahaan dapat memberikan penjelasan mengenai kebijakan

gratifikasi ini kepada pihak yang menawarkan/ memberikan gratifikasi.

1.3 Insan Perusahaan dilarang untuk menerima apapun dari pihak lain yang

bersifat menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan

Peraturan Perusahaan yang berlaku.

1.4 Insan Perusahaan dilarang untuk bersikap diskriminatif dan tidak adil untuk

memenangkan penyedia barang/jasa dan atau rekanan/mitra kerja dengan

maksud untuk menerima imbalan jasa dari pihak dimaksud untuk dinikmati

secara sendiri atau bersama dengan Insan Perusahaan lainnya.

2. Pemberian Gratifikasi

Seluruh Insan Perusahaan dilarang untuk:

2.1 Memberikan gratifikasi kepada Pihak Lain. baik secara langsung maupun

tidak langsung.

2.2 Menjanjikan, menawarkan atau memberikan gratifikasi kepada pihak lain

yang tidak sesuai dengan kebijakan gratifikasi ini.

2.3 Memberikan sesuatu kepada pihak lain, termasuk pada mitra kerja,

penyedia barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kebijakan gratifikasi ini.

2.4 Memberikan sesuatu kepada sesama yang tidak sesuai dengan kebijakan

gratifikasi ini.

2.5 Memberikan sesuatu kepada sesama atau pihak lain yang merupakan asset/

harta/ fasilitas milik perusahaan tanpa terdokumentasikan dan atau tidak

dapat dipertanggung jawabkan.

3. Pelaporan

Apabila terdapat penerimaan hadiah/ cinderamata dan atau hiburan di luar

batasan yang sudah diatur Perusahaan, maka Insan Perusahaan wajib

melaporkan hal tersebut melalui:

3.1 Atasan La ngsung

Pelaporan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal

penerimaan kepada atasan langsung dan di data oleh Sekretaris, dengan

cara menyampaikan form penerimaan hadiah/ cinderamata dan,/atau

hiburan dengan contoh format sebagaimana diatur dalam Lampiran I.

3.2 Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran / whistle Blowing system
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dilakukan apabila pelapor adalah Insan Perusahaan atau pihak-pihak lainnya
(pelanggan, mitra kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan

secara langsung, namun mengetahui gratifikasi di perusahaan yang

memiliki potensi untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang/ jabatan.

6.'ENIS-JENIS GRATIFIKASI
1. Gratifikasi yang Dianggap Suap

Pemberian yang diberikan kepada Insan Perusahaan yang dilakukan secara

berlawanan dengan kewajiban dan tugas dari Insan Perusahaan yang

bersangkutan. Pemberian gratifikasi yang dianggap suap ini diberikan

sehubungan dengan jabatan dan statusnya sebagai Insan Perusahaan.

Gratifikasi yang dianggap suap yaitu:

1.1 Uang atau setara uang yang diberikan kepada Insan Perusahaan sebagai

ucapan terima kasih dari pihak lain, sehubungan dengan telah terpilihnya

atau telah selesainya suatu pekerjaan atau kegiatan lainnya dalam rangka

pelaksanaan tugas dan jabatan Insan Perusahaan yang bersangkutan.

1.2 Pemberian tidak resmi dalam bentuk uang atau setara uang sebagai tanda

terima kasih yang diterima Insan Perusahaan dari pihak lain terkait dengan

proses pemeriksaan kelayakan pekerjaan atau proses persetujuan atau

pemantauan atas pekerjaan pihak lain tersebut.

1.3 Pemberian dalam bentuk apapun dari pihak lain sehubungan dengan

kenaikan pangkat dan/ atau jabatan baru Insan Perusahaan yang biasanya

d ilaku kan sebagai tanda perkenalan.

1.4 Pinjaman dari Bank atau lembaga keuangan lainnya yang diterima karena

hubungan pribadi, jabatan dan kewenangan dari Insan Perusahaan yang

bersangkutan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum.

1.5 Kesempatan atau keuntungan termasuk jumlah/ prosentase bunga khusus

atau diskon komersial yang diterima Insan Perusahaan karena hubungan

pribadi atau jabatan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum.

1.6 Makanan, minuman dan hiburan yang diberikan secara khusus, dikarenakan

jabatan atau kewenangan Insan Perusahaan yang bersangkutan, yang

dilakukan diluar dan ddak berhubungan dengan tugas kedinasan.

1.7 Pemberian fasilitas t6nsportasi, akomodasi, uang atau setara uang

sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan Perusahaan

yang bersangkutan di perusahaan pihak lain, yang dilakukan berdasarkan

pada penunjukan langsung atau undangan dari pihak lain tersebut.
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1.8 Pemberian hiburan, paket wisata, voucher, yanq dilakukan terkait dengan

pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan Perusahaan di perusahaan pihak

lain, yang tidak relevan atau tidak ada hubungannya dengan maksud

penugasan Insan Perusahaan tersebut.

1.9 lamuan makan, akomodasi dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada

Insan Perusahaan oleh pihak lain pada saat melakukan check on the spot

dan/atau factory visit unluk proses pemeriksaan tempat domisili kerja pihak

lain oleh tim yang ditugaskan oleh PTSI.

1.10 Akomodasi, fasilitas, perlengkapan danlatau voucher termasuk dan namun

tidak terbatas pada tiket pesawat, voucher hotel, olahraga, voucher hiburan

yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan

Perusahaan di perusahaan pihak lain yang tidak relevan/ tidak berhubungan

dengan maksud penugasan Insan Perusahaan tersebut.

1.11 Pemberian fasilitas biaya pengobatan gratis pada saat Insan Perusahaan

yang bersangkutan berobat ke salah satu rumah sakit yang oleh Pihak lain

yang dilakukan pada saat pelaksanaan tugas dan kewajiban penugasannya.

1.12 Pemberian kepada Insan Perusahaan, sehubungan dengan suatu perayaan,

termasuk namun tidak terbatas pada perayaan ulang tahun, pernikahan,

dan kelulusan, dari Pihak lain nilai materilnya dalam mata uang rupiah

melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari masing-masing pihak lain.

1.13 Pemberian fasilitas berupa jasa boga/ catering dari pihak lain pada saat Insan

Perusahaan yang bersangkutan menggelar perayaan, termasuk namun

tidak terbatas pada perayaan pernikahan, ulang tahun dan kelulusan.

1.14 Pemberian parsel dalam bentuk apapun kepada Insan Perusahaan dari Pihak

lain sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan.

Setiap gratifikasi yang menurut pedoman ini dianggap sebagai suap harus di tolak,

kecuali jika situasi pada saat itu tidak memungkinkan bagi Insan Perusahaan yang

bersangkutan u ntuk menolaknya.

Yang termasuk dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk menolak adalah:

a. Bila Insan Perusahaan tersebut tidak mengetahui pelaksanaan pemberiannya,

waktu dan lokasi diberikannya gratifikasi, serta tidak mengetahui identitas dan

alamat pemberi.

b. Bila menurut pertimbangan logika yang wajar pada umumnya, tindakan

penolakan dapat menyebabkan terganggunya hubungan baik antara PfSI

dengan pemberi, dimana pemberian tersebut bukan dalam bentuk uang dan/

atau setara uang yang nilainya tidak melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
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per pemberian per orang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dari pemberi yang

sama.

2. Gratifikasi Dalam Kedinasan

Pemberian gratifikasi kepada Insan Perusahaan dalam pelaksanaan kedinasan yang

ditugaskan kepadanya sebagai wakil perusahaan.

Gratifikasi dalam kedinasan yaitu:

2.1 Fasilitas dalam bentuk apapun, termasuk tapi tidak terbatas pada jamuan

makan, transportasi dan akomodasi baik dalam bentuk uang dan/ atau setara

uang, yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan tugas dari Insan

Perusahaan yang bersangkutan di perusahaan pihak lain dimana Insan

Perusahaan tersebut ditugaskan berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi

dari perusahaan.

2.2 Plakat, cinderamata, goodybag/ gimmick dari panitia seminar, lokakarya,

pelatihan, dimana keikutsertaan Insan Perusahaan yang bersangkutan dalam

kegiatan tersebut didasarkan pada penunjukan dan penugasan resmi

perusahaan.

2.3 Jamuan makan, akomodasi dan fasilitas lainnya yang diterima Insan Perusahaan

dari pihak lain pada saat melakukan kegiatan kedinasan termasuk namun tidak

terbatas pada seminar, kongres, simposium dan rapat kerja.

2.4 Setiap pemberian dalam bentuk apapun yang diterima sebagai hadiah/ reward

pada kegiatan kontes/ kompetisi terbuka yang dilakukan dalam tugas

ked inasan.

2.5 Diskon dan,/ atau fasilitas yang berlaku khusus bagi Insan Perusahaan yang

diberikan oleh badan usaha seperti rumah makan, hotel, jasa transportasi

(contohnya: tiket pesawat) dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang

dinikmati oleh Insan Perusahaan yang bersangkutan.

2.6 Makanan dan Minuman, baik yang diberikan maupun yang diterima, yang

berasal dari sesama Insan Perusahaan dalam pelaksanaan tugas kedinasan yang

menurut pemikiran logika pada umumnya bersifat tidak wajar danlatau

berlebihan.

2.7 Uang dan/ atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada

cek atau voucher yang diberlkan oleh pihak lain kepada Insan Perusahaan

karena telah menjadi pemateri dalam salah satu acara/event dalam pelaksanaan

tugas kedinasan.

2.8 Uang dan/ atau setara uang sebagai pengganti biaya transportasi yang diberikan
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oleh pihak lain kepada Insan Perusahaan dalam pelaksanaan tugas kedinasaan.
Perlakuan atas gratifikasi dalam kedinasan ini adalah sebagai berikut :

a. Setiap gratifikasi dalam kedinasan berupa uang dan/ atau setara uang wajib ditolak.
b. Pemberian gratifikasi dalam kedinasan yang tidak berupa uang danl atau setara

uang yang nilainya tidak melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupial,), dan bukan

termasuk dalam kategori gratifikasi yang dianggap suap, dapat diterima.
c. Setiap tindakan gratifikasi dalam kedinasan wajib dilaporkan.
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3. Bu kan Gratifikasi

Adalah setiap pemberian yang diterima oleh Insan Perusahaan berdasarkan

perjanjian yang sah atau karena Insan Perusahaan yang bersangkutan meraih
prestasi tertentu.

Bukan g ratifikasi yaitu:

3.1 Gaji dan pendapatan sah lainnya diterima Insan Perusahaan dari Perusahaan.

3.2 Fasilitas, sarana dan prasarana penunjang dalam bekerja, termasuk namun

tidak terbatas pada pakaian, sepatu, perlengkapan kerja, kendaraan dinas

serta lainnya yang diberikan oleh Perusahaan kepada Insan Perusahaan.

3.3 Diskon yang berlaku bagi masyarakat umum yang diberikan oleh badan usaha,

dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada rumah makan, hotel, penyedia

jasa transportasi (tiket pesawat), dimana pemilik badan usaha tersebut tidak

mempunyai hubungan kerja/ kedinasan dengan Insan Perusahaan yang

bersangkutan.

3.4 Keuntungan dari penempatan dana maupun pembelian saham yang berlaku

bagi masyarakat umum, yang diperoleh Insan Perusahaan atas penempatan

dana pribadinya.

3.5 Penghasilan yang diperoleh dari usaha sah Insan Perusahaan dan keluarganya.

3.6 Penghargaan yang diberikan karena pencapaian prestasi akademis atau non

akademis yang diperoleh Insan Perusahaan di luar rangkaian kegiatan ataupun

hu bungan dinas.

3.7 Kesempatan atau keuntungan termasuk suku bunga khusus atau diskon

komersial yang juga bedaku bagi masyarakat umum dan/ atau diperoleh

karena adanya kerjasama resml antara plhak lain dengan perusahaan.

3.8 Makanan dan/atau minuman yang dihidangkan dalam jamuan makan, yang

diperoleh sehubungan dengan kelkutsertaan Insan Perusahaan dalam kegiatan

resmi yang diadakan pihak lain.

3.9 Pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang juga berlaku

PT surveyor lndonesia
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3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

4. Batasan Penerimaan, Pemberian dan Pemberian Atas Permintaan Dari Pihak l-ain

4.1 Batasan Penerimaan Gratifikasi

Insan Perusahaan dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun kecuali:

4.1.1 Hiburan (entertainment) yang masih dalam batas kewajaran dengan

memenuhi seluruh batasan-batasan sebagai berikut :

a. Hiburan tersebut terpaksa diterima oleh Insan Perusahaan untuk

menjaga hubungan bisnis yang telah terjalin dengan baik antara

perusahaan dan pemberi.

b. Tidak mengganggu waktu kerja Insan Perusahaan yang

bersangkutan.

c. Tidak melakukan pemblcaraan mengenai informasi intemal danlatau

yang bersiht rahasia yang mengenai informasi internal dan/atau

yang berslfat rahasia yang berpotensi menimbulkan benturan

kepentingan.

d. Sekurang-kura ngnya diikuti oleh 2 (dua) orang Insan Perusahaan.

4.t.2 Hadiah/ cinderamata yang tertera logo/ nama pihak lain dan/ atau
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bagi masyarakat umum atau diperoleh karena adanya kerjasama resmi dengan

perusahaan.

Pemberian kepada Insan Perusahaan yang didasarkan pada kontrak atau

perjanjian resmi antara perusahaan dengan pihak lain.

Keuntungan dari undian, program atau kontes yang dilakukan secara terbuka

kepada masyarakat umum yang diperoleh Insan Perusahaan di luar rangkaian

kegiatan ataupun hubungan dinas Perusahaan.

Pensiun atau keuntungan lainnya yang berasal dari partisipasi pada pihak lain

secara berkelanjutan dalam kaitannya dengan program kesejahteraan Insan

Perusahaan-

Pemberian atau penerimaan makanan dan minuman dalam jumlah besar

dan/atau dalam bentuk jasa boga/ catering yang berasal dari dan kepada

sesama Insan Perusahaan-

Hadiah. doorpize yang diperoleh Insan Perusahaan dalam kegiatan, event atau

gathering yang d iselenggarakan perusahaan.

Uang dan/ atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada

cek atau voucher, yang diberikan oleh Perusahaan kepada Insan Perusahaan

sebagai honor karena telah menjadi pemateri/ pengajar untuk sesama Insan

Perusahaan dalam salah satu acara/ event yang bersifat pelatihan/ training.



f lDSurvey ql,

pemberi, dengan batasan-batasan seluruhnya harus dipenuhi sebagai

berikut :

a. Hadiah/ cinderamata yang bertuliskan logo/ nama pihak lain pemberi

dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan/
program promosi pihak lain dan/ atau pemberi.

b. Nilai hadiah/ cinderamata dimaksud tidak melebihi nilai Rp.

1.000.000,- (satu juta rupiah).

c. Hadiah/ cinderamata tersebut bukan merupakan benda yang sifatnya

melanggar kesusilaan dan hukum.

Hadiah/ cinderamata yang tidak mencantumkan logo/ nama pihak lain

pemberi, yang diberikan dalam suatu kegiatan/ event/ acara yang

bersifat resmi dan/atau dalam rangka promosi dan sponsorship dimana

Insan Perusahaan yang bersangkutan hadir mewakili perusahaan-

Penerimaan hadiah/ cinderamata ini harus dilaporkan kepada atasan

langsung Insan Perusahaan yang bersangkutan sebelum dilaporkan

kepada Tim KAP.

Apabila Insan Perusahaan khususnya wajib lapor gratifikasi, tidak dapat

menghindar untuk menerima pemberian dari pahak lain dan/atau pada

situasi dimana pemberian tersebut sudah ada di suatu tempat yang

dititipkan kepada atau melalui perantara tanpa sepengetahuan wajib

lapor gratifikasi yang bersangkutan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka

wajib lapor gratifikasi tersebut wajib segera melaporkannya kepada

atasan langsung sebelum dilaporkan kepada Tim KAP.

Pimpinan tertinggi setempat dan/ atau atasan Langsung wajib menjaga

informasi mengenai gratifikasi tersebut secara terbatas dan wajib

melaporkannya kepada Tim KAP setiap 3 (tiga) bulan dalam bentuk

rekapitulasi atau penolakan, penerimaan hadiah / cinderamata dan

hiburan (entertainment) yang terjadi selama jangka waktu tersebut.

Pimpinan tertinggi setempat dan/ atau atasan langsung wajib

menyampaikan hadiah/ cinderamata kepada Tim KAP yang diperoleh dari

hasil penerimaan gratiflkasi yang telah dilaporkan oleh para wajib lapor

gratifikasi dalam lingkungan kerjanya sampai dengan adanya keputusan

peruntu kkan hadlafy cinderamata tersebut.

Khusus pemberian berbentuk uang dan/ atau setara uang (dalam hal ini

termasuk tapi tidak terbatas pada cek, voucher, giro dan sebagainya

dalam jumlah berapapun wajib diserahkan kepada Tim KAP untuk
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selanjutnya diserahkan ke lembaga sosial tercatat dan terdokumentasi

dengan baik.

4.2 Batasan Pemberian Gratifikasi

Insan Perusahaan dilarang memberikan hadiah/ cinderamata dan hiburan

(entertainment) dalam bentuk apapun kepada pihak lain, kecualijika memenuhi

seluruh batasan-batasan sebagai berikut :

4.2.1 Pemberian hadiah/ cinderamata dan hiburan (entertainment) tersebut

sudah direncanakan, dianggarkan dan pelaksanaannya sudah disetujui

oleh pejabat sesuai dengan otorisasinya.

4.2.2 Pemberian hadiah/ cinderamata dan hiburan/ entertainment tersebut

dimaksudkan untuk menunjang kepentingan perusahaan dan tidak

bertujuan untuk menyuap pihak lain supaya bersedia memberikan

sesuatu kepada perusahaan yang tidak menjadi hak perusahaan secara

hukum.

4.2.3 Hadiah/ cinderamata dan hiburan (entertainment) yang diberikan tidak

dalam bentuk uang dan/ atau setara uang (termasuk tapi tidak terbatas

pada voucher, cek dan giro) kecuali dalam rangka pemberian dana

sponsorship yang dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya.

4.2.4 Hadiah/ cinderamata yang diberikan tidak berupa benda-benda yang

melanggar kesusilaan dan hukum.

4.2.5 Pemberian hadiah/ cinderamata dan hiburan dimaksud nilainya tidak

melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kecuali dalam rangka

promosi, sponsorship atau customer gathering yang dilengkapi dengan

dokumen pendu kung lainnya.

4.2.6 Hadiahl cinderamata berupa barang wajib bertuliskan logo perusahaan

yang melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari barang

dimaksud, dimana logo Perusahaan pada barang dimaksud bersifat

pernanen dan tidak dapat dihilangkan.

4.2.7 Pemberian hadiah/cinderamata dan/atau hiburan (entertainment) tidak

dilakukan secara terus menerus terhadap satu pihak, dengan ketentuan

pemberian dimaksud maksimal dilakukan 1 (satu) kali dalam kurun

waktu 1 (satu) tahun.

Apabila wajib lapor g ratifikasl melakukan pemberian hadiah/ cinderamata dan

hiburan sebagaimana dimaksud dalam poin 4.2.L sd 4.2.7 di atas wajib melakukan

hal-hal sebagai berikut :
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Setiap rencana pemberian hadiah/ cinderamata dan hiburan (entertainment)

wajib disampaikan kepada atasan langsung sekurang -ku rangnya 5 (lima) hari

sebelum pelaksanaan pemberian hadiah/ cinderamata dalam suatu surat/
memo izin prinsip.

Atasan langsung akan meneliti nilai dan sifat pemberian tersebut dan segera

memutuskan apakah pemberian tersebut disetujui/tidak disetujui dalam suatu

surat/memo izln prinsip dan meneruskannya kepada pimpinan tertinggi

setempat untuk memperoleh persetujuan.

Pimpinan tertinggi setempat atau pejabat yang ditunjuk serta atasan langsung

wajib menjaga informasi tersebut secara terbatas dan harus melaporkan

kepada Tim KAP setiap 3 (tiga) bulan dalam bentuk rekapitulasi atas penolakan

penerimaan hadiah/ cinderamata dan hiburan (entertainment) yang terjadi

selama jang ka waktu tersebut.

4.3 Batasan Atas Pemberian Yang Berdasarkan Permintaan Pihak Lain

4.3.1 Setiap Insan Perusahaan apabila diminta untuk memberikan hadiah/

cinderamata dan hiburan (entertainment) hendaknya menolak secara sopan

dan santun dengan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan aturan

terkait gratifikasi yang berlaku di perusahaan kepada Peminta tersebut.

Pemberian penjelasan ini dapat disampaikan dengan bantuan dari Tim KAP

yang sekaligus juga merupakan salah satu bentuk sosialisasi atas kebijakan

gratifikasi tersebut.

4.3.2 Apabila permintaan dimaksud mengarah kepada pemerasan dan,/ atau

pemaksaan yang dapat mempengaruhi kelancaran proses operasional dan

bisnis perusahaan, Insan Perusahaan segera melaporkannya kepada atasan

langsung dan mengisi formulir pelaporan penyimpangan dan

menyerahkannya kepada Tim KAP.

4.3.3 Atasan langsung Insan Perusahaan yang bersangkutan agar segera

mengkoordinasikan permasalahan tersebut dengan pimpinan tertinggi

setempat untuk mendapatkan keputusan mengenai tindakan yang akan

diambil untuk menindak lanjuti permintaan tersebut. Apabila menghadapi

keraguan dalam pengambilan keputusan, maka pimpinan tertinggi setempat

melaporkan hal tersebut kepada pimpinan yang lebih tinggi diatasnya

dengan tembusan kepada Tim KAP. Selain itu, apabila diperlukan, atasan

langsung dapat berkonsultasi dengan fungsi hukum korporat.

PT Surveyor Indonesia
'; . :- ',, _.:r lf.l.Il.' .,

ri I

- r{: rt. :r!.)

L (62 2r)s265526
e {62-2r) s26 ss2s
f $]rve\r'onndonesia@ptsi.co.rd
@ ptsi.coia

a

a

b

c

ll.lend.

www.idsurvey.id



tfD

4.4 Batasan Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi Lainnya

Bila dalam kegiatan sehari-harinya Insan Perusahaan menemukan atau

menghadapi suatu peristiwa yang menurut Insan Perusahaan termasuk dalam

tindakan yang berpotensi suap dan/ atau termasuk dalam kategori gratifikasi baik

merupakan pemberian (baik inisiatif sendiri maupun berdasarkan perrnintaan)

dan/ atau penerimaan, tetapi belum diatur dalam kebijakan ini, maka Insan

Perusahaan yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada atasan langsung

dan Tim KAP secara tertulis melalui nota dan/ atau surat sejenisnya

2. Sanksi Atas Pelanggaran

Kebijakan ini beriaku dan mengikat bagi seluruh Insan Perusahaan dengan

a
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7. I,IIPLEMENTASI KEBIJAKAN GRATIFIKASI

1. Implementasi

Untuk memastikan bahwa kebijakan gratifikasi ini diketahui oleh seluruh Insan

Perusahaan dan pihak lain, maka ditugaskan kepada Insan Perusahaan untuk

melakukan hal- hal sebaqai berikut:
1.1 Mencantumkan larangan pemberian/ penerimaan hadiah/ cinderamata dan

hiburan (errtertarn ment) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan

barang/ jasa di lingkungan PTSI, dengan merujuk pada kebuakan ini.

1.2 Fungsi Sekretariat Perusahaan PTSI ditugaskan untuk secara terus menerus

memberikan informasi kepada seluruh Insan Perusahaan, pihak lain dan

pihak-pihak lainnya mengenai diberlakukannya kebijakan ini di lingkungan

PTSI.

1.3 Fungsi Pengadaan dan Fungsi Pemasaran masing-masing di lingkungan PfSI

ditugaskan untuk menyampaikan kebijakan ini kepada seluruh pihak terkait

dalam mata rantai supply di lingkungan PTSI, dalam hal ini termasuk namun

tidak terbatas pada penyedia barang/ jasa, agen, distributor dan pelanggan

serta stakeholder lainnya.

1.4 Memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun yang berkeinginan

mengetahui isi kebijakan ini.

1.5 Tim KAP ditugaskan memonitor penerapan kebuakan ini dan memberikan

laporan secara berkala s€tlap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Utama

mengenai implementaslnya termasuk laporan-laPoran yang telah diterima

terkait dengan Gratifi kaslnya.
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8. LAMPIRAN

a. LP-SP-o1 Form Pelaporan

b. LP-SP-oz Flowchart Pelaporan Gratifikasi

a
a--t

kewajiban pelaporan mengikat kepada wajib lapor gratifikasi. Pelanggaran

terhadap ketentuan kebijakan ini akan dikenakan sanksi yang berlaku di

Perusahaan dan berpotensi dikenakan tindak pidana suap sesuai dengan

peratu ran perundang-undangan yang berlaku.

Melakukan pelaporan gratifikasi berarti telah melindungi diri sendiri dan keluarga

dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana suap
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Lampiran II
Form Pelaporan Pemberian dan/atau Penerimaan Gratifikasi

Kepada:

Nama Pegawai
NIK
la batan
Unit Kerja

1. Gratifikasi yang diberi dan/atau diterima sebagaimana tercantum dalam Tabel
dibawah ini :

Catatan:

2. Apakah Pemberian danlatau Penerimaan Gratifikasi dimaksud telah diketahui oleh
atasan saudara ?

Ya / Tidak *

Atasan Langsung

(............ (

Pl Survcyor lndonesl3

No Tanggal
Bentuk

Pemberian/
Penerimaan

Nilai
Pemberian/
Penerimaan

lumlah
Pemberian/
Penerimaan

Nama
Pemberi/

Nama
Penerima

Keterangan

Jl.lend.
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Sesuai dengan ketentuan Pemberian dan/atau Penerimaan Gratifikasi PT Surveyor
Indonesia (Persero), saya yang bertanda tangan dibawah ini menyampaikan laporan
Pemberian dan/atau Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut :

Pelapor

) ..)
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Lampiran III
FLOIVCIiAiI PT Ii}O8A'I GMTIf I(ASI
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