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Kebijakan Anti-Korupsi 

1. Kebijakan Menerima Hadiah 

Pengurus dan Karyawan dilarang menerima hadiah dari pihak lain yang berhubungan dengan 

Perusahaan karena dapat merusak atau memengaruhi pertimbangan bisnis yang baik, sebagai 

contoh: 

a. Memengaruhi pengambilan keputusan oleh yang bersangkutan; 

b. Diperolehnya suatu jasa/keuntungan bagi pihak lain tersebut; 

c. Sebagai imbalan atas suatu jasa/keuntungan bagi pihak lain tersebut, baik di masa lalu, 

masa kini maupun masa datang; 

d. Dan lain-lain 

Jika seorang Pengurus atau Karyawan terpaksa menerima suatu hadiah berupa barang (misalkan 

parcel hari raya), pada prinsipnya hadiah tersebut adalah milik Perusahaan, oleh karenanya 

harus dilaporkan kepada atasan yang bersangkutan untuk ditetapkan pemanfaatannya. 

Yang dimaksud dengan penerimaan hadiah dalam keadaan terpaksa adalah: 

a. Penolakan atau pengembalian hadiah tersebut merupakan hal yang tidak praktis (misal: 

bentuknya adalah barang kebutuhan pribadi atau makanan). 

b. Penolakan atas pemberian hadiah tersebut diperkirakan akan dapat merugikan 

Perusahaan sendiri (misal: dapat merusak hubungan baik dengan pihak lain tersebut). 

Pengecualian bila dalam kesempatan tertentu seorang Karyawan dapat menerima 

cinderamata/hadiah berupa barang (bukan berupa uang tunai) bila memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

a. Hadiah itu sesuai aturan umum Perusahaan pemberi hadiah; 

b. Terjadi hanya sesekali; 

c. Hadiah itu tidak diminta; 

d. Penerimaan hadiah secara terbuka tidak memalukan Perusahaan atau Karyawan terkait; 

e. Nilai hadiah dibawah 10% dari take-home pay/bulan, atau Rp1.000.000,- nilai mana 

yang lebih kecil. 

Penerimaan Hadiah sebagai imbalan atas aktivitas yang dilakukan selama jam kerja prinsipnya 

adalah milik Perusahaan dan wajib diserahkan ke Perusahaan atau dapat dikembalikan ke pihak 

yang memberikan. 

Perusahaan akan secara aktif mengomunikasikan ke pihak yang memiliki hubungan bisnis 

dengan Perusahaan untuk tidak memberikan hadiah kepada Pengurus dan Karyawan. 

Perusahaan juga akan meminimalkan pemberian ke mitra usaha. 
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Jika Karyawan mengadakan pesta pernikahan, kelahiran, mengalami kedukaan, musibah atau 

bencana termasuk keluarga Karyawan (suami/istri, orang tua/mertua, anak/menantu, 

kakak/adik/ipar) dan menerima hadiah/tanda kasih berupa barang atau uang dari 

pemasok/penyewa walaupun tanpa konflik kepentingan: 

a. Dengan nilai s/d Rp1.000.000,- dapat diterima oleh Karyawan tanpa harus 

dilaporkan/diketahui oleh atasan Karyawan yang bersangkutan; 

b. Dengan nilai di atas Rp1.000.000,- s/d Rp5.000.000,- dapat diterima oleh Karyawan 

sepanjang dilaporkan/diketahui oleh atasan Karyawan yang bersangkutan; 

c. Dengan nilai di atas Rp5.000.000,- tidak dapat diterima oleh Karyawan atau harus 

dikembalikan kepada pemasok walaupun sudah dilaporkan/diketahui oleh atasan 

Karyawan yang bersangkutan. 

Jika Karyawan menerima hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, poin reward atau 

souvenir yang berlaku umum sesuai kewajaran dan kepatuhan serta tidak memiliki konflik 

kepentingan, tanpa batasan nilai tidak wajib dilaporkan kepada atasan Karyawan yang 

bersangkutan. 

2. Kebijakan Menerima Hiburan 

Karyawan diperbolehkan menerima undangan sesekali untuk kegiatan olahraga, hiburan atau 

makan jika: 

a. Kegiatan itu tidak memengaruhi pertimbangan bisnis yang baik; 

b. Kegiatan itu mengikuti aturan Perusahaan pemberi hadiah; 

c. Kegiatan tidak diminta; 

d. Kegiatan jarang dengan nilai yang wajar, tidak berlebihan, dan masuk akal; 

e. Penerimaan undangan secara terbuka tidak memalukan Perusahaan dan pribadi terkait; 

f. Atasan menyetujui kegiatan itu sebelumnya. 

 

3. Kebijakan Menerima Suap dan Kickback (Komisi Tidak Resmi) 

Suap atau kickback adalah menerima uang, fee, selisih mark-up harga, komisi tidak resmi, kredit, 

hadiah, bantuan atau segala sesuatu yang bernilai, yang secara langsung atau tidak langsung 

memengaruhi pertimbangan bisnis yang baik atau memperkaya diri sendiri, keluarga atau pihak 

tertentu. Pengurus dan Karyawan tidak boleh menerima segala bentuk suap dan kickback. 

4. Tata Laku terhadap Pemasok 

Perusahaan menjaga hubungan baik dengan para pemasok. Mereka adalah mitra usaha. 

Hal-hal yang dilakukan: 

a. Memilih Pemasok secara Adil dan Objektif 
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Grup Ciputra memilih pemasok yang paling memenuhi kebutuhan Perusahaan, dengan 

menggunakan 4 kriteria kunci yang objektif yaitu: 

- Keunggulan Produk dan Teknologi 

- Keunggulan Pelayanan dan Dukungan 

- Kinerja Pengiriman dan Ketepatan Waktu 

- Total Biaya yang Kompetitif 

Dalam seleksi pemasok dan tender yang dilakukan, Perusahaan harus mengevaluasi 

semua proposal pemasok/calon pemasok secara adil dan objektif. 

b. Negosiasi Kontrak secara Jujur dan Transparan 

Selama negosiasi kontrak dengan pemasok atau calon pemasok, Perusahaan bertindak 

adil dan wajar untuk mencapai kesepakatan melalui proses secara jujur dan terbuka, 

termasuk harus diungkapkan/dijelaskan jika diantara pemasok atau calon pemasok ada 

yang mempunyai hubungan keluarga (suami/istri/orang 

tua/mertua/kakak/adik/ipar/anak/menantu) dengan pihak terkait proses pengadaan 

barang/jasa. Perusahaan mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku, serta 

menjunjung tinggi praktik-praktik bisnis yang baik. 

c. Menghindari Penerimaan Suap, Komisi Tidak Resmi, Hadiah, dan Sejenisnya 

Seluruh Pengurus dan Karyawan Grup Ciputra berkomitmen untuk menghindari 

tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan keputusan bisnis yang buruk seperti 

suap/kickback, komisi tidak resmi, menerima hadiah atau jamuan tidak wajar dan 

praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) lainnya. 


