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KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN PT PP URBAN

PT PP Urban memiliki tekad, komitmen dan kesungguhan untuk menjadi

perusahaan unggul yang bersih, berintegritas dan profesional dengan :

1.Menegakkan nilai-nilai dan kode etik perusahaan oleh segenap insan

perusahaan dalam menjalankan aktivitas dan operasional perusahaan.

2.Mematuhi semua ketentuan peraturan dan perundang-undangan anti

penyuapan.

3.Memenuhi dan menjalankan persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan

secara efektif, konsisten dan efisien dengan upaya perbaikan secara

berkesinambungan.

4.Mendorong dan melatih insan perusahaan untuk peduli dan terlibat dengan

itikad baik dalam pelaksanaan sistem manajemen anti penyuapan tanpa

kekhawatiran.

5.Tidak mentolerir penyuapan (zero tolerance) dalam setiap aktivitas

penyelenggaraan perusahaan.

6.Disiplin kepatuhan segenap insan perusahaan terhadap nilai-nilai, kode etik,

ketentuan, peraturan, kebijakan dan prosedur anti penyuapan.

7.Membangun hubungan dan sinergi yang berlandaskan pada prinsip integritas

dan nilai anti penyuapan pada setiap interaksi perusahaan dengan semua pihak

berkepentingan.

8.Menetapkan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang independen

dengan wewenang untuk pemenuhan persyaratan anti penyuapan perusahaan.

9.Mengambil sanksi yang tegas terhadap semua bentuk pelanggaran,

ketidakpatuhan dan penyimpangan dari kebijakan anti penyuapan ini sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan anti penyuapan ini merupakan kerangka kerja untuk sasaran anti

penyuapan dan dikomunikasikan dalam lingkungan Perusahaan, rekan bisnis

dan pihak berkepentingan lainnya untuk mendapatkan kesetaraan pemahaman

dan ditinjau terus menerus agar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan

perkembangan.
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SASARAN ANTI PENYUAPAN
PT PP URBAN

Manajemen Puncak

1. Pencapaian Indeks Persepsi Penyuapan melalui metode

survey dengan nilai minimal 70%

2. Meraih sertifikasi SMAP ISO 37001 pada tahun 2020

untuk PT PP Urban dan terus meningkatkannya secara

berkelanjutan.

Fungsi Terkait yang 

relevan

1.Meningkatkan kesadaran dan kompetensi personil

melalui program pelatihan dan kepedulian anti

penyuapan yang sesuai dengan jumlah rata-rata 16 jam

per orang per tahun.

2.Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan anak

perusahaan, rekan bisnis dan supplier dalam SMAP

melalui program sosialisasi anti penyuapan minimal 2

kali pelaksanan dalam setahun

Sasaran Anti Penyuapan ini ditindaklanjuti dengan perencanaan pencapaian dan

dikomunikasikan kepada semua pihak terkait. Hasil pencapaian akan terus

dipantau dan dimonitor serta secara berkala dievaluasi pencapaian dan tindak

lanjutnya oleh Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan untuk kemudian

dikomunikasikan dan dilaporkan kepada pihak manajemen dan dewan

pengawas.



DEKLARASI KOMITMEN ANTI PENYUAPAN DAN INTEGRITAS
MANAJEMEN PT PP URBAN 

Manajemen PT PP Urban memastikan untuk memberikan kepemimpinan, sumber

daya, dukungan dan arahan yang diperlukan dalam pengembangan,

pengkomunikasian, penerapan, peninjauan dan penilaian sistem manajemen anti

penyuapan di PT PP Urban serta meningkatkannya secara berkelanjutan sehingga

terwujudnya budaya anti penyuapan, Integritas dan Kepatuhan.

Untuk itu, kami seluruh Jajaran Pimpinan PT PP Urban, menegaskan komitmen

kami dan bertekad dengan sungguh-sungguh menyatakan hal-hal sbb :

1.Berjanji untuk bertindak sesuai hukum dan peraturan perundangan, memiliki

sikap kerja sesuai nilai-nilai perusahaan, berintegritas, bersih & Jujur, anti

penyuapan serta memegang amanah, transparan, obyektif dan akuntabel dalam

melaksanakan tugas.

2.Berjanji untuk berperan secara proaktif dalam mencegah, mendeteksi, merespon

dan memberantas penyuapan, korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak

melibatkan diri dalam perbuatan tercela, curang dan melanggar hukum.

3.Berjanji akan menghindari konflik kepentingan dan akan berlaku secara adil dan

setara dalam berinteraksi dengan rekan kerja, bawahan, atasan, termasuk pihak

ketiga / rekan bisnis.

4.Berjanji untuk tidak akan menawarkan, menjanjikan, atau memberikan sesuatu

yang tidak semestinya kepada penyelenggara negara dalam lingkup pekerjaan.

5.Berjanji untuk tidak meminta atau menerima suatu pemberian yang tidak

semestinya dari individu maupun organisasi yang berkaitan dengan lingkup tugas

pekerjaan.

6.Berjanji akan dengan hati-hati dan melaporkan setiap pemberian dan

penerimaan hadiah, sponsor, santunan, kemurahan hati, keramahtamahan,

kontribusi dana politik dan/atau keuntungan serupa.

7.Berjanji akan melaporkan setiap pelanggaran yang diketahui dengan tujuan

mempertahankan integritas diri dan korporasi, sesuai dengan ketentuan dan

prosedur yang berlaku.

8.Berjanji akan melaksanakan kepatuhan dan memberi contoh dalam kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan, kode etik serta

kebijakan anti penyuapan.

9.Bersedia menerima segala konsekuensi jika melakukan pelanggaran kode etik,

kebijakan anti penyuapan serta peraturan perundangan yang berlaku, dan hal-hal

tersebut diatas.
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