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05.  Ringkasan  Eksekutif 

Undang-Undang United Kingdom Tahun 2010 Tentang Penyuapan 

( Diajukan oleh Dewan Direksi No 8 /2011, September 12, 2011 ) 

 

Berdasarkan Undang-Undang United Kingdom (UK)  Tahun 2010 yang diberlakukan sejak 

tanggal 01 Juli 2011. Dimana pemberlakuan undang-undang tersebut dapat menjerat 

perusahaan apabila melakukan tindakan penyuapan. Undang-undang tersebut dinyatakan telah 

sempurna apabila di dalamnya terdapat suatu pasal yang mengatur tentang “kesetaraan 

prosedur” yang diciptakan untuk tindakan pencegahan penyuapan. 

Perusahaan dagang berkomitmen bahwa tuduhan penyuapan berlaku meskipun penyuapan 

terhadap seseorang tersebut bertujuan untuk keberlangsungan usaha, atau untuk keuntungan 

bisnis dari perusahaan tersebut. 

Undang-undang anti suap tersebut berlaku untuk masyarakat umum dan perusahaan swasta , 

baik yang berada di wilayah UK dan di luar negeri. Penalti termasuk di dalamnya hukuman 

penjara maksimal selama 10 tahun, denda dengan jumlah yang tidak terbatas, penyitaan hasil 

suap, daftar hitam yang diumumkan ke kontrak sektor umum dan diskualifikasi direktur. 

Tuduhan tersebut berlaku khususnya bagi Direktur dan Senior Manajer yang bekerja di 

perusahaan UK. 

 

Definisi 

Perusahaan dagang  termasuk di dalamnya  perusahaan UK dan mitra dagang UK, yang 

melakukan bisnis dimana saja, atau perusahaan asing dan mitra dagang asing yang melakukan 

usaha di UK. 

Pihak terkait  adalah orang-orang yang bekerja untuk, atau atas nama, suatu organisasi dan 

termasuk di dalamnya karyawan, agen, advisor, kontraktor, cabang perusahaan, mitra joint 

venture, pemasok (supplier) tetapi bukan pemasok yang menjual barang / bahan sederhana ke 

perusahaan. 
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Penyuapan adalah tindakan menawarkan, memberikan janji atau memberikan sesuatu kepada 

pihak lain, meminta, menerima atau menyetujui untuk menerima dari pihak lainnya , sejumlah 

uang atau keuntungan lainnya untuk melakukan sesuatu hal yang tidak wajar atas suatu fungsi 

atau kegiatan tertentu. 

Suatu fungsi atau kegiatan termasuk di dalamnya berkaitan dengan layanan publik, segala 

sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan bisnis, hal-hal yang berkaitan dengan imbalan tertentu 

atas hubungan kerja, dan kegiatan lainnya berhubungan dengan pribadi seseorang. 

Kinerja yang tidak wajar dapat diartikan sebagai tindakan yang melanggar prinsip itikad baik, 

keadilan, dan penyalah gunaan kepercayaan. 

Undang-undang Tahun 2010 ini akan diterapkan kepada seluruh karyawan IVL, terlepas 

dari negara tempat mereka tinggal, yang terlibat dalam seluruh transaksi di UK, ataupun 

dengan perusahaan UK atau mitra dagangnya. 

 

Dilarang: 

■ Menerima atau meminta sejumlah uang atau imbalan dari, atau menawarkan kepada, 

seseorang dengan melakukan tindakan balasan untuk sesuatu hal, atau tindakan yang tidak 

wajar yang berkaitan dengan suatu fungsi atau kegiatan. 

■ Hadiah, seperti anggur, jam tangan, coklat, harus ditolak, baik yang diterima dari pemasok, 

dan/atau ditawarkan kepada pelanggan 

■ Makanan, pertunjukkan teater/musik/pertandingan olah raga harus ditolak, baik yang 

diterima dari pemasok, dan/atau ditawarkan kepada pelanggan selama dilakukan proses 

negosiasi* 

■ Jamuan yang melebihi atau diluar kewajaran sebagaimana dilakukan di dalam etika bisnis 

(seperti liburan, rehat, perjalanan tour ke luar negeri) atau ketidak wajaran lainnya, harus 

ditolak baik yang diterima dari pemasok, dan/atau ditawarkan kepada pelanggan 

Diperkenankan: 

■ Jamuan yang sederhana dan dilakukan sesekali dapat diterima dalam memelihara hubungan 

bisnis; namun karyawan harus memberitahukan hal tersebut kepada atasan yang 

bersangkutan sebelum menerima (atau memberikan) jamuan tersebut*. 
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■ Hadiah pemasaran yang disetujui oleh IVL adalah sepanjang hadiah tersebut memiliki harga 

yang wajar untuk diberikan kepada pelanggan dengan terlebih dahulu memperoleh 

persetujuan dari Manajemen. 

 

*Apabila karyawan masih merasa ragu atas kebijakan ini, maka dia dapat 

berkonsultasi dengan manajernya, sebelum menerima atau menawarkan hadiah atau 

hal apapun yang berupa jamuan. Pimpinan Unit Bisnis dapat memberikan petunjuk 

atas batasan nilai dari sebuah hadiah 

 

 

 


