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PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HADIAH 
 

I. TUJUAN 

1. Pedoman ini dipergunakan sebagai panduan yang memadai mengenai konsep, serta pola pelaksanaan 

Tata Kelola Perusahaan khususnya mengenai penerimaan dan pemberian hadiah. 

2. Memberikan arahan dan acuan serta secara jelas bagi Insan Elnusa mengenai pentingnya kepatuhan 

melaporkan segala bentuk penerimaan dan pemberian hadiah untuk perlindungan diri maupun 

keluarganya dan peluang dikenakan tuduhan tindakan suap. 

 

II. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup pedoman ini meliputi hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan dan tata cara penerimaan, 

penolakan dan pemberian Hadiah/cinderamata atau hiburan serta batasan-batasannya dalam lingkungan 

Perusahaan.  

  

III. DEFINISI 

1. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakkan pengawasan secara umum 

dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. 

2. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh terhadap pengurusan 

perseroan untuk kepentiangan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili 

Perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 

3. Good Corporate Governance adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses atau mekanisme 

Pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. 

4. Hadiah/cinderamata adalah dalam arti luas, yakni meliputi gagasan uang, barang, rabat (discount), 

komisi, pinjaman tanpa bunga, pinjaman dengan perlakuan khusus, tiket perjalanan, fasilitas 

penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya dan hal-hal lain yang 

dapat dikategorikan sebagai hadiah, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan 

yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.  

5. Hadiah Kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada 

wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu, sebagai penghargaan atas 

keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut, seperti honorarium pembicara dan 

penerimaan biaya perjalanan dinas oleh pihak penyelenggara kegiatan. 

6. Pemberi adalah Insan Elnusa dan/atau Pihak Ketiga yang memberikan hadiah/cinderamata dan/atau 

Hiburan. 

7. Penerima adalah Insan Elnusa yang menerima hadiah/cinderamata dan/atau Hiburan. 

8. Insan Elnusa adalah Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan, dan anak Perusahaan yang 

bekerja untuk dan atas nama Elnusa yang bekerja di lingkungan Elnusa termasuk anggota keluarga 

Inti-nya. 

9. Keluarga Inti adalah suami atau istri dan anak-anak dari Insan Elnusa. 

10. Perusahaan dengan huruf capital “P” adalah PT Elnusa Tbk beserta anak perusahaan dan afiliasinya, 

sedangkan untuk perusahaan dengan “p” huruf kecil adalah perusahaan lain pada umumnya. 

11. Pihak Ketiga adalah orang perserorangan dan/atau badan hukum yang memiliki atau tidak memiliki 

hubungan bisnis dengan Perusahaan termasuk tapi tidak terbatas pada vendor, supplier, dealer, agen,  

bank counterpart maupun mitra kerja Pihak Ketiga. 

12. Komite Etika dan GCG adalah fungsi yang melakukan pengawasan atas perwujudan internalisasi 

budaya Perusahaan ke dalam setiap individu pekerja sesuai SK No 20/EN/KPTS/000D/2016. 

13. RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) adalah matriks untuk seluruh aktivitas atau 
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otorisasi keputusan yang harus diambil dalam suatu organisasi yang dikaitkan dengan seluruh pihak 

atau posisi yang terlibat. 

14. Suap/Penyuapan adalah tindakan pemberian hadiah dan sejenisnya  yang diberikan kepada seseorang 

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan 

kewajibannya dan ketentuan undang-undang yang berlaku, dengan tujuan untuk menguntungkan diri 

sendiri, keluarga atau kelompok.   

 

IV. REFERENSI DOKUMEN 

1. Struktur Organisasi PT Elnusa Tbk tahun 2016 sesuai SK Direksi PT Elnusa Tbk No. 

017/EN/KPTS/000D/2016. 

2. GCG Code 2015.  

3. Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct) Elnusa tanggal 1 September 2015. 

 

V. KESELAMATAN KERJA DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN 

Semua pihak yang terkait dengan pedoman ini harus memahami, mematuhi, dan menjalankan semua 

kebijakan dan prosedur mengenai kesehatan, keselamatan, dan lindungan lingkungan untuk menciptakan 

lingkungan kerja yang aman dan sehat, termasuk melakukan, mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan 

mengimplementasikan kaji risiko (HIRADC/IADL) yang diperlukan.  

 

VI. TANGGUNG JAWAB 

Fungsi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan ini: 

1. Karyawan PT Elnusa Tbk. 

2. Jajaran Manajemen PT Elnusa Tbk. 

3. Dewan Komisaris PT Elnusa Tbk. 

4. Anak perusahaan PT Elnusa Tbk. 

 

VII. PEDOMAN 

A. Penolakan Terhadap Hadiah atau Hiburan 

Prinsip Dasar: Insan Elnusa wajib menolak pada kesempatan pertama apabila ditawarkan dan/atau 

diberikan hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) secara sopan dan santun serta tetap 

melaporkannya kepada fungsi Corporate Secretary. 

 

B. Penerimaan Hadiah atau Hiburan 

1. Prinsip Dasar 

 Insan Elnusa dilarang untuk meminta dan/atau menerima hadiah yang berhubungan dengan 

jabatan dan pekerjaannya dari pihak luar, yang diketahui dan/atau patut diduga bahwa hadiah 

tersebut diberikan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dan/ atau untuk 

menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang 

bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya untuk keuntungan pribadi, seperti: 

1.1. Uang/barang/fasilitas lainnya dalam rangka mempengaruhi 

kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan; 

1.2. Uang/barang/fasilitas lainnya dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang 

atau tanggungjawabnya; 

1.3. Uang/barang/fasilitas lainnya bagi pekerja selama melakukan perjalanan dinas; 

1.4. Uang barang/barang/fasilitas dalam proses penerimaan promosi/mutasi pejabat/pekerja. 

2. Insan Elnusa dapat menerima hadiah dari pihak luar dengan batasan dan persyaratan: 
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1.1. Penerimaan Hadiah dari pihak lain manapun dalam rangka promosi Perusahaan, tanda 

terima kasih, cinderamata dan kenang-kenangan yang tidak dimaksudkan sebagai 

pemberian suap dan memenuhi kriteria berikut: 

1.1.1. Terdapat logo/ nama Perusahaan/ pihak pemberi 

1.1.2. Memiliki batasan nilai yang tidak melebihi dari Rp1.000.000 atau US$100 per 

orang, mana yang lebih tinggi untuk jamuan bisnis. 

1.1.3. Untuk kegiatan olahraga dan acara seni memiliki batasan nilai sebesar 

Rp2.500.000 atau US$250 per orang. 

1.1.4. Hadiah tersebut tidak berbentuk barang, uang cash/ tunai atau voucher. 

1.2. Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, 

pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits, 

sertifikat dan plakat/cinderamata. 

1.3. Berupa hiburan bisnis/kegiatan olahraga/training/compliment yang diberikan untuk 

tujuan Perusahaan yang sah, misalnya untuk meningkatkan hubungan dengan para 

pelanggan atau pemasok, dengan ketentuan sebagai berikut: 

1.3.1. Ditujukan untuk kepentingan Perusahaan serta tidak ditujukan kepada Insan 

Elnusa secara individu. 

1.3.2. Frekuensinya terbatas/ tidak sering (maksimal 12 kali  per orang selama setahun). 

1.3.3. Berhubungan dengan tujuan bisnis yang sah (misalnya menyertai seorang 

pelanggan/ pemasok ke suatu acara sesuai dengan keperluan perusahaan), seperti 

jamuan bisnis, kegiatan olahraga, acara seni atau setara. 

1.3.4. Diadakan di tempat bisnis/ konteks acara yang layak dan pantas. 

1.3.5. Hiburan tersebut tidak dipandang sebagai sesuatu yang berlebihan dalam konteks 

acara  bisnis tersebut. 

1.3.6. Compliment yang diberikan oleh mitra kerja telah tertera pada kontrak atau 

disepakati bersama untuk kepentingan Perusahaan. 

1.3.7. Hiburan bisnis/kegiatan olahraga/training/compliment tersebut tidak berbentuk 

cash/tunai atau voucher. 

1.4. Diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards atau 

souvenir yang berlaku secara umum yang bersifat pribadi dan tidak terkait dengan 

kedinasan; 

1.5. Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis 

(kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait kedinasan; 

1.6. Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan 

saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan; 

1.7. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas, 

pokok dan Fungsi pekerja bersangkutan dan dengan izin tertulis dari atasan langsung; 

1.8. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat atau 

dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik 

kepentingan dengan penerima hadiah; 

1.9. Diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana dan bukan dari pihak-

pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima hadiah; 

1.10. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa 

makanan dan minuman yang berlaku umum. 

3. Setiap bentuk penerimaan hadiah harus dilaporkan kepada Corporate Secretary dan atasan 

masing-masing pihak yang menerima. 
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3.1. Dalam kondisi tertentu, dimana Insan Elnusa tidak dapat menghindar untuk menerima 

pemberian dari pihak ketiga dan/atau pada posisi dimana barang/ uang/ setara uang atau 

dalam bentuk apapun sudah ada di suatu tempat yang dititipkan kepada atau melalui 

orang lain tanpa sepengetahuan jajaran Perusahaan tersebut, maka yang bersangkutan 

wajib segera melaporkan kepada atasan langsung dan fungsi Corporate Secretary secara 

tertulis sesuai prosedur yang berlaku di Perusahaan. 

4. Persetujuan dan Pelaporan: 

4.1. Penerimaan hadiah dengan nilai tidak lebih dari Rp1.000.000 atau US$100 wajib 

dilaporkan kepada atasan langsung dan Corporate Secretary secara tertulis. 

4.2. Penerimaan hadiah dengan nilai lebih besar dari Rp1.000.000 atau US$150 dengan alasan 

apapun tidak diperkenankan dan wajib dilaporkan kepada atasan langsung dan Corporate 

Secretary secara tertulis. 

5. Jika Hadiah yang diterima dianggap sebagai hal yang tidak patut dan bertentangan dengan 

Kebijakan dan Pedoman Penerimaan dan Pemberian Hadiah, maka kewajiban bagi penerima 

hadiah untuk mengembalikan  kepada pemberi hadiah dan disertai dengan penjelasan mengenai 

ketentuan yang berlaku di Perusahaan. 

6. Pelaporan penerimaan hadiah kepada Corporate Secretary wajib dilakukan dalam jangka waktu 

paling lama 30 hari kalender sejak diterimanya hadiah tersebut. 

7. Jika penerimaan hadiah tidak dilaporkan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

8. Terhadap hadiah yang perolehannya bersifat pribadi sebagaimana tersebut dalam point 2.4-2.9 

tidak perlu dilaporkan. 

 

C. Pemberian Hadiah atau Hiburan 

1. Prinsip Dasar 

Jajaran Perusahaan dilarang memberikan atau menjanjikan, baik langsung maupun tidak 

langsung hadiah & hiburan kepada pihak yang berhubungan dengan Perusahaan, dimana 

pemberian tersebut diketahui dan/atau patut diduga digunakan untuk mempengaruhi atau 

menggerakkan para pihak tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya 

yang bertentangan dengan kewajibannya untuk keuntungan pribadi. 

2. Jajaran Perusahaan dapat memberikan hadiah dan hiburan kepada pihak luar dengan 

persyaratan: 

2.1. Calon Penerima secara legal diijinkan untuk menerima hadiah (memperhatikan kebijakan 

internal perusahaan calon Penerima); 

2.2. Berupa benda-benda promosi, cinderamata, atau kenang-kenangan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

2.2.1. Bukan berupa uang cash/ tunai, atau voucher; 

2.2.2. Terdapat logo/ nama Perusahaan PT Elnusa Tbk; 

2.2.3. Tidak mengakibatkan benturan kepentingan/pelanggaran Undang-Undang dan 

peraturan/pelanggaran kebijakan Perusahaan pemberi dan penerima; 

2.2.4. Tidak menimbulkan kesan ketidakwajaran; 

2.2.5. Tidak mempengaruhi reputasi Perusahaan; 

2.2.6. Memiliki batasan nilai yang tidak melebihi dari Rp1.000.000 atau US$100 per 

orang; 

2.2.7. Ditujukan untuk kepentingan bisnis yang sah dan wajar. 
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3. Bentuk hadiah yang berupa hiburan bisnis/ kegiatan olahraga harus mengikuti ketentuan 

sebagai berikut: 

3.1. Berhubungan dengan tujuan bisnis yang sah (misalnya menyertai seorang pelanggan/ 

pemasok ke suatu acara sesuai dengan keperluan perusahaan), seperti jamuan bisnis, 

kegiatan olahraga, acara seni atau setara; 

3.2. Diadakan di tempat bisnis/ konteks acara yang layak dan pantas; 

3.3. Hiburan tersebut tidak dipandang sebagai sesuatu yang berlebihan dalam konteks acara  

bisnis tersebut; 

3.4. Hiburan atau kegiatan olahraga yang diberikan tersebut tidak berbentuk cash/ tunai atau 

voucher; 

3.5. Untuk jamuan bisnis memiliki batasan nilai sebesar Rp1.000.000 atau US$100 per orang, 

dan kegiatan olahraga, acara seni atau setara sebesar Rp2.500.000 atau US$250 per 

orang. 

4. Pemberian hadiah yang ditujukan kepada pihak eksternal yang telah pensiun dapat diberikan 

dalam jangka waktu paling cepat 6 (enam) bulan sejak efektif masa pensiun; 

5. Untuk pemberian hadiah diluar dari ketentuan yang telah diatur, baik secara prosedur maupun 

nominal wajib memperoleh persetujuan dari Direktur terkait; 

6. Hadiah yang telah diberikan namun dikembalikan oleh Penerima wajib dilaporkan kembali 

kepada fungsi Corporate Secretary; 

7. Pemberian hadiah (baik dalam bentuk barang dan/atau uang (cash) kepada seseorang yang 

dilakukan Perusahaan dalam rangka kompensasi atas jasa yang diberikan kepada Perusahaan 

(misal: sebagai nara sumber/pembicara di suatu event Perusahaan) dikecualikan dari ketentuan 

yang diatur dalam Pedoman ini; 

8. Pemberian lain seperti bantuan atau hibah untuk kegiatan pembinaan usaha kecil, sumbangan 

untuk kegiatan sosial kemasyarakatan (CSR) dan keagamaan, training, sponsorship, dan bentuk 

pemberian lain yang bertujuan untuk menjaga hubungan dengan customer, wajib mengikuti 

ketentuan yang telah diatur dalam peraturan terpisah. 

 

D. Pemberian Hadiah atau Hiburan atas Permintaan 

Seluruh insan Elnusa dilarang memberi hadiah dan/atau hiburan kepada Pihak Ketiga, baik secara 

langsung maupun tidak langsung yang dilakukan karena adanya permintaan dari Pihak Ketiga 

tersebut. 

 

Batasan atas Pemberian yang Berdasarkan Permintaan Pihak Ketiga: 

1. Setiap Insan Elnusa apabila diminta untuk memberikan hadiah/cinderamta dan hiburan, 

hendaknya menolak secara sopan dan santun dengan memberikan penjelasan mengenai 

kebijakan dan aturan terkait dengan penerimaan dan pemberian hadiah yang berlaku di 

Perusahaan kepada Peminta tersebut. Pemberian penjelasan tersebut dapat disampaikan 

dengan bantuan dari fungsi Corporate Secretary yang sekaligus juga merupakan salah satu 

bentuk sosialisasi kebijakan tersebut. 

2. Apabila permintaan tersebut mengarah kepada pemerasan dan/atau pemaksaan yang dapat 

mempengaruhi kelancaran proses operasional dan bisnis Perusahaan, Insan Elnusa wajib 

melaporkan kepada atasan langsung dan mengisi form pemberiam hadiah dan menyerahkan 

kepada fungsi Corporate Secretary. 
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3. Fungsi Corporate Secretary akan melaporkan persoalan tersebut kepada Direktur terkait untuk 

mendapatkan keputusan mengenai tindakan yang akan diambil untuk menindaklanjuti 

permintaan tersebut. 

 

E. Sanksi 

Pelanggaran atas ketentuan sebagai mana diatur dalam pedoman ini termasuk tidak melaporkan 

penerimaan atau pemberian hadiah yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan 

kewajiban dan tugasnya akan mendapatkan sanksi disiplin oleh Perusahaan sesuai dengan Peraturan 

Perusahaan yang berlaku. 

 


