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PT.(Persero) TAMAN WISATA CANDI BDRDBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO
Head Office: JI. RayaYogya-Solo KM.16, Prambanan, Yogyakarta 55571, Indonesia, Tel. +62274496402,496406, Fax. +62274496404

email: info@borobudurpark.co.id
RepresentativeOffice: GedungSarinahLt.12 JI. MH.ThamrinNo.1IJakarta Pusat
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5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nornor: PER-09/MBU/20 12 tanggal 6
Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Nornor: PER-O IIMBU/20 11 tanggal 1 Agustus 201 I tentang Penerapan Tara Kelola
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik
Negara;

4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nornor: PER-0I/MBU/2011 tanggal I
Agustus 20 II tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good
Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

3. Peraturan Pernerintah Nornor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran
Serta Masyarakat dan ernberian Penghargaan Dalarn Pencegahan dan Pernberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

2. U ndang-undang Nornor 20 Tahun 200 I tentang Perubahan Atas U ndang-undang
Nornor 31 Tahun 1999 tentang Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi;

U ndang-undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

I.Mengingat

b. bahwa penetapan Pedoman Penanganan Gratifikasi di lingkungan PT Taman Wisata
Candi Borobudur, Prarnbanan dan Ratu Boko (Persero) perlu diatur dengan Sural
Keputusan Direksi tersendiri;

bahwa untuk menjaga agar hubungan bisnis tetap berada pada koridor etika, prinsip
prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan untuk
mendukung penerapan kebijakan gratifikasi, maka perlu di tetapkan Pedornan
Penanganan Gratifikasi di lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur,
Prarnbanan dan Ratu Boko (Persero);

a.Menimbang

DIREKSI PT TAMAN W1SATA CANOl BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)

PENETAPAN PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN

DAN RATU BOKO (persero)

TENTANG

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)

NOMOR : SK. 45IDffiEKSII2018

Ratu Boko
The lost masterpiece palace complex from the Bth century, the only Hindu and Buddhist
mixed-architectural archaeological site, about 3 krn to the south of Prambanan Temple.

www.borobudurpark.co.id

Borobudur
The magnificent world cultural heritage site, the largest Buddhist temple in the world,

the biggest ancient monument in the Southern Hemisphere and the oldest
in South East Asia, 41 km northwest of Yogyakarta and 7 km south of Magelang, Central Java.

Prambanan
The most beautiful Hindu temple in the world, the biggest temple complex in Java

with 224 temple in the area, about 15 km from Yogyakarta.
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DIREKSI

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 31 Desernber 2018

Apabila dikernudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalarn Surat
Keputusan ini akan diadakan perubahanl perbaikan sebagairnana mestinya;

Surat Keputusan ini berlaku terhitung rnulai tanggal 3 I Desernber 2018;

Pedornan Penanganan Gratifikasi yang berlaku di lingkungan PT Taman Wisata Candi
Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero) sebagaimana tercantum dalarn larnpiran
Surat Keputusan Direksi ini;

Menetapkan Pedornan Penanganan Gratifikasi di lingkungan PT Taman Wisata Candi
Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero);

SURAT KEPUTUSAN DffiEKSI TENTANG PENET APAN PEDOMAN
PENANGANAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PT TAMAN WISATA CANDI
BOROBUDUR, PRAMBANAN DAN RATU BOKO (persero);

MEMUTUSKAN

8. Surat Keputusan Direktur Utama Nornor 3 Tahun 1983 tanggal 2 Mei 1983 tentang
Landasan Kebijaksanaan PT. Taman Wisata Candi Borobudur & Prambanan;

7. Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko, Nornor : SK-
237/MBU/11/201S, tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Direktur
Utarna Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur,
Prambanan & Ratu Boko Jo. Nornor : SK-I 02/MBU/OSI20 17, tanggal 29 Mei 2017
tentang Pernberhentian, Perubahan Nomenklatur, Pengalihan Tugas, dan
Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman
Wisata Candi Borobudur, Prarnbanan & Ratu Boko Jo. Nornor : SK-
299/MBUI12/2018 tanggal 5 Desernber 2018 tentang Pernberhentian dan
Pengangkatan Anggota - Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko;

6. Akta Pend irian Perusahaan yang dibuat oleh Notaris Soeleman Ardjasasmita,
SH Nomor : 19 tanggal 15 Juli 1980 beserta perubahan-perubahannya Nomor
: 11 tang gal 4 Desember 2013 Jo. Nomor : 29 tanggal 22 Desember 2015 Jo.
Nomor: 33 tanggal 22 Juni 2017 Jo. Nomor : 27 tanggal 27 Agustus 2018 Jo.
Nomor 29 tanggal 28 Desember 2018 oleh Notaris Woro Sutristiassiwi
Sriwahyuni, SH., M.H;

KEEMPAT

KETIGA

KEDUA

PERTAMA

Menetapkan
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PEDOMAN PENANGANAN GRATIFlKASI

Larnpiran
Surat Keputusan Direksi
Nomor : SK. 4S/DlREKSII20 18
Tanggal : 3 I Desernber 2018
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a) Selalu mengutarnakan kepatuhan pada hukum dan peraiuran perundang-undangan yang
berlaku serta rnengindahkan norma-norma yang bcrlaku pada masyarakat dimana Perusahaan
beroperasi

b) Senantiasa berupaya menghindari Graiifikasi, Korupsi. Kolusi maupun Nepoiisme (I<I<N)
serta selal u mengutamakan kepent ingan Perusahaan d i atas kepcnt ingan pri badi. kel uargn.
kelornpok ataupun golongan

c) Selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip u'ansparansi, kclTlandil'ian, akuntabilila::,.

Perusahaan dalarn menyusun Pedornan Penanganan Graiifikasi ini dilandasi oleh sikap sebagai berikui:

2. LANDASAN PENYUSUNAN

Dalarn rangka mewujudkan pengelolaan bisnis Pcrusahaan ) ang arnanah. transparan dan
akuntabel, maka Perusahaan menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap
penanganan Gratifikasi yang melibatkan Insan Perusahaan PT Taman Wisata Caridi Borobudur.
Prarnbanan & Ratu Boko (Persero), rnesk ipun dalam kegiatan usaha Pcrusahaan. Gratifikasi
merupakan hal yang mungkin sui it dihindari olch lnsan Perusahaan 1)1- Taman wisaia Candi
Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Pcrsero). Hal ini pcniing uniuk dibudavakan di lingkungan PI
Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu 130ko (Pcrscro) scbagai suaiu proses pembelajaran
bagi Insan Perusahaan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) yclllg
rnernpunyai harkat, martabat dan citra yang tinggi dalarn hubungan bisnis dengan para Pernangku
Kepentingan. Untuk menangani hal tersebut, maka disusunlah Pedoman Penanganan Grarilikasi yang
selaras dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporute Governance) dan Pedornan
Perilaku (Code of Conducts serta nilai-nilai yang berlaku di Perusahaan.

Terkait dengan hubungan bisnis. maka hal yang sering terjadi dalam prak tek kegiaian kerja
sehari-hari selalu muncul dan tidak terhindarkan adalah adanya Graufikasi dari saiu pihak kepada
pihak yang lainnya. Oleh sebab itu untuk menjaga hubungan bisnis dengan para pemangku
kepentingan, maka perlu diatur hal-hal yang terkait dengan Grati likClSi dan tara cara aiau mekanisrnc
pelaporannya di lingkungan Perusahaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis Perusahaan pada umurnnya ridak icrlepas dari huhungan dan
interaksi antara para pihak baik internal maupun eksrernal yang saling menjalin kerjasarna yang
harrnonis, serasi dan berkesinambungan dengan iidak mclupakan ei ika dan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance (GCG)

PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prarnbanan & Ratu Boko (Persero) yang selanjuinya
disebut "Perusahaan" atau "Perseroan" terus melaksanakan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance (GCG) secara konsisten dan berkesiuarnbungan dalam rangka rneningkatkan nilai
Perusahaan serta pertumbuhan bisnis jangka panjang Perusahaan. yang mcrupakan salah saru usaha
untuk meni ngkatkan kepercayaan Pernegang Saha rn deln segenap Pernangku Kepent ingan. Da la 111

pengelolaan bisnis Perusahaan, maka Perusahaan selalu menguiamakan pengelolaan bisnis yang bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang berani pcngelolaan bisnis Perusahaan bukan hanva
untuk mengejar keuntungan Perusahaan saja namun dengan ierap rnernperhatikan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance (GCG) untuk dapat rnelaksanakan pengelolaan vang penuh amanah.
transparan dan akuntabel.

1. LATAR BELAKANG

BABI
PENDAHULUAN
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G. Perusahaan (atau Perseroan), dengan huruf I) Kapiial. adalah PT Taman Wisata Candi
Borobudur, Prarnbanan & Ratu Boko (Persero). sedangkan perusahaan (atau perseroan) derigan
hurufp kecil ruenunjuk kepada perusahaan sccara umum.

F. Mitra Usaha/Pihak Ketiga adalah pihak perscornngan maupun perusahaan yang menjalin
kerjasarna bisnis berdasarkan potensi dan kclayakannva yang sating menguntungkan dengan
Perusahaan

E. lnsan Perusahaan PT Taman Wisnta Canrli Bor obudu r, Prarnbanan (.~ Ratu Boko
(Persero) adalah Dewan Komisaris, Direksi dan scluruh Pegawai Perusahaan termasuk Pegawai
yang ditugaskan di Ana]; Perusahaan dan instansi lainnva. scrta pcrsonil lainnya yang secara
langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan

D. Hiburan, adalah segala sesuatu yang berberuuk kuta-k.ua, iempar. benda. perilaku yang dapat
rnenjadi penghibur dan rnenyenangkan bagi seseorang, yang meliputi namun tidak terbaias pada
undangan makan, musik. film. opera. drama. pesia. arau pcrrnainan. olahraga. wisara dan
lainnya

C. Hadiah/Cinderarnata, adalah objek dari Gratifikasi dalarn ani luas, yakni meliputi uang.
barang, rabat (discount), komisi, pinjarnan tanpa bunga. tiket perjalanan, fasiliias penginapan.
perjalanan wisata, pernuas nafsu jasmani, pengobaian cuma-cuma. dan fasi Iitas lainnya

B. Gratifikasi, adalah kegiatan pernberian dan aiau pcnerirnaan II:lciiahl Cinderamaia dan Hibur.m.
baik yang diterirna di dalarn negeri maupun di luar negcri, don yang dilakukan dengan
menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana clckrronik. yang dilakukan olch 111S:1Il

Perusahaan PT Taman Wisata Candi Borobudur. Prarnbanan dan Rrnu 130ko (Perscro) tcrkait
dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan pada suatu pckerjaan arau proyek terientu.
sehingga dapat menimbulkan benturan kepeniingan yang mempengaruhi independensi.
objektivitas maupun profesionalisme lnsan Perusahaan PT Taman wisata Candi Borobudur.
Prambanan & Ratu Boko (Persero)

A. Atasan Langsung, adalah Kepala Satuan Kerja. Untuk General Manager dan setara. maka
Atasan Langsung adalah Direktur yang mernbawahi Unit KCI:ja ) ,lIlg bcrsangkuian.

4. PENGERTIAN

3. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

a) Sebagai Pedoman bagi Insan Perusahaan PT Taman wisata Candi Borobudur, Prarnbanan &
Ratu Boko (Persero) untuk mernaharni, mencegah dan menanggulangi Graufikasi di Perusahaan

b) Sebagai Pedoman bagi Insan Perusahaan PT Taman wisata Candi Borobudur. Prarnbanan &
Ratu Boko (Persero) dalarn mengarnbil sikap yang iegas ierhadap pclaku vang menerima
Gratifikasi di lingkungan Perusahaan

c) Sebagai Pedornan Penanganan Gratitikasi di Pcrusahaan untuk mewujudkan pengelolaan
Perusahaan yang ba ik

d) Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan
Nepotisrne (KKN)

pertanggungjawaban serta kcadilan dalam mcngclola Pcrusahaan
d) Selalu berusaha untuk menjalankan kegiatan usaha Perusahaan berdasarkan Pedoman

Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) dan Pedornan Perilaku (Code of
Conduct) yang berlaku di Perusahaan.



Insan Perusahaan PT Taman Wisata Candi Borobudur. l'rambanan 8:. Ratu F3oko (Pcrscro) :-Clllg
karena jabatannya dan atau anggoia keluarganya (kcluarga inti), DILARANG uruuk menerima
atau rnerninta baik secara langsung atau tidak lallg_sung_Hadiah/Cinderamata dan aiau Hiburan
dari setiap pihak yang merniliki hubungan bisnis niau pesaing PT Taman Wisaw Candi
Borobudur, Prarnbanan & Ratu Boko (Persero), yang benujuan uniuk mendapatkan inforrnasi.
atau sesuatu hal yang tidak dibenal'kan oleh kelentuan PCI'ulldang- unLiallgan yang berlaku. awu

B. Penerimaan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan

Sernua lnsan Perusahaan PT Taman Wisata Caridi Borobudur. Prambanan & Ratu Boko
(Persero) DILARANG baik secara langsung atau tidak langsung mernberi Hadiah/Cinderarnata
dan atau Hiburan kepada setiap pihak yang merniliki hubungan bisnis arau pesaing PT Taman
Wisata Caridi Borobudur, Prarnbanan & Ratu Boko (Persero ) yang bertujuan unruk
mendapatkan inforrnasi, atau sesuaru h81 yang iidak dibcnarkan oleh keteniuan perundang
undangan yang berlaku, atau untuk mernpengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/aiau
tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya

A. Pemberian Hadiah/Cinderamata dan Hiburan

2. PRINSIP DASAR

a) Gratifikasi tersebut berhubungan dengan wewcnang/jabatan lnsan Perusahaan PT Taman
Wisata Candi Borobudur, Prarnbanan & Raiu 13oko (Pcrsero ) di Pcrusahaan icrhadap su.uu
proyek atau pekerjaan tertentu;

b) Gratifikasi yang berupa pcnerimaan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan udak
dilaporkan kepada Atasan Langsung

Suatu Gratifikasi akan berubah rnenjadi tindak pidana suap apabila mernenuhi unsur- UIlSUI'sebagai
berikut :

Penanganan Gratifikasi menjadi sangat penting hogi Perusahaan karena Gratifikasi tersebut
dapat menjadi tindak pidana suap dan merupakan 10/(/17 satu tindakan Korupsi ,1'({I7,(; dul'(/!
memberikan dampak hukum sekaligus pencitraan negatifbugi Perusahaun.

Gratifikasi adalah kegiatan pernberian dan aiau penerimaan Hadiah/ Cinderamaia dan Hiburan.
baik yang diterima di dalarn negeri maupun di luar negeri. dan yang dilakukan dengan menggunakan
sarana elektronik atau tanpa sarana elekironik. yang elilakukan olch lnsan Perusahaan PT Taman
Wisata Candi Borobudur, Prarnbanan & Ratu Boko (Persero ) tcrkait dcngan wcwenang'jabatannva di
Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepcruingan yang mempengaruhi independensi.
objektivitas, maupun profesionalisme Pegawai PT Taman wisaia Candi Borobudur, Prarnbanan &
Ratu Boko (Persero),

Pedornan ini dibuat untuk mengatur penanganan Graiifikasi aruara Insan Perusahaan PT Taman
Wisata Candi Borobudur, Prarnbanan & Ratu Boko (Perscro) dengan pihak-pihak yang terkait dengan
Kegiatan usaha Perusahaan.

1. P,ENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

BAB II
GRATIFIKASI



G. Jarnuan makan tidak perlu dibatasi, sejauh mernenuhi kc\\ ajaran dan dilakukan tempat yallg

F. Pernberian Hadiah/Cinderamara berupa barang/uang/setara uang, DIPERBOLEI-IKAN,
dalam hal Insan Perusahaan PT Taman Wisata Candi Borobudur. Prarnbanan & Ratu Boko
menghadiri acara Pernikahan. Khitanan, Kelahiran. arau Musibah. dengan nilai pernberian
maksimurn sebesar Rp.I.OOO.OOO,- (satu juta rupiah) untuk scriap Hearn, sepanjang
pernberian tersebut tidak berrnaksud untuk rnernpengaruhi pihak penerima. untuk melakukan
dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaiian dengan kcdudukan/jabaranny (I

E. Pernberian honorarium rapat kepada Pihak Kcriga, DIPERBOLEHKAN sebagai
apresiasi atas sumbangan pemikiran clan keahlian yang ielah diberikan kepada Perusahaan
atas undangan resmi dari Perusahaan, sepanjang kriteria clan besaran honorarium iersebut
telah diatur dalam Peraturan Perusahaan

0, Pernberian Hadiah/Cinderamata berupa barang ,\';lng dimaksudkan untuk promo-a
Perusahaan, wajib mencantumkan logo Perusahaan yang mcniadi bagian yang tidak
terpisahkan dari barang dimaksud (logo Perusahaan pada barang dirnaksud tidak dapat
dihilangkan),

C, Pernberian Hadiah/Cinderarnata dan/atau Hiburan TIDAK DIPERBOLEHKAN dalarn
bentuk- bentuk yang melanggar kesusilaan dan hukurn.

B. Pernberian Hadiah/Cinderamata c1an/atau Hiburan TIDAK DIPERBOLEHKAN dalam
bentuk uang tunai (Cash)

Batasan Pernberian Hadiah, Cinderamata dan/aiau Hiburan 01('11 lnsan Perusahaan 1''1' 1(1111(111 wisaia
Candi Borobudur, Prarnbanan dan Ratu Boko (Persero) adalah scbaga i bcri k ut :

A, Pernberian Hadiah/Cinderamata dan/atau jamuan makan dan/aiau l liburan.
DIPERBOLEHKAN sepanjang pernberian tcrsebui dimaksudkan untuk mcrnbina
hubungan baik dalarn batas-batas yang sesuai ciengan kewajaran dan memperhatikan
hubungan yang setara, saling menghorrnati dan tidak bertujuan untuk menyuap pihak yang
bersangkutan untuk mernberikan sesuatu hal kepada Perusahaan yang tidak menjadi hak
Perusahaan secara hukum. Contoh pernberian dimaksud misalnya jarnuan makan, kegiatan
olah raga, tiket pertunjukan kesenian, buku, rekarnan musik dan sebagainya

1. BATASAN PEMBERIAN HADIAH/CINDERAMATA DAN HIBURAN

BABIII
BATASAN GRATIFIKASI

C. Insan Perusahaan PT Taman Wisata Candi Borobudur. Prarnbanan & Ratu Boko (Persero)
apabila ditawarkan/diberikan Hadiah/Cinderarnata clan aiau Hiburan yang tidak sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Pedornan ini, wajib 1\1ELAKUKAN PENOLAKAN dengan cara
santun terhadap tawaran/pemberian dimaksud. c1engan memberikan penjelasan ierhadap
kebijakan dan aturan ini kepada Pihak Ketiga

untuk mernpengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau iidak melakukan suatu hal
berkaitan dengan kedudukan/jabatannya



E. Dala111 kondisi tertentu, dirnana lnsan Perusahaan PT Taman Wisata C811di Borobudur.
Prarnbanan & Ratu Boko (Persero) tidak dapat menghindar uniuk menerima pemberian dari
Pihak Ketiga dan/atau pada posisi dirnana barang/uang/seiara 1I8ng arau d818111 bentuk
apapun, pernberian tersebut sudah ada di suatu tempat yang ditu ipkan kepada atau melalui

1) J-1ibLII'an tidak clilakukan secara terus-rnencrus oleh pihak pernbcri kcpada lnsan
Perusahaan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prarnbanan & Ratu Boko (Persero)
atau anggota keluarganya.

2) Bi!a penolakan terhadap Hiburan dirnaksud dikhawatirkan dapat mempengaruhi
hubungan bisnis secara institusi antara Pcrusahaan deng.m Pihak Ketiga ) allg
menawarkan Hiburan.

3) Tidak mengganggu waktu kerja lnsan Perusahaan PT Taman Wisata Caridi
Borobudur, Prarnbanan & Ratu Boko (Persero) yang bersangkuian.

4) Tidak melakukan pernbicaraan rnengenai pernberian informasi internal Perusahaan
yang dapat menimbulkan keeurangan dan benturan kepeniingan.

D. Menerima Hiburan yang masih dalarn batas kewajaran. dcngan mcmenuhi baiasan
batasan secara keseluruhan. sebagai berikut :

C. Menerirna Hadiah/Cinderamata berupa barang/uang/setara uang. DIPERBOLEHKAN.
dalarn hal Insan Perusahaan PT Taman Wisata Candi Borobuclur. Prambanan & Ratu Boko
(Persero) menyelenggarakan acara pernikahan. khiianan. kclahirun. d l d U tcrkait dcngan
musibah, dengan nilai pernberian maksirnum sebesar Rp. I 000 ()OO.- (satu jura rupiah) pel'
acara, sepanjang pernberian tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi Insan
Perusahaan PT Taman Wisata Candi Borobudur. Prambanan & Raiu Boko (Persero), untuk
melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal bcrkaiian dengan kedudukan/jabatannya

B. Menerirna honorarium sebagai pernbicara. narasumbcr yang diundang sccara resmi oleh
Pihak Ketiga DIPERBOLEHKAN, sebagai aprcsiasi at as surnbangan pernik iran dan
keahlian yang telah diberikan, sepanjang pernberian tersebut tidak bermaksud untuk
rnernpengaruhi Insan Perusahaan P'T Taman Wisaia Caridi norohlicilll·. 1)l'[lll1brln,ln 8: Ratu
Boko untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dcngan
kedud ukan/jabatannya

1) Logo.nama perusahaan/pihak yang mernberikan benda-benda dirnaksud rnerupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan/prornosi perusahaan pernberi dan
rnerupakan benda-benda yang lazirn sebagai bcntuk prornosi perusahaan

2) Benda-benda yang tidak memiliki nilai finansial yang linggi. seperii buku, compact
disc dan sebagainya

3) Bukan berupa pernberian yang melanggar kcsusilaan dan hukurn.

A. Menerirna Hadiah/Cinderamaia yang mencarnumkan logo/nama perusahaan pernberi.
dengan batasan-batasan yang harus dipenuhi seluruhnya sebagai berikut :

Batasan Hadiah/Cinderarnata dan/aiau Hiburan yang boleh diicrima lnsan Pcrusahaan P1" Taman wisata
Candi Borobudur, Prarnbanan & Ratu Boko (Persero) adalah sebugai berikut :

2. BATASAN PENERIMAAN HADIAH/CINDERAMATA DAN HIBURAN

terhorrnat dan tetap menjaga citra positi f Perusahaan.



Insan Perusahaan PT Taman Wisata Candi Borobudur. Prambanan & RalLt Boko (Persero) apabila
diminta untuk mernberikan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan yang tidal, sesuai dengan keientuan
sebagaimana tersebut pad a angka 1 A-G dan angka 2 A-E di aras, hendaknya rnelakukan penolakan
dengan cara santun terhadap perrnintaan tersebut dengan mcmberikan pcnjclasan ierhadap kebijakan
dan aturan ini kepada Pihak Ketiga.

3. BATASAN PERMINTAAN DARI PII-IAK KF:TIGA UNTUI< MENOAPATKAN
HADIAH/CINDERAMATA DAN/ATAU I-IIBURAN (ENTERT4INMEN7) YANe TIDAl<
SESUAI DENGAN KETENTUAN SEBAGAIMANA TERSEBUT PADA ANCKA I DAN
2

orang lain tanpa sepengetahuan Insan Perusahaan PT Taman Wisata Candi Borobudur.
Prambanan & Ratu Boko (Persero) tersebut. maka yang bersangkuian wajib
rnengembalikannya. Apabila hal ini tidak mungkin dilakukan, maka yang bcrsangkuian
harus segera melaporkan kepada A tasan Langsung secara ienul is sesua i meka n isine vang
diatur dalarn Pedornan ini



D:BW,\,\II'II'JSISt.: OlKlil.:SllSo.: l'c"'I....la~"""';r.I;I;~~"{:('{'~(li~,~'"

F. Pembagian kerja diantara para anggota Direksi diillUI' clan ditetapkan oleh lllereka sendiri
dengan persetujuan dal'i Dewan Komisaris.

E. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak aias 11,1111(1Direksi. bila Dirckiur Uiama sakit.
bepergian atau berha langan karena sebab lai n ha I mana tidak usa h iernyata (d ibukti kan) pada
orang lain, maka salah seorang Direktur yang diurnjuk secara tertulis oleh Direkiur Urama
berhak dan berwenang alas nama Direksi.

D. Direksi juga wajib menyarnpaikan kepada Para Perncgang Saham dan Dewan Komisaris suatu
laporan berkala triwulan, selambat-lambatnya I (saw) bulan scielah tri wulan :-ang bersangkuran
lewat. Terhadap laporan berkala iersebut DCII,ln Komisaris diwajibkan mengajukan
pendapatnya kepada Pemegang Saham.

C. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum iahun buku baru mulai berlaku. Dircks: dill ajibkan
mengirirn rencana kerja dan anggaran pendaparan dan belanja Perseroan kepada Dewan
Kornisaris dan Pernegang Saharn untuk dimintakan pengesahannya kepada Rapat Umurn PClI"CI

Pernegang Saham. Dewan Kornisaris diwajibkan mcmberikan pendapainva (I((\S rencana kerja
dan anggaran pendapatan dan belanja tersebut kepada Pernegang Saharn. Selanjutnya rencana
kerja dan anggaran pendapatan dan belanja tersebut akan dapat secara sail digunakan serelah
Rapat Urnurn Para Pernegang Saham mernberikan pcrsetujuannva.

1) Mengambil bagian dalam perusahaan-perusahaan aiau badan lain.
2) lkut serta dalarn pendirian perusahaan-perusahaan aiau badan-badan lain.
3) Menyelenggarakan perusahaan baru.
4) Mengadakan pinjaman jangka panjang.
5) Mengadakan perjanjian kerja sarna manajemcn. lisensi. manaiernen bantuan ieknik dan

lain perjanjian yang mernpunyai sifat yang sama
6) Menyerahkan dan/atau rnernindahkan hak dcngan cara bagairnanapunjuga hak pengelola

atas lingkungan Candi Borobudur dan Pr(lIlII1:111'ln.

B. Persetujuan Rapat Para Pernegang Sa ham Priori las dan Dewan Komisaris diperlukan dalarn hal
Direksi brtindak untuk atas dan at as nama Perseroan melakukan perbuatan :

1) Untuk rnendapatkan aiau rnelepaskan bal-<lllg yang tal, bergerak dan/ainu hak-hak ata~
tanah dan bangunan-bangunan.

2) Untuk tiap-tiap kali merninjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan. kecuali
pinjarnan-pinjaman yang biasa diberikan dulam rangka membaniu meringankan beban
pegawai.

3) Untuk menggadaikan atau mempenanggungkan clengan cam lain kekayaan Perseroan.
4) Untuk mengikat Perseroan sebagai penjamin (horg arau avalist).

A. Mewakili dan mengikat Perseroan, baik eli dalarn maupun di ILIaI' pengadilan clan berhak
melakukan untuk dan atas nama Perseroan segala perbuaian pernilikan dan segala perbuatan
pengurusan, dernikian dengan pernbatasan, bahwa pcrsetujuan tertulis sebelumnya dari Dewan
Kornisaris disyaratkan untuk tindakan-tindakan sebagai bcrikut :

1. FUNGSI DAN TUGAS OlREKSI

BABIV
PENANGANAN GRATIFIKASI
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Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedornan Penanganan Grarifikasi ini akan dikenakan sanksi
sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang tercanturn dalarn Kode Erik yang berlaku di perusahaan

3. SANKSI ATAS PELANGGARAN

D, Sekretaris Perusahaan mernbuat rekapitulasi penerunaan l ladiah/Cinderarnara dengan
sepengetahuan Direksi, Dewan Komisaris dan Pcmcgang Saharn dan mcndapaikan persciujuan
dari Direksi serta melaporkannya kepada Kornisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
selambat- larnbatnya 30 (tiga puluh hari) sejak ianggal penerirnaan tersebut oleh Insan
Perusahaan PT Taman Wisata Candi Borobudur. Prambanan & Ratu Boko (Persero)

C. Untuk penerirnaan yang merupakan barang yang tidak cepat kadaluwarsa (rnisal uang,
ernas, dan lainnya) wajib disimpan di Bagian Keuangan eli lingkungan kerja Pegawai P'l
Taman Wisata Candi Borobudur. Prarnbanan & Ratu Boko (Persero) yang bersangkuian.
sarnpai dengan ditentukannya status kepemilikan alas pcnerimaan tersebut oleh pihak Kornisi
Pernberantasan Korupsi (KPK), dengan menyampaikan bukti tanda penyimpanan kepada
Sekretaris Perusahaan selarnbat-lambatnya 14 (empat belas ) hari serelah ianggal penerimaan
sebagaimana dirnaksud.

B. Untuk penerimaan yang merupakan barang yang cepat kadaluwarsa (rnisal: makanan
dan rninurnan), maka dapat diserahkan kepada Lcmbaga Sosial dcngan menyampaikan bukti
tanda penyerahan kepada Sekretaris Perusahaan selambai- larnbatnya 14 (ernpat belas) hari
setelah tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud. dengan con toil Format sebagairnana diatur
dalarn Pedornan ini.

Pelaporan melalui Sistem Pelaporan PelanggaranIJ,Vhi.lllehl(Jwing .C,:I'111!11I dilakukan
apabila pelapor adalah lnsan Perusahaan PT T81ll8n wisaia Candi Borobudur.
Prarnbanan & Ratu Boko (Persero) atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan. Mitra Kerja dan
Masyarakat) yang tidak rnerniliki keterlibaian secara larigsung, namun mengeiahui
Gratifikasi di Perusahaan yang merniliki poiensi uruuk ierjadinya penyalahgunaan
wewenang/jabaran. Pelaporan rnelalui Sisicm Pelaporan Pelanggaranl/lVhisllehloHil7g
System dilaksanakan sesuai dengan mekanisrne tersendiri yang mengatur rnengenai
Sistem Pelaporan PelanggaranlWhisllebloH'illg .C,)I.I'lel/1 di Perusahaan.

2) Sistem Pelaporan PelanggaranlWhist/e Blowing System

Pelaporan melalui Atasan Langsung dilakukan oleh lnsan Perusahaan PT Taman Wisata
Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) yang menenma
Hadiah/Cinderamata selarnbat-larnbatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ianggal penerimaan.

1) Atasan Langsung

A. Apabila terdapat penerirnaan Hadiah/Cinderamara dan aiau Hiburan di Iw1I' baiasan vang sudah
diatur Perusahaan, rnaka Insan Perusahaan PT Taman Wisata Candi Borobudur. Prarnbanan &.
Ratu Boko (Persero) wajib melaporkan hal rersebut melalui :

2. MEKANfSME PELAPORAN



Ketentuan dalarn pedornan penanganan Gratifikasi ini akan dilakukan pcninjauan sekurang-kurangnva
3 (tiga) tahun (sepanjang diperlukan) serelah Pedoman ini diberlakukan clan dilakukan
penyernpurnaan

1)1REJ<SI

4. PENINJAUAN


