
PELANGGARAN 
INTEGRITAS

Berikut adalah berbagai pelanggaran 
terhadap Kebijakan Antikorupsi ADB. Jika 
terbukti melanggar, suatu perusahaan atau 
individu dapat dijatuhi sanksi tidak boleh 
ikut serta dalam kegiatan yang dibiayai, 

dikelola, atau didukung ADB.

iACT to fi ght corruption!

PRAKTIK KORUPSI: Menawarkan, memberi, menerima, atau 
meminta (baik langsung atau tidak) segala hal yang memiliki nilai, untuk 
memengaruhi tindakan pihak lain dengan tidak semestinya.

PRAKTIK CURANG: Tindakan atau kelalaian, termasuk pernyataan 
salah (baik disengaja atau karena kecerobohan) yang menyesatkan atau 
berupaya menyesatkan suatu pihak, untuk mendapat manfaat fi nansial 
atau lainnya, atau untuk menghindari kewajiban.

PRAKTIK PEMAKSAAN: Merusak, merugikan, atau mengancam untuk 
merusak atau merugikan (secara langsung atau tidak) suatu pihak atau 
hak miliknya, untuk memengaruhi tindakan pihak tersebut dengan tidak 
semestinya.

PRAKTIK KOLUSI: Kesepakatan yang dirancang untuk mencapai tujuan 
yang tidak semestinya, termasuk memengaruhi tindakan pihak lain dengan 
tidak semestinya.

PENYALAHGUNAAN: Pencurian, atau penggunaan yang tidak 
semestinya atas aset yang terkait dengan kegiatan yang berhubungan 
dengan ADB, baik disengaja atau karena pengabaian.

KONFLIK KEPENTINGAN: Situasi saat suatu pihak mempunyai 
kepentingan yang dapat dengan tidak semestinya memengaruhi kinerja 
pihak tersebut dalam menjalankan tugas atau tanggung jawab resmi, 
kewajiban sesuai kontrak, atau kepatuhannya pada hukum dan aturan 
yang berlaku.

PRAKTIK YANG MENGHAMBAT: (a) Sengaja menghancurkan, 
memalsukan, mengubah, atau menyembunyikan bukti materiil dalam 
penyidikan oleh ADB; (b) Membuat pernyataan palsu pada penyidik 
untuk menghambat proses penyidikan oleh ADB; (c) Tidak memenuhi 
permintaan untuk memberi informasi, dokumen atau catatan terkait 
penyidikan oleh ADB; (d) Mengancam, melecehkan atau mengintimidasi 
pihak lain untuk mencegah pihak tersebut mengungkapkan hal-hal yang 
relevan dengan penyidikan, atau untuk melakukan penyidikan; (e) Secara 
materiil menghambat hak-hak ADB untuk mengaudit, menginspeksi atau 
mengakses informasi.

Jika Anda punya informasi tentang kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap 
Kebijakan Antikorupsi ADB, hubungi Kantor Antikorupsi dan Integritas di:

« +63 2 632 5004 â integrity@adb.org, anticorruption@adb.org
Ƣ +63 2 636 2152 ¾ www.adb.org/integrity
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