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 Secara global, biaya suap yang harus dibayar individu
dan badan hukum sebesar USD 1 triliun (Bank Dunia, 
2018)

 Terlibat dalam suap juga membawa denda yang besar
bagi perusahaan yang melakukannya (FCPA), sebagai
contoh,  Vetco (Inggris) membayar denda USD 26 juta
karena menyuap otoritas Nigeria untuk memenangkan
kontrak

 Suap merusak reputasi perusahaan, dan membutuhkan
biaya berlipat-lipat untuk mengembalikan kepercayaan
pasar

 Suap membuat kepercayaan publik terhadap pemerintah
di berbagai sektor menjadi sangat rendah



Sumber: Tren Vonis ICW, 2020



 Suap adalah jenis korupsi yang paling banyak dirumuskan di 
dalam UU Tindak Pidana Korupsi RI. Rincian jenis korupsi
dalam UU adalah:

 2 jenis - Merugikan keuangan negara

 12 jenis - Suap

 5 jenis - Penggelapan dlm jabatan

 3 jenis - Pemerasan

 6 jenis - Perbuatan curang

 1 jenis - Benturan kepentingan

 1 jenis – Gratifikasi

 Sumber: Amien Sunaryadi (2020)
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 Jiwasraya (15,83 T)

 Krakatau Steel (1,15 T)

 BULOG (961 M)

 PT DI (961 M)

 PT PAL (304 M)

 PT DOK (272,87 M)

 PT SANG HYANG SERI (182,54 M)

 PT IGLAS (84,61 M)

 PT PERTANI (83,7 M)

 PT KERTAS KRAFT ACEH (75,11 M)

 PT VARUNA TIRTA (6,65 M)

 PT INDOFARMA (32,73 M)

Sumber: INFOBANK, 2018



 Membantu perusahaan dalam mencegah, mendeteksi, 
dan menangani potensi penyuapan  

 Menyejajarkan diri dengan values yang dimiliki 
perusahaan – perusahaan global 

 Terhindar dari kasus korupsi dan kerugian akibat 
investigasi oleh aparat penegak hukum yang dapat 
menurunkan reputasi perusahaan

 Perusahaan akan semakin meningkat kredibilitasnya 
baik di mata publik, pelanggan, dan investor dalam 
negeri maupun luar negeri

 Meminimalkan finansial lose dan meningkatkan 
finansial gain melalui berbagai upaya efisiensi. 



 Tumbuhnya budaya antikorupsi/anti suap 
menjadi tujuan utama ISO SMAP. Jadi bukan 
sekedar mendapat sertifikat. 

 Semua pihak wajib memahami dan 
menginternalisasi, nilai dan sistem SMAP.

 Untuk memaksa agar sistem dijalankan dan 
dikembangkan, SMAP diaudit secara 
berkala.

 Juga dibentuk fungsi kepatuhan anti 
penyuapan (FKAP).



No 
Bribery

No 
Kickback

No Gift
No 

Luxurious 
Hospitality




