
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di Grup Konstruksi Tokyu 
 

 

 

 

 

Grup Konstruksi Tokyu menghormati satu sama lain dengan mitra bisnis seperti perusahaan mitra dan 

supplier berdasarkan kemitraan untuk kemajuan bersama dan memberikan peluang bisnis yang adil, 

mematuhi hukum secara menyeluruh, dan melaksanakan proses tender yang adil dan berkontribusi terhadap 

kehidupan sosial dan kemasyarakatan yang berkelanjutan. 

 

 

 

1. Mematuhi hukum secara menyeluruh dan melakukan transaksi yang adil dan jujur. 

Kami akan mematuhi hukum secara menyeluruh dan melakukan transaksi yang adil dan jujur. 

 

2. Menjaga kualitas 

Kami akan melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa secara tepat untuk menjaga kualitas produk dan layanan 

konstruksi yang dipercayakan kepada kami untuk kepuasan pelanggan. 

 

3. Menjaga kebersihan dan keamanan 

Kami akan melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa secara tepat untuk menyediakan produk dan layanan 

konstruksi yang aman dan bersih kepada semua pengguna dan pelanggan kami. 

 

4. Kepedulian Terhadap Lingkungan 

Kami akan melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang peduli terhadap pengurangan limbah lingkungan 

secara tepat untuk pelestarian lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan, kami akan mengendalikan emisi limbah, 

kebisingan/getaran, gas rumah kaca, polutan lingkungan dan zat berbahaya, serta menjaga kondisi manajemen agar 

selalu dalam keadaan kondusif. 

 

5. Menghormati hak asasi manusia dan membangun lingkungan kerja yang baik 

Kami akan selalu berusaha untuk menghormati hak asasi manusia sebagaimana yang diatur didalam hukum 

internasional dan kami menghapus semua tindakan diskriminatif, pelecehan, eksploitasi anak, kerja paksa, dan lain-

lain serta mengadakan kegiatan pengadaan barang dan jasa secara tepat untuk menjaga lingkungan kerja dalam keadaan 

baik. 

 

6. Keamanan informasi secara menyeluruh 

Kami akan mengadakan kegiatan pengadaan barang dan jasa secara tepat untuk menjaga keamanan informasi dan 

memastikan perlindungan informasi rahasia, informasi pribadi, dan informasi pelanggan terjaga dengan baik. 

 

7. Menolak semua kekuatan yang berhubungan dengan antisosial 

Kita menolak semua kerja sama yang teriindikasi mempunyai kekuatan antisosial atau sejenisnya. 

 

8. Membangun sistem manajemen risiko bencana (supply chain) 

Kami akan membangun sistem manajemen dan mengembangkan rencana kelangsungan bisnis jika terjadi bencana 

atau keadaan yang tidak terduga. 

 

9. Membangun sistem pengadaan barang dan jasa 

Kemudian kami akan membangun system untuk melaksanakan pengadan barang dan jasa ini secara berkelanjutan. 
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