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Dalam rangka upaya pencegahantindak pidana korupsi,PimpinanKomisi Pemberantasan
Korupsimenghimbaukepada Saudaradan mohon agar Saudaradapat meneruskanhimbauanini
untuk:
kepadapejabatdan pegawaidi lingkungankerjamasing-masing
gratifikasiyang berhubungandenganjabatannyadan berlawanan
1) Tidak menerima/memberikan
Nomor20 Tahun
dengankewajibanatau tugasnyasesuaipasal 12 B ayat (1) Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
2001 tentangPerubahanatas Undang-Undang
TindakPidanaKorupsi,seperti:
larnnyadalam rangka mempengaruhikebijakan/keputusan/perlakuan
a. uang/barang/fasilitas
pemangkukewenangan;
lainnya berapapunnilainya dalam setiap pelayananterkait dengan
b. uang/barang/fasilitas
tugas,wewenangatautanggungjawabnya,
selamakunjungandinas;dan
lainnyabagi pegawai/pengawas/tamu
c. uang/barang/fasilitas
pejabaUpegawai.
penerimaan/promosi/mutasi
proses
lainnya
dalam
d. uang/barang/fasilitas
2)

Membanguntata kelolapemerintahandan korporasiyang baik (Good GovernmentGovernance
dan Good CorporateGovernance)denganmembuataturankode etik dan aturanperilaku,aturan
pengendaliangratifikasidan aturanterkaitlainnyaserta membangunlingkungananti suap dan
gratifikasidi instansimasing-masing.
fungsipelaksanapengendalian

3)

Melaporkansetiap penerimaangratifikasiyang berhubungandengan jabatannya dan yang
berlawanandengankewajibanatau tugasnyakepadaKPK palinglambat30 (tigapuluh)hari kerja
terhitungsejaktanggalgratifikasitersebutditenma.
negarayang tidak melaporkanpenerimaangratifikasi
Bagi pegawainegeriatau penyelenggara
jabatannla
yang berhubungandengan
dan berlawanandengankewajibanatau tugasnya,dapat
penjara
pidana
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)
diancam dengan
puluh)
paling
(dua
20
tahun,dan pidanadendapalingsedikitRp200.000.000,00
lama
tahundan
(satumiliarrupiah)sesuaipasal
(dua ratusjuta rupiah)dan palingbanyakRp1.000.000.000,00

12 B ayat(2) Undang-Undang
Nomor20 Tahun2001 tentangPerubahanatas Undang-undang
Nomor31 Tahun199gtentangpemberantasan
Tindakpidanakorupsi.
Adapungratifikasiyang
tidakperludilaporkanadalahgratifikasidalamhal:
a. diperolehdari hadiahlangsung/undian,
diskonlraOat,
voucher,point rewards,atau souvenir
yang berlakusecaraumumdan tidakterkaitdengankedinasan;
b. diperolehkarena prestasiakademisatau non akademis(kejuaraan/perlombaan/kompetisi)
denganbiayasendiridan tidakterkaitdengankedinasan;
c

diperolehdari keuntungan/bunga
dari penempatandana, investasiatau keoemilikansaham
pribadiyang berlakusecaraumumdan tidakterkaitdengankedinasan;

d.

diperolehdari kompensasiatas profesidi luar kedinasan,yang tidak terkaitdengantupoksi
dari pegawainegeriatau penyelenggara
negara,tidak melanggarkonflikkepenlingandan
' k?99etik pegawai,
dan denganijintertulisdari atasanlangsung;
e dip€rolehdari hubungankeluargasedarahdalam garis keturunanlurus dua derajat atau
dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik
kepentingan
denganpenerimagratifikasi;
f
dipbrolehdari hubungankeluargasemendadalam garis keturunanlurus satu derajatatau
dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik
kepentingan
denganpenerimagratifikasi;
g. diperolehdari pihakyang mempunyaihubungankeluargasebagaimana
pada huruff dan g
terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan
keagamaan/adaUtradisi
dan bukan dari pihak-pihakyang mempunyii konftik kepentlngan
denganpenerimagratifikasi;
h . diperolehdari pihak lain terkaitdenganmusibahatau bencana,dan bukan dari pihak-pihak
yang mempunyaikonflikkepentingan
denganpenerimagratifikasi;
diperoleh dari kegiatan resmi kedinasanseperti rapat, seminar, workshop, konferensi,
pefatihan,atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits,
sertifikatdan plakaVcinderamata;
dan
j. diperolehdariacararesmikedinasandalambentukhidangan/sajian/jamuan
berupamakanan
dan minumanyangberlakuumum.
4)

Melaporkanke instansimasing-masingatas penerimaangratifikasidalam kedinasandan/atau
penerimaangratifikasiyang diterimaberbentukbarangyang mudah busuk atau rusak, seperti
bingkisanmakanandan buah.
Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah/fasilitasresmi dari
penyelenggarakegiatanyang diberikankepada wakil-wakilresmi suatu instansidalam suatu
kegiatantertentu,sebagaipenghargaanatas keikutsertaanatau kontribusinyadalam kegiatan
tersebut,seperti honorariumpembicaradan penerimaanbiaya perjalanandinas oleh pihak
penyelen
ggarakegiatan.

Untuk informasilebihlanjutterkaitgratifikasidapat diaksesmelaluiwww.kpk.qo.id/qratifikasi.
Demikianuntukmenjadiperhatiandan atas kerjasamayang baik diucapkanterimakasih.

Tembusan
Yth:
- Presiden
Rl

