BIMBINGAN TEKNIS

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pree Test
Halo ……!
Sebelum memulai Bimbingan Teknis Pengendalian
Gratifikasi ini, terdapat tes awal untuk mengetahui
seberapa jauh kemampuan tentang materi Gratifikasi. Tes
awal berikut ini berbentuk soal pilihan ganda.
Silakan cek list pada jawaban yang dianggap benar.
Tes Awal menyajikan 5 pertanyaan pilihan ganda. Tidak
ada batas minimal pada tes ini. Anda hanya diperkenankan
untuk mengikuti tes awal ini sekali.

Waktu :
5 Menit

1.1 Gambaran Korupsi di Indonesia serta Delik Pasal Korupsi

Korupsi tidak diragukan lagi sebagai salah satu bentuk kejahatan. Kejahatan
ini berdampak pada ketidakpercayaan publik, baik yang dilakukan oleh
pejabat publik maupun swasta. Korupsi memberikan dampak negatif bagi
berbagai sendi kehidupan, tidak hanya perekonomian, namun juga politik dan
dampak sosial masyarakat. Korupsi telah menjadi musuh bersama dan secara
global telah disepakati bahwa korupsi sebagai masalah serius yang
mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, melemahkan lembagalembaga dan nilai demokrasi, nilai etika dan keadilan serta mengancam
pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Pencegahan dan
pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab semua negara dan semua
pilar baik organisasi pemerintah, swasta maupun organisasi kemasyarakatan.
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Penolakan atas penerimaan gratifikasi tersebut, perlu dilaporkan oleh pegawai
negeri/penyelenggara negara ke instansinya atau KPK. Pencatatan atau
pelaporan atas penolakan dapat berguna sebagai alat pemutus keterkaitan
antara pegawai negeri/penyelenggara negara dengan pihak pemberi. Dalam
hal pihak pemberi dinilai telah memenuhi unsur suap dan diproses sesuai
hukum yang berlaku, maka keberadaan pencatatan atas penolakan penerimaan
menjadi penting untuk memperlihatkan adanya itikad baik dari pegawai
negeri/penyelenggara negara dalam menangkal upaya suap kepada dirinya.
Dari aspek pemberi, pihak pemberi tetap dapat dijerat meskipun pegawai
negeri menolak atau tidak menerima
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Berdasarkan
data
yang
dihimpun
dari
katadata.co.id, dalam rentang waktu tahun 2004
hingga Juli 2019, terdapat 114 orang kepala daerah
terjerat kasus korupsi. Dalam rentang waktu
tersebut pula, semakin banyak Kepala daerah yang
terjerat korupsi dengan mayoritas kasus Suap dan
Gratifikasi.
Untuk mengetahui sebaran jejak kasus di masingmasing wilayah, anda bisa membuka tautan
ini:
https://jaga.id/jendela-daerah/kasus. Detail
kasus dapat anda lihat dengan cara memilih provinsi
yang diinginkan pada peta sebaran.
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Ironi Korupsi

“Setelah dilantik sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Agustus 2019 lalu,
dengan gagah dia mengusulkan koruptor dipotong jarinya dan dimiskinkan”
dikutip dari media online yang merupakan kalimat terucap dari mantan Ketua
Mahkamah Konstitusi. Mirisnya setelah 2 bulan dilantik menjadi Ketua
Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar ditangkap terkait kasus suap dan TPPU.
Bahkan beberapa koruptor yang telah terjerat kasus menyebut uang yang
mereka dapat dari hasil korupsi disebut rezeki.
Ironisnya, korupsi yang dilakukan adalah dalam bentuk kerja sama antar
anggota keluarga, seperti Suami-Istri, Bapak-Anak, Adik-Kakak, dll. Selain
itu hasil korupsi yang didapatkan, dianggap sebagai rezeki. Kadang kita juga
terkecoh dengan pembawaan seseorang yang low profile maupun taat
beragama, ternyata di balik itu semua, orang tersebut melakukan korupsi.

Apa sih yang terjadi jika hal ini terus terjadi di negara kita ?
Mari kita simak video berikut:

Nah, dari beberapa cerita kasus korupsi di Indonesia di atas,
selanjutnya mari kita bahas apa yang dimaksud dengan korupsi.
Sebelum ke pembahasan materi, mari kita simak video berikut:

1.1 Gambaran Korupsi di Indonesia serta Delik Pasal Korupsi

Dalam teori fiksi hukum, ketika suatu peraturan sudah ditetapkan atau
diundangkan maka pada saat itu pula setiap orang dianggap sudah tahu
(presumption iures de iure) dan ketentuan ini berlaku mengikat sehingga
ketidaktahuan seseorang tidak akan dimaafkan atau tidak dapat
membebaskannya dari jeratan hukum (ignorantia jurist non excusat). Maka
tidak ada alasan bagi kita untuk terhidar dari hukum di mana negara kita
menganut teori fiksi hukum.

Berdasarkan perspektif yuridis di Indonesia, jenis-jenis korupsi adalah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yakni yang
terakhir sebagaimana diatur dalam UU No. 20/2001 tentang Perubahan UU
No. 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan UU 31/1999 jo
UU 20/2001 Korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana
korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi 7 jenis, yakni:
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1. Kerugian Negara
Delik yang terkait dengan kerugian negara yaitu pasal 2 ayat 1 dan pasal 3
2. Penyuapan
Delik pemberian sesuatu/janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
diatur dengan beberapa pasal dianataranya Pasal 5 (1) a, b; Pasal 13; Pasal 5 (2);
Pasal 12 a, b; Pasal 11; Pasal 6(1)a, b; Pasal 6(2) serta Pasal 12 c, d.
3. Gratifikasi
Diatur dalam Pasal 12B jo Pasal 12C
4. Penggelapan dalam Jabatan
Diatur dalam Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10 a,b,c
5. Pemerasan
Diatur dalam pasal 12 huruf e,f,g
6. Perbuatan Curang
Diatur dalam pasal 7(1) a,b,c,d; Pasal 7 (2); Pasal 12 h
7. Konflik kepentingan dalam Pengadaan
Diatur dalam pasal 12 huruf i
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Kenapa Korupsi masih saja terjadi padahal hukuman
pasalnya bisa seumur hidup?
Berdasarkan teori “Fraud Triangle” dari Donald R. Cressey, seseorang melakukan
korupsi jika dia memiliki: (Cressey, Donald R. 1955.)

1. Rasionalisasi (Pembenaran)
Pelaku mencari alasan pembenaran atas tindakan korupsinya, misalnya: untuk membahagiakan
keluarga dan orang-orang yang dicintainya dalam kehidupan materi sebagaimana yang
dilihatnya dalam kehidupan tetangga atau orang-orang yang dikenalnya. Masa kerja pelaku
sudah lama dan merasa berhak mendapatkan lebih dari yang apa telah diperoleh sekarang, dan
dari yang diperoleh orang lain.

2. Opportunity (kesempatan)
Adanya kesempatan/peluang memungkinkan fraud/kecurangan/korupsi terjadi. Seseorang yang
korupsi mengatakan “Ada kesempatan bagi saya untuk mendapatkan uang/benda yang
diinginkan, mengapa tidak”? Kesempatan ini terjadi di kantor, perusahaan, sekolah, organisasi
sosial, organisasi olahraga, seni, budaya, dan sebagainya. Kesempatan ini digunakan orang yang
nilai hidupnya hanyalah mengejar kekayaan karena nurani dirinya tidak juga mampu
mengendalikan nafsunya. Hal ini terjadi karena internal control/pengawasan suatu organisasi dan
masyarakat lemah
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Kenapa Korupsi masih saja terjadi padahal hukuman
pasalnya bisa seumur hidup?

Berdasarkan teori “Fraud Triangle” dari Donald R. Cressey, seseorang melakukan
korupsi jika dia memiliki: (Cressey, Donald R. 1955.)
3. Pressure (Tekanan)

Dorongan dari lingkungan dan kebiasaan hidup di luar kemampuan (besar
pasak dari tiang) dan juga keserakahan (keinginan memiliki kekayaan yang
tak terbatas) yang menyebabkan seseorang korupsi. Contohnya hutang atau
tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah di luar kemampuannya,
ketergantungan narkoba, mempertahankan harga diri yang keliru
Di antara ketiga poin di atas, ada satu hal yang juga sangat
mempengaruhi pribadi seseorang untuk tetap melakukan korupsi, yaitu
integritas.

1.2 Menerapkan Nilai-Nilai Integritas

Apa sih integritas itu ?

Mari simak video berikut

1.2 Menerapkan Nilai-Nilai Integritas
Dari video di atas dapat kita
simpulkan bahwa integritas
merupakan kesatuan antara
pikiran, perasaan, ucapan
serta tindakan dengan hati
nurani. Terdapat 10 nilai
integritas yang disepakati
dalam
consensus
yang
diselenggarakan oleh KPK.
Nilai tersebut juga dijadikan
sebagai nilai antikorupsi.
Melalui pembiasaan dan
pengembangan
nilai-nilai
antikorupsi, diharapkan kita
dapat memiliki kendali diri
terhadap pengaruh buruk
lingkungan. Hal ini akan
menghindarkan diri dari
praktik-praktik
korupsi.
Sepuluh
nilai
integritas
tersebut, di antaranya:
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Integritas ini tidak hanya diperlukan oleh seorang individu,
melainkan harus didukung dengan integritas organisasinya, serta
integritas bangsanya. Suatu organisasi dikatakan berintegritas
jika organisasi tersebut membangun sistem untuk membuat
individu di dalamnya berintegritas dan memastikan bahwa
terdapat keselarasan antara nilai organisasi, visi , dan tujuan
organisasi dengan tindakan yang dilakukan oleh organisasi.
Setelah memahami upaya pencegahan Tindakan Korupsi, upaya
yang paling ampuh adalah jika setiap individu sadar akan nilai
integritas dan antikorupsi, serta tidak melakukan korupsi.
Dimulai dari diri sendiri, menularkan kepada orang sekitar,
hingga mampu membentuk kelompok berintegritas dan
menularkannya kepada kelompok yang lain hingga membangun
organisasi berintegritas.
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Kita semua ingin Indonesia bebas dari korupsi
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Kuis Definisi dan Peristiwa Gratifikasi

Kuis ini menguji pemahaman anda pada materi Definisi dan Peristiwa
Gratifikasi yang telah diajarkan. Kuis akan menyajikan 3 pertanyaan pilihan
ganda. Anda dapat melanjutkan ke sub-modul selanjutnya apabila
mendapatkan nilai minimal 65 pada kuis ini. Bila nilai anda kurang dari 65,
maka anda harus mengulang kuis dari awal.
Selamat mengerjakan.

Waktu :
3 Menit

2.1 Definisi dan Peristiwa Gratifikasi

Memahami Gratifikasi

2.1 Definisi dan Peristiwa Gratifikasi
Definisi Gratifikasi

Arti gratifikasi dapat diperoleh dari Penjelasan Pasal 12B
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pemberian dalam
arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat
(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,
fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cumacuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang
diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang
dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa
sarana elektronik.

2.1 Definisi dan Peristiwa Gratifikasi
Peristiwa Gratifikasi

Dari penjelasan pasal 12B Ayat (1) juga dapat dilihat bahwa pengertian gratifikasi
mempunyai makna yang netral, artinya tidak terdapat makna tercela atau negatif dari
arti kata gratifikasi tersebut. Apabila penjelasan ini dihubungkan dengan rumusan pasal
12B dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum,
melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur pasal 12B saja.
Gratifikasi menjadi sesuatu yang terlarang ketika pihak penerima adalah pegawai
negeri atau penyelenggara Negara, penerimaan berhubungan dengan jabatan dan
berlawanan dengan tugas dan kewajiban penerima. Gratifikasi itulah yang disebut
pada Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor sebagai “gratifikasi yang dianggap pemberian
suap”.
Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut
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Peristiwa Gratifikasi

Kata “dianggap pemberian suap” menunjukkan bahwa
gratifikasi adalah bukan suap. Pandangan ini digunakan oleh
majelis hakim dalam kasus korupsi dan pencucian uang dengan
terdakwa Dhana Widyatmika. Lebih lanjut diungkapkan
gratifikasi bukan suap, melainkan hanyalah perbuatan pemberian
biasa yang bukan merupakan peristiwa pidana namun karena
penerima adalah orang yang memiliki kualifikasi tertentu yaitu
Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang pada intinya
melekat kewenangan publik yang sangat rentan disalahgunakan
padanya.
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Peristiwa Gratifikasi

Kuis Landasan Hukum Gratifikasi
Kuis ini menguji pemahaman anda pada materi Landasan
Hukum Gratifikasi yang telah diajarkan. Kuis akan menyajikan 5
pertanyaan pilihan ganda. Anda dapat melanjutkan ke sub-modul
selanjutnya apabila mendapatkan nilai minimal 80 pada kuis ini.
Bila nilai anda kurang dari 80, maka anda harus mengulang kuis
dari awal.

Selamat mengerjakan.

Waktu :
5 Menit

2.2 Landasan Hukum Gratifikasi

Ketentuan tentang gratifikasi yang dianggap suap seperti diatur pada Pasal 12B dan
12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut berbeda
dengan suap
Pasal 12B
1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap
pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan
dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
a) yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa
gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
b) yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa
gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda
paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
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Pasal 12C
1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku,
jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
Pasal 12B dan 12C mengandung sejumlah unsur utama yang membedakan
antara definisi gratifikasi secara umum sebagai pemberian dalam arti luas
dengan gratifikasi yang dianggap suap, yaitu unsur:
•
Pegawai negeri/penyelenggara negara
•
Menerima gratifikasi
•
Berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban
atau tugasnya.
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Pegawai Negeri adalah :

•

•

•
•

•

Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang
Kepegawaian. Saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparat Sipil Negara.
Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana. Bagian ini mengacu pada perluasan definisi pegawai negeri menurut
Pasal 92 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan
dari keuangan negara atau daerah; atau
orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan
modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Yang dimaksud dengan fasilitas
adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga
pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif,
termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
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Penyelenggara Negara, meliputi :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.
Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
Menteri
Gubernur
Hakim
Pejabat Negara Lainnya :
• Duta Besar
• Wakil Gubernur
• Bupati / Walikota dan Wakilnya
7. Pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis :
• Komisaris, Direksi, dan Pejabat Struktural pada BUMN dan BUMD
• Pimpinan Bank Indonesia
• Pimpinan Perguruan Tinggi
• Pimpinan Eselon Satu dan Pejabat lainnya yang disamakan pada
lingkungan Sipil dan Militer
• Jaksa
• Penyidik
• Panitera Pengadilan
• Pimpinan Proyek atau Bendaharawan Proyek
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Pengecualian Sanksi Hukum
Pada Pasal 12C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat
fasilitas bagi pegawai negeri/penyelenggara negara untuk melaporkan penerimaan
gratifikasi yang dianggap suap kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi.
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Pengecualian Sanksi Hukum

Dalam perspektif penindakan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi dimasukkan
menjadi salah satu delik dari beberapa jenis delik korupsi pada UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa hal dapat diangkat
terkait penerapan delik gratifikasi dalam kerangka penindakan tindak pidana
korupsi, yaitu:
•

•

•

Unsur pasal gratifikasi yang dianggap suap lebih sederhana dari
unsur pasal suap, yaitu tidak mensyaratkan terpenuhinya unsur
‘melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan
kewenangan’ dari pegawai negeri/penyelenggara negara.
Ancaman pidana delik gratifikasi lebih tinggi dari delik suap.
(Pasal 5 UU31/1999)
Adanya mekanisme pembalikan beban pembuktian atas dakwaan
penerimaan gratifikasi yang dianggap suap yang melebihi
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dengan adanya aturan ini,
apabila pegawai negeri/penyelenggara negara didakwa menerima
gratifikasi
yang
dianggap
suap,
maka
pegawai
negeri/penyelenggara negara tersebut yang memiliki kewajiban
untuk membuktikan di pengadilan.
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Untuk lebih lanjut, mari simak video tentang pembalikan beban pembuktian berikut :
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Kuis Landasan Hukum Gratifikasi
Kuis ini menguji pemahaman anda pada materi Landasan Hukum
Gratifikasi yang telah diajarkan. Kuis akan menyajikan 5 pertanyaan
pilihan ganda. Anda dapat melanjutkan ke sub-modul selanjutnya
apabila mendapatkan nilai minimal 80 pada kuis ini. Bila nilai anda
kurang dari 80, maka anda harus mengulang kuis dari awal.
Selamat mengerjakan, ……. !

Waktu :
5 Menit

2.3 Gratifikasi dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi
Perbedaan Suap, Gratifikasi dan Pemerasan

Secara sederhana gratifikasi tidak membutuhkan sesuatu yang transaksional atau
ditujukan untuk mempengaruhi keputusan atau kewenangan secara langsung. Hal ini
berbeda dengan suap yang bersifat transaksional.
Sedangkan pidana pemerasan, inisiatif permintaan dan paksaan berasal dari Pegawai
Negeri atau Penyelenggara Negara. Pada pidana pemerasan yang dihukum pidana
hanyalah pihak penerima saja.
Implementasi Delik Gratifikasi
Luasnya pengertian gratifikasi oleh UU menunjukkan bahwa pemberian dalam
bentuk apa saja, dari siapa saja dan dengan motivasi apa saja, hanya dibatasi
pada segi subjek hukum penerima, yaitu memenuhi kriteria Pegawai
Negeri/Penyelenggara Negara.

2.3 Gratifikasi dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi
Perbedaan Suap, Gratifikasi dan Pemerasan

2.3 Gratifikasi dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi
Contoh Kasus

Gayus Tambunan
Dalam perkara Gayus Tambunan, hakim menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) gagal
membuktikan penerimaan gratifikasi dari Alif Kuncoro dan Denny Adrianz terkait
dengan pengurusan perkara banding pajak, namun karena Terdakwa tidak dapat
membuktikan asal-usul dana sesuai dengan ketentuan Undang-undang, hakim
tetap menegaskan hal tersebut tidak mengurangi peran terdakwa atas telah terbuktinya
menerima. Terdakwa sempat berdalih bahwa dana tersebut berasal dari hibah orang
tua, akan tetapi setelah ditelusuri, tidak ada bukti bahwa dana tersebut berasal dari
dalih – dalih yang disampaikan oleh Terdakwa karena motivasi pemberian apakah
terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya menjadi beban
pembuktian
Penerima.
Gayus divonis bersalah melanggar delik gratifikasi yang dianggap suap dan dijatuhi
hukuman penjara 8 (delapan) tahun dan denda Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar
rupiah).

2.3 Gratifikasi dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi
Contoh Kasus

Bupati Kukar Rita Widyasari
Majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta
kepada Bupati Kutai Kartanegara non-aktif Rita Widyasari karena dinilai terbukti
menerima gratifikasi dan suap.
Dalam perkara tersebut, majelis hakim menyatakan Rita dan Khairudin terbukti
melanggar pasal 12B UU RI 31 tahun 99 sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun
2001 tentang UU Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat
1 KUHP. Majelis hakim juga menilai Rita terbukti melanggar dakwaan kedua primer
yaitu Rita dinyatakan terbukti menerima uang suap dari Hery Susanto Gun alias Abun
selaku Direktur Utama PT Sawit Golden Prima yang seluruhnya sejumlah Rp6 miliar.
Suap itu diberikan sebagai imbalan atas Pemberian Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa
Sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara
kepada PT Sawit Golden Prima.
Sumber : "Rita Widyasari Divonis 10 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan",
https://tirto.id/cNEt

2.3 Gratifikasi dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi
Contoh Kasus

Antonius Tonny Budiono
Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny
Budiono divonis 5 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan penjara
oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
Tonny dinilai terbukti menerima uang suap terkait sejumlah proyek di lingkungan
Kementerian Perhubungan dalam kurun waktu 2016-2017 dan gratifikasi selama 2015-2017.
Uang suap yang diterima mantan Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia IV itu sebesar
Rp2,3 miliar dari pengusaha Adiputra Kurniawan, terkait pengerjaan pengerukan empat
pelabuhan di sejumlah daerah.
Sementara itu, gratifikasi yang diterima Tonny mencapai lebih dari Rp20 miliar. Gratifikasi
itu diterima dalam berbagai mata uang, yakni sebesar Rp5,8 miliar, USD479.700,
EUR4.200, GBP15.540, SGD700.249, RM11.212, sejumlah uang di rekening Bank Bukopin
sebesar
Rp2
miliar
serta
benda
berharga
senilai
Rp243,41
juta.
Sumber: “Eks Dirjen Hubla Divonis Lima Tahun Penjara”,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180517115114-12-298887/eks-dirjen-hubladivonis-lima-tahun-penjara

2.4 Gratifikasi dalam Praktik
Penolakan Gratifikasi yang Dianggap Suap pada Kesempatan Pertama
Definisi Pasal 12B menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian
yang bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika
terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.
Jika pemberian memiliki potensi benturan kepentingan dengan pegawai
negeri/penyelenggara negara, dan pemberian tersebut dilarang oleh aturan yang
berlaku, maka merupakan jenis gratifikasi yang harus ditolak oleh setiap pegawai
negeri/penyelenggara negara.
Penolakan atas penerimaan gratifikasi tersebut, perlu dilaporkan oleh pegawai
negeri/ penyelenggara negara ke instansinya atau KPK. Pencatatan atau pelaporan
atas penolakan dapat berguna sebagai alat pemutus keterkaitan antara pegawai
negeri/ penyelenggara negara dengan pihak pemberi. Dalam hal pihak pemberi dinilai
telah memenuhi unsur suap dan diproses sesuai hukum yang berlaku, maka
keberadaan pencatatan atas penolakan penerimaan menjadi penting untuk
memperlihatkan adanya itikad baik dari pegawai negeri/penyelenggara negara dalam
menangkal upaya suap kepada dirinya. Dari aspek pemberi, pihak pemberi tetap
dapat dijerat meskipun pegawai negeri menolak atau tidak menerima.

2.4 Gratifikasi dalam Praktik
Kewajiban penolakan gratifikasi yang dianggap suap ini dapat diatur
lebih lanjut pada peraturan internal di Kementerian atau Institusi
Negara/Daerah dengan kondisi pengecualian sebagai berikut:
1. Gratifikasi tidak diterima secara langsung;
2. Tidak diketahuinya pemberi gratifikasi;
3. Penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima;
4. Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti: dapat
mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan
diri sendiri/karier penerima/ada ancaman lain.
Bagi
Penyelenggara
Negara/Pegawai
Negeri
yang
ingin
mengidentifikasi dan menilai apakah suatu pemberian yang
diterimanya cenderung ke arah gratifikasi dianggap suap/suap atau
tidak dianggap suap dapat mengajukan beberapa pertanyaan reflektif
seperti berikut ini:
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Dalam hal gratifikasi yang memenuhi empat kondisi pengecualian di
atas, maka gratifikasi tersebut wajib dilaporkan pada KPK melalui
masing-masing Unit Pengendali Gratifikasi.

2.4 Gratifikasi dalam Praktik
Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan
Gratifikasi yang wajib dilaporkan merupakan penerimaan dalam bentuk apapun
yang diperoleh, pegawai negeri/penyelenggara negara dari pihak-pihak yang
diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan penerima. Gratifikasi tersebut
haruslah merupakan penerimaan yang dilarang atau tidak sah secara hukum.
Dengan kata lain, sesuai dengan rumusan Pasal 12B, hal itu disebut juga
gratifikasi yang bertentangan dengan kewajiban atau tugas pegawai negeri/
penyelenggara negara.
Dalam praktik, seringkali terdapat gratifikasi yang terkait dengan jabatan penerima,
tetapi penerimaan tersebut sah secara hukum. Misal: seorang bendahara
penerimaan yang menerima uang dari pihak lain sebagai bagian dari pelaksanaan
tugasnya yang sah. Jika dilihat dari dari sudut pandang gratifikasi yang terkait
dengan jabatan, maka penerimaan tersebut telah memenuhi unsur “berhubungan
dengan jabatan”. Akan tetapi, penerimaan tersebut bukanlah hal yang dilarang
dalam konteks Pasal 12B, karena si bendahara memang mempunyai kewenangan
untuk menerima uang tersebut. Dengan kata lain, penerimaan tersebut sah secara
hukum sehingga tidak berlawanan dengan tugas dan kewajibannya.
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2.4 Gratifikasi dalam Praktik
Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan
Pada dasarnya semua gratifikasi yang diterima pegawai negeri atau
penyelenggara negara wajib dilaporkan kepada KPK kecuali yang terdapat
pada “negative list”
atau daftar gratifikasi yang tidak
wajib
dilaporkan.Mengingat begitu luasnya ruang lingkup gratifikasi, perlu juga
diuraikan bentuk-bentuk gratifikasi di luar yang wajib dilaporkan. Karena
secara prinsip terdapat begitu banyak bentuk pemberian yang sesungguhnya
tidak terkait sama sekali dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan
kewajiban atau tugasnya, sehingga gratifikasi tersebut tidak wajib dilaporkan.
Karakteristik gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan secara umum adalah:
1. pemberian dalam
keluarga yaitu
kakek/nenek, bapak/ibu/mertua,
suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan,
paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak
terdapat konflik kepentingan;
2. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan
saham pribadi yang berlaku umum;
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Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan

3. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis
berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
4. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan
kedinasan seperti seminar, workshop, kenferensi, pelatihan, atau kegiatan
sejenis, yang berlaku umum;
5. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan
sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan
sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
6. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi
yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
7. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan
peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau suvenir
yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
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Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan

9. kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak
terkait
dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik
kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang
bersangkutan;
10. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium,
transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar
biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat
pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak
melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
11. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti
pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong
gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi
jabatan;
12. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis,
khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai
sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;

2.4 Gratifikasi dalam Praktik
Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan
13. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri
penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu
penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan
memenuhi kewajaran atau kepatutan;
14. pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi
jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya
paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus riburupiah) setiap pemberian per
orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik
kepentingan;
15. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar
lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua
ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak
melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu)tahun dari pemberi
yang sama;
16. pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
17. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan
kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

2.4 Gratifikasi dalam Praktik
Ketentuan tentang gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan di atas tidak berlaku
apabila dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau peraturan
instansi penerima gratifikasi.
Untuk lebih jelasnya, mari simak video animasi negative list melalui tautan di bawah ini:
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Kuis Gratifikasi dalam Praktik
Kuis ini menguji pemahaman anda pada materi Gratifikasi dalam
Praktik yang telah diajarkan. Kuis akan menyajikan 5 pertanyaan
pilihan ganda. Anda dapat melanjutkan ke modul selanjutnya apabila
mendapatkan nilai minimal 80 pada kuis ini. Bila nilai anda kurang
dari 80, maka anda harus mengulang kuis dari awal.
Selamat mengerjakan, ……. !

Waktu :
5 Menit

3.1 Tujuan dan Manfaat Penerapan
Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)
Tujuan Penerapan PPG
Penerapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) bertujuan untuk mengendalikan
penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan
yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat untuk
membentuk lingkungan pengendalian Gratifikasi. Penerapan PPG diharapkan dapat
mengubah budaya permisif penerimaan atau pemberian gratifikasi yang dilarang, menjadi
budaya menolak pemberian gratifikasi (Budaya Anti Gratifikasi).
Terciptanya Budaya Anti Gratifikasi tercermin dari tingkat pemahaman dan kepatuhan
Pejabat dan Pegawai suatu instansi terhadap aturan gratifikasi, menolak menerima
gratifikasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan dalam pengambilan
keputusan dan pelaksanaan tugas, melaporkan penerimaan gratifikasi terutama terkait
dengan pelayanan publik yang diberikan, memberikan pemahaman kepada rekan atau mitra
kerja terkait aturan gratifikasi, saling mengapresiasi atau menghargai sesama rekan kerja
yang melaporkan penerimaan gratifikasi dan diharapkan pula pegawai melaporkan setiap
pelanggaran hukum bagi orang yang menerima gratifikasi namun tidak melaporkan kepada
KPK. Budaya Anti Gratifikasi terbentuk dengan sinergi 5 (lima) elemen pemangku
kepentingan sebagai berikut:

3.1 Tujuan dan Manfaat Penerapan
Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)
Budaya Anti Gratifikasi terbentuk dengan sinergi 5 (lima) elemen
pemangku kepentingan sebagai berikut:

Manfaat Penerapan PPG
Manfaat penerapan PPG bagi instansi adalah:

Manfaat Penerapan PPG

Manfaat penerapan PPG bagi Pemangku Kepentingan adalah :

3.2.1 Hubungan antara Program Pengendalian Gratifikasi
(PPG) dengan Program Pemerintah Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP)
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern didefinisikan
sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara
terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.
Penyelenggaraan SPIP memerlukan komitmen tinggi dari berbagai pihak yang
terlibat didalamnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008,
SPIP memiliki 5 (lima) unsur yang saling terintegrasi dan berkelanjutan sebagai
berikut:
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Lalu, apa hubungan antara penerapan Program
Pengendalian Gratifikasi (PPG) dengan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP)?

Salah satu unsur SPIP yaitu lingkungan pengendalian bertujuan untuk
membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian dalam
menjalankan aktivitas guna meningkatkan efektivitas sistem pengendalian
intern. Lingkungan pengendalian menjadi fondasi bagi empat unsur lainnya
karena terdiri dari komponen dasar seperti Integritas atau etika, komitmen
seluruh anggota organisasi, filosofi manajemen, struktur organisasi, kebijakan
dan pengelolaan sumber daya manusia serta adanya Dewan Komisaris dan
adanya Komite audit. Salah satu sub unsur dari lingkungan pengendalian adalah
penegakan integritas dan nilai etika. Penegakan integritas dan nilai etika
tersebut bertujuan agar Pejabat dan Pegawai memiliki integritas yang
berlandasakan pada nilai etika yang berlaku. Integritas dan nilai etika memiliki
peranan penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi, karena dengan
memiliki integritas yang tinggi, individu memiliki benteng untuk tidak melakukan
tindak pidana korupsi.

Lalu, apa hubungan antara penerapan Program
Pengendalian Gratifikasi (PPG) dengan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP)?
Hal lain yang memiliki kaitan erat dengan tindak pidana korupsi adalah konflik
kepentingan atau conflict of interest (COI). Konflik kepentingan memiliki definisi
yang bervariasi, tetapi secara garis besar, konflik kepentingan merupakan
keadaan di mana kepentingan pribadi (private intersests) berbenturan dengan
tugas dan tanggung jawab resmi (formal duties/responsibilities). Contoh bentuk
konflik kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh seseorang yang
mempunyai kewenangan dalam organisasi antara lain adalah:

1. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau
pemberian/ penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan jabatan/instansi untuk kepentingan
pribadi/kelompok/golongan;
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan
untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Perangkapan jabatan di beberapa lembaga/instansi/perusahaan yang
memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis,
sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan
jabatan lainnya.

Lalu, apa hubungan antara penerapan Program
Pengendalian Gratifikasi (PPG) dengan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP)?
Salah satu contoh tersebut di atas terkait dengan penerimaan atau
pemberian gratifikasi. Agar tidak terjadi penerimaan atau pemberian
gratifikasi yang tidak diperbolehkan berdasarkan aturan, maka perlu
dilakukan upaya dalam menanggulangi hal tersebut. Salah satu upaya
yang dapat dilakukan adalah menerapkan pengelolaan pemberian atau
managing gift.

Lalu, apa hubungan antara penerapan Program
Pengendalian Gratifikasi (PPG) dengan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP)?
Seperti yang telah anda pelajari pada modul sebelumnya, gratifikasi secara khusus diatur
dalam Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Upaya KPK dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi berupa gratifikasi
yaitu dengan menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) di K/L/O/P dengan
tujuan mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel. Oleh
karena itu, pelaksanaan managing gift selaras dengan tujuan dari penerapan Program
Pengendalian Gratifikasi (PPG).

Dalam upaya pencegahan korupsi, salah satu langkah yang dapat
dilakukan adalah memperkuat integritas Pejabat/Pegawai Instansi yang
dilakukan dengan penguatan nilai-nilai etika. Upaya pencegahan korupsi
dapat dilakukan dengan menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi
(PPG), program ini selaras dengan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) karena dapat membantu terwujudnya salah satu sub
unsur lingkungan pengendalian yaitu penegakan integritas dan nilai etika.
Pengaturan penerimaan/pemberian Gratifikasi dan membangun value atau
nilai organisasi menjadi kunci dalam menciptakan budaya kerja yang
berintegritas, hal ini dapat meningkatkan standar moral instansi sehingga
memiliki kredibilitas dan daya saing yang tinggi.

3.2.2 Hubungan antara Program Pengendalian
Gratifikasi (PPG) dengan Program Pemerintah Good
Corporate Governance (GCG)
Good Corporate Governance (GCG)

Istilah “good governance” mulai muncul dan populer di Indonesia
sekitar tahun 1990-an. Good corporate governance pada dasarnya
merupakan suatu sistem (input, process, output) dan seperangkat
peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang
kepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan
antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi
tercapainya tujuan perusahaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Negera
Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tentang
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, Good Corporate
Governance (GCG) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu
proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

3.2.2 Hubungan antara Program Pengendalian
Gratifikasi (PPG) dengan Program Pemerintah Good
Corporate Governance (GCG)
Berdasarkan Pasal 3,
berikut adalah prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG):
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Lalu, apa hubungan antara penerapan Program
Pengendalian Gratifikasi (PPG) dengan implementasi Good
Corporate Governance (GCG)?
Good Corporate Governance (GCG) merupakan sebuah sistem dan proses
yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan di
dalam instansi sehingga dapat mendorong kinerja yang optimal. Hubungan
yang kondusif antara berbagai pihak tersebut dapat mewujudkan kinerja yang
baik hingga memberi nilai tambah pada instansi seperti meningkatnya
kepercayaan, kredibilitas dan daya saing yang tinggi.

Salah satu tantangan yang dihadapi berbagai instansi di Indonesia
hingga saat ini adalah masih maraknya budaya korupsi yang pada
dasarnya bertentangan dengan prinsip Good Corporate Governance
(GCG). Seperti yang telah diuraikan di atas, Good Corporate
Governance (GCG) dapat diterapkan oleh Instansi dengan
menerapkan prinsip – prinsip Transparansi (transparency),
Akuntabilitas (accountability), Pertanggungjawaban (responsibility),
Kemandirian (independency), serta Kewajaran dan Kesetaraan
(fairness) di mana prinsip tersebut berlandaskan peraturan
perundangan yang berlaku dan nilai-nilai etika.

Lalu, apa hubungan antara penerapan Program
Pengendalian Gratifikasi (PPG) dengan implementasi Good
Corporate Governance (GCG)?

Untuk mencapai tujuan Good Corporate Governance (GCG),
diperlukan integritas tinggi dari seluruh pihak karena manfaat yang
didapat bukan saja bagi internal instansi, namun juga bagi pemangku
kepentingan (stakeholders) dan berbagai pihak terkait lainnya.
Integritas tersebut dapat terwujud dengan adanya pedoman perilaku
dan etika yang disusun berdasarkan nilai-nilai dalam melaksanakan
misi dan mewujudkan visi Instansi. Menghindari konflik kepentingan
dalam setiap pelaksanaan tugas juga merupakan salah satu sikap
menjunjung tinggi etika dalam penerapan good corporate governance
(GCG) guna menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas dan
bebas dari Tindak Pidana Korupsi.

Lalu, apa hubungan antara penerapan Program
Pengendalian Gratifikasi (PPG) dengan implementasi Good
Corporate Governance (GCG)?

Implementasi GCG di perusahaan memerlukan komitmen
tinggi dan konsistensi dari seluruh pihak terkait. Dengan
demikian, diharapkan implementasi GCG memberikan
kontribusi pada program anti korupsi dan dapat
memberikan nilai tambah (added value) bagi instansi itu
sendiri. Oleh karena itu, Program pengendalian gratifikasi
(PPG) hadir guna mendukung terciptanya Good Corporate
Governance (GCG) mengingat tujuan dari implementasi
program pengendalian gratifikasi (PPG) sejalan dengan
prinsip pada GCG yaitu transparansi dan akuntabilitas.

3.3 Tahapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)

3.3 Tahapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)

Terdapat 4 (empat) tahapan dalam penerapan Program Pengendalian
Gratifikasi (PPG). Agar anda dapat memahami proses pada masing-masing
tahapan, berikut adalah penjelasannya:

1. Komitmen dari Pimpinan Instansi

Dalam melaksanakan Pengendalian Gratifikasi, diperlukan komitmen
K/L/O/P guna mendukung upaya pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi di lingkungan K/L/O/P. Komitmen tersebut dituangkan dalam
dokumen Pernyataan Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi
yang disepakati dan ditandatangani oleh Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pemimpin/Pejabat di K/L/O/P.
Pernyataan tersebut disampaikan kepada seluruh jajaran pejabat dan
Pegawai instansi, rekanan, serta para pemangku kepentingan.

3.3 Tahapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)
Komitmen Pengendalian Gratifikasi berisi antara lain:

1. Tidak menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang
pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga negara/pemerintah,
perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing;
2. Tidak menerima gratifikasi yang dianggap suap dalam bentuk apapun
terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
3. Menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi,
termasuk melalui pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
4. Menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan
pengendalian gratifikasi;
5. Menjaga kerahasiaan data pelapor dan memberikan jaminan
perlindungan bagi pelapor gratifikasi;
6. Mengupayakan pencegahan korupsi dan/atau gratifikasi yang
dianggap suap di lingkungannya.

3.3 Tahapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)
Berikut contoh dokumen
Pernyataan Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi:

Setiap OPD Harap dibuat
Surat Pernyataan Tersebut

3.3 Tahapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)
2. Penyusunan Aturan Pengendalian Gratifikasi

Aturan internal diperlukan untuk memberikan ketentuan yang
jelas tentang gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, dasar
pembentukan
Unit
Pengendalian
Gratifikasi
(UPG),
memudahkan prosedur pelaporan serta perlindungan hukum
bagi pimpinan dan Pegawai di K/L/O/P yang menerapkan
pengendalian gratifikasi.
Dalam penyusunan aturan pengendalian gratifikasi tersebut,
pihak dari K/L/O/P akan mengikuti kegiatan workshop atau
asistensi untuk menyusun aturan pengendalian gratifikasi yang
menjadi landasan bagi Pimpinan dan Pegawai K/L/O/P dalam
melaksankan kepatuhan pelaporan gratifikasi. Adapun aturan
pengendalian gratifikasi yang perlu dimiliki K/L/O/P memuat halhal berikut:

3.3 Tahapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)
2. Penyusunan Aturan Pengendalian Gratifikasi

Adapun aturan pengendalian gratifikasi yang perlu dimiliki
K/L/O/P memuat hal-hal berikut:
1. Prinsip dasar pengendalian gratifikasi, yaitu tidak menerima, tidak
memberi, dan menolak pemberian gratifikasi yang berhubungan
dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya;
2. Jenis – jenis gratifikasi yang wajib dilaporkan kepada KPK
dan/atau instansi;
3. Jenis – jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan kepada KPK
dan/atau instansi;
4. Mekanisme dan tata cara pelaporan gratifikasi kepada KPK
dan/atau instansi;
5. Unit Pengendalian Gratifikasi yaitu menguraikan tugas dan
kewenangan unit pelaksana fungsi pengendalian gratifikasi di
instansi;

3.3 Tahapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)
2. Penyusunan Aturan Pengendalian Gratifikasi

Adapun aturan pengendalian gratifikasi yang perlu dimiliki
K/L/O/P memuat hal-hal berikut:
6. Perlindungan bagi pelapor yaitu menjelaskan jaminan
perlindungan dan kerahasiaan Pegawai negeri dan penyelenggara
negara yang melaporkan penerimaan gratifikasi;
7. Penghargaan dan saksi bagi Pegawai negeri dan penyelenggara
negara yang patuh terhadap aturan pengendalian gratifikasi dan
sebaliknya;
8. Penyediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam melaksanakan
pengendalian gratifikasi, antara lain sumber daya manusia,
anggaran serta sarana dan prasarana pendukung.

3.3 Tahapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)
2. Penyusunan Aturan Pengendalian Gratifikasi
Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 18 Tahun 2016
Tentang
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

Peraturan ini akan kita revisi
menyesuaikan dengan Peraturan
KPK RI Nomor 2 Tahun 209 tentang
Pelaporan Gratifikasi

3.3 Tahapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)
3. Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

UPG berperan sebagai motor penggerak kegiatan pengendalian
gratifikasi. UPG dapat berupa unit khusus/unit tambahan yang ada
dalam struktur organisasi ataupun secara fungsi melekat dalam fungsi
kepatuhan atau fungsi pengawasan internal. Guna memberikan
pemahaman dan kemampuan teknis kepada pegawai K/L/O/P yang
ditugaskan sebagai petugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) agar
dapat melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi yang optimal, maka
K/L/O/P perlu mengikuti kegiatan pemberian bimbingan teknis dan
asistensi.
Untuk memahami lebih dalam mengenai Unit Pengendalian Gratifikasi
(UPG), tugas dan fungsi UPG akan dibahas pada Sub Modul 4 : Tugas
dan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

3.3 Tahapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)
4. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)
adalah proses pengumpulan data, pengukuran kemajuan perkembangan
penerapan PPG, dan pemberian penilaian serta rekomendasi perbaikan
penerapan PPG pada Kementerian, Lembaga, Organisasi dan Pemerintah
Daerah (K/L/O/P). Kegiatan Monev PPG tersebut bertujuan untuk menilai
ketaatan dan komitmen K/L/O/P dalam penerapan sistem pengendalian
gratifikasi dan menyempurnakan sistem pengendalian gratifikasi yang
diterapkan di K/L/O/P. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap prosedur
penerimaan dan pengelolaan laporan gratifikasi, pemutakhiran aturan dan
kebijakan terkait etika gratifikasi, serta metode dan target pelaksanaan
diseminasi.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dapat dilakukan dengan metode self
assessment maupun Focus Group Discussion.

3.3 Tahapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)
4. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
dilaksanakan oleh :

1. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) secara internal
minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan laporan
hasil monev disampaikan kepada KPK;

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan
sesuai dengan kebutuhan.

3.3 Tahapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)
4. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi
Bentuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

3.4 Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) adalah unit yang terdiri dari
beberapa orang personil yang dibentuk atau ditunjuk melalui Surat
Keputusan Pimpinan K/L/O/P guna menjalankan fungsi pengendalian
gratifikasi di lingkungan internal K/L/O/P.

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi,
berikut adalah tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dalam
melaksanakan Pengendalian Gratifikasi:

3.4 Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

3.4 Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

3.4 Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
Pelaksanaan Diseminasi oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
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Pelaksanaan Diseminasi oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

3.4 Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

Kuis Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)
dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
Kuis ini menguji pemahaman anda pada materi Program
Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan Unit Pengendalian Gratifikasi
(UPG) yang telah diajarkan. Kuis akan menyajikan 5 pertanyaan
pilihan ganda. Anda dapat melanjutkan ke modul selanjutnya apabila
mendapatkan nilai minimal 80 pada kuis ini. Bila nilai anda kurang
dari 80, maka anda harus mengulang kuis dari awal.

Selamat mengerjakan, ……. !

Waktu :
5 Menit

4.1 Mekanisme Pelaporan Gratifikasi
Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020, KPK wajib menetapkan
laporan yang disampaikan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara
paling lambat 30 hari kerja sejak laporan disampaikan secara lengkap. Skema
penanganan pelaporan gratifikasi sebagai berikut:

4.2 Media Penyampaian Pelaporan Gratifikasi

Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020, dalam menyampaikan
laporan gratifikasi kepada KPK, pegawai negeri atau penyelenggara
negara wajib menggunakan formulir KPK sebagai kelengkapan.
Formulir KPK yang saat ini diakui oleh KPK ada 2 yaitu formulir merah
dan formulir elektronik.
Unduh file formulir cetak dan formulir elektronik pada folder di bawah
ini.
Penggunaan formulir tersebut dapat melalui beberapa media
penyampaian. Formulir merah digunakan untuk pelaporan secara
manual sedangkan formulir elektronik digunakan untuk pelaporan
menggunakan aplikasi gratifikasi online (GOL).

4.2 Media Penyampaian Pelaporan Gratifikasi
Pelaporan Manual

Pelapor bisa menyampaikan laporan penerimaan
gratifikasi secara manual melalui beberapa media
penyampaian seperti:
✓ Datang langsung ke Gedung Merah Putih KPK, Jl.
Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan;
✓ Mengirimkan melalui pos ke alamat Jl. Kuningan
Persada Kav. 4, Jakarta Selatan; dan
✓ Mengirimkan melalui email ke alamat
pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.

4.2 Media Penyampaian Pelaporan Gratifikasi
Pelaporan secara manual dapat dilakukan dengan
tata cara sebagai berikut :
➢ Pelapor secara individu atau melalui UPG masing-masing instansi mengisi
formulir merah yang diterbitkan oleh KPK;
❖ Catatan: Pelapor yang dimaksud adalah pihak yang menerima
gratifikasi secara langsung/tidak langsung dan tidak dapat diwakilkan
oleh pihak manapun;
➢ Formulir harus diisi dengan lengkap dengan disertai tanda tangan basah
pelapor;
➢ Selain formulir, kelengkapan dokumen lainnya seperti foto barang,
administrasi terkait kedinasan dan bukti lainnya juga disiapkan;
➢ Untuk penyampaian melalui pos atau datang langsung, dokumen dapat
langsung dikirimkan atau dibawa langsung ke KPK;
➢ Untuk penyampaian melalui email, dokumen terlebih dahulu untuk
selanjutnya hasil scan dikirimkan melalui email pelaporan gratifikasi;
➢ Setelah dokumen telah dikirimkan, dokumen selanjutnya akan diproses oleh
Tim Verifikasi Direktorat Gratifikasi KPK.

4.2 Media Penyampaian Pelaporan Gratifikasi
Pelaporan versi GOL

KPK meluncurkan aplikasi Gratifikasi Online (GOL) sejak
12 Desember 2017. Tujuannya, untuk memudahkan para
pegawai negeri atau penyelenggara negara ketika
melaporkan gratifikasinya. Tidak hanya melalui website,
aplikasi ini juga dapat diunduh melalui smartphone,
sehingga pelaporan gratifikasi bisa dilakukan dalam
genggaman tangan.
Setiap tahunnya, jumlah pengguna aplikasi GOL semakin
meningkat. Tahun 2019, peningkatan jumlah pengunjung
aplikasi GOL meningkat hingga 60,59% dari tahun
sebelumnya.

4.2 Media Penyampaian Pelaporan Gratifikasi
Pelaporan versi GOL

Aplikasi GOL ini juga menyediakan fitur untuk membantu
Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) instansi KLOP dalam
mengelola laporan Gratifikasi yang diterima oleh pegawai
di lingkup instansi KLOP. Pegawai Negeri atau
Penyelenggara Negara dapat memilih metode pelaporan
penerimaan Gratifikasi yaitu secara individu maupun
melalui UPG di instansi KLOP. Dengan kemudahan ini,
diharapkan dapat membantu upaya KPK dalam
mendorong pencegahan dan mengurangi praktik
pemberian Gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau
Penyelenggara Negara (pn/PN).

4.2 Media Penyampaian Pelaporan Gratifikasi
Pelaporan dengan akun GOL UPG

GOL UPG dapat digunakan oleh Petugas UPG di masingmasing untuk mengelola laporan gratifikasi di lingkungan
instansinya. Petugas UPG yang ingin memiliki akun GOL
UPG, mengajukan aktivasi akun GOL kepada Direktorat
Gratifikasi KPK. Setelah aktivasi disetujui, Petugas UPG
dapat melakukan beberapa hal seperti:
1.Mengelola identitas pribadi Pelapor;
2.Mengelola pelaporan gratifikasi Pelapor;
3.Melakukan verifikasi atas laporan gratifikasi;
4.Mengirim laporan gratifikasi ke KPK.

4.2 Media Penyampaian Pelaporan Gratifikasi
Pelaporan dengan akun GOL Individu
Aplikasi GOL juga dapat mengakomodir bagi Anda yang ingin
melaporkan secara indvidu. Arti dari individu di sini ada 2, yaitu:
1. Laporan yang disampaikan adalah laporan yang sifatnya
sensitif/rahasia. Anda lebih nyaman jika laporan tersebut langsung
disampaikan langsung kepada KPK.
2. Laporan disampaikan secara individu dengan ditembuskan kepada
UPG, sehingga UPG yang akan meneruskan ke KPK. Kondisi ini
dapat menjadi efektif bagi Anda sehingga tidak perlu datang ke
kantor UPG menyampaikan laporan.
Aplikasi GOL individu tersedia dalam versi desktop (web) dan juga versi
mobile. Untuk versi mobile anda dapat langsung mengunduh pada app
store sedang versi web dapat langsung dibuka pada alamat
https://gol.kpk.go.id/. Aktivasi akun individu dapat langsung dilakukan
dengan mendaftarkan email Anda.

4.2 Media Penyampaian Pelaporan Gratifikasi

Pelaporan dengan akun GOL
panduan penggunaan mobile app GOL untuk Individu

5.1 Lembar Checklist Review Pelaporan
Penerimaan Hadiah dan Fasilitas
Lembar checklist ini digunakan untuk menentukan apakah laporan
yang disampaikan melalui UPG akan diteruskan ke KPK atau cukup
dikelola instansi saja.
Petunjuk

pengisian

review

adalah

sebagai

berikut:

1. Isi dengan tanda check (v) pada kolom YA atau TIDAK sesuai
hasil review.
2. Gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan adalah segala jenis
penerimaan yang tidak perlu dilaporkan berdasarkan aturan yang
sejalan dengan aturan yang ditetapkan KPK.
3. Makanan/minuman/barang yang cepat busuk/memiliki kadaluarsa
tinggi adalah segala jenis makanan/minuman yang memiliki masa
manfaat maksimum 30 hari dan barang cepat busuk adalah
karangan bunga.

5.1 Lembar Checklist Review Pelaporan
Penerimaan Hadiah dan Fasilitas
4. Yang termasuk Gratifikasi kedinasan:
❑ Diperoleh secara sah dalam pelaksanaan tugas resmi.
❑ Diberikan secara terbuka dalam rangkaian acara kedinasan.
Pengertian terbuka di sini dapat dimaknai cara pemberian yang
terbuka, yaitu disaksikan atau diberikan di hadapan para peserta
yang lain, atau adanya tanda terima atas pemberian yang diberikan.
Contoh: Plakat, vandal, dan honor.
❑ Berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan
sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua
peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan
5. Standar nilai adalah batasan nilai tertinggi yang ditetapkan instansi
atas suatu hadiah/fasilitas yang diterima, baik atas satu macam atau
lebih penerimaan dalam satu waktu, maupun dalam periode/rentang
waktu tertentu dari pemberi yang sama. Dasar penentuan standar nilai
tersebut adalah berpotensi atau tidaknya penerimaan dalam besaran
tertentu tersebut terhadap pengambilan keputusan oleh si penerima.

5.1 Lembar Checklist Review Pelaporan
Penerimaan Hadiah dan Fasilitas

Gratifikasi Kedinasan
Terkait definisi dari Gratifikasi Kedinasan sering disalahartikan, yang
dimaksud dengan Gratifikasi Kedinasan bukan semua yang diterima oleh
seseorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara saat melakukan
kegiatan dinas, akan tetapi memiliki ketentuan seperti yang tertera pada
poin 4 di atas.

Pertanyaan yang harus dijawab UPG saat menentukan apakah Gratifikasi
tersebut termasuk kedinasan atau bukan di antaranya: Apakah Pn/PN
tersebut memiliki surat tugas atau dokumen lain yang membuktikan
bahwa dia mewakili instansi secara resmi, apakah pemberian tersebut
diberikan dalam keadaan terbuka, atau apakah pemberian tersebut
berlaku umum seperti pemberian goodie bag kepada seluruh peserta, dll.
Dari jawaban pertanyaan di atas, jika jawabannya tidak resmi atau tidak
diberikan secara terbuka, ataupun bukan berlaku umum, maka itu bukan
termasuk Gratifikasi Kedinasan.

5.1 Lembar Checklist Review Pelaporan
Penerimaan Hadiah dan Fasilitas

Gratifikasi Kedinasan

Contoh Kasus

Saya seorang auditor sedang melaksanakan tugas audit
pada instansi A. Setelah tugas audit selesai, saya diberikan
oleh-oleh kain batik seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu
rupiah), apakah hal tersebut termasuk Gratifikasi
Kedinasan?
Sering terjadi kesalahan UPG memaknai hal ini, karena
dianggap Auditor sedang melaksanakan tugas Dinas, maka
dianggap yang diterima auditor itu termasuk Gratifikasi
Kedinasan.

5.1 Lembar Checklist Review Pelaporan
Penerimaan Hadiah dan Fasilitas

Gratifikasi Kedinasan

Contoh Kasus

Untuk menjawab hal ini, mari kembali ke pertanyaan di atas :

1. Apakah diperoleh sah dalam pelaksanaan tugas resmi? (dibuktikan
dengan Surat Tugas)
2. Apakah diberikan secara terbuka dalam rangkaian acara
kedinasan? (dibuktikan dengan tanda terima ataupun foto selebrasi
pemberian)
3. Apakah berlaku umum?
Pertanyaan di atas tidak akan bisa terjawab pada pertanyaan kedua,
karena pemberian kepada auditor dalam rangka tugas audit tidak
memiliki tanda terima maupun foto penyerahan secara terbuka dan
adanya selebrasi pemberian. Maka dari itu contoh pemberian di atas
bukan merupakan Gratifikasi Kedinasan melainkan Gratifikasi yang
wajib dilaporkan.

5.1 Lembar Checklist Review Pelaporan
Penerimaan Hadiah dan Fasilitas

Tata Cara Pengisan Form
Kuis Latihan
mengacu pada Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019
Tentang Pelaporan Gratifikasi

formulanya adalah:

5.1 Lembar Checklist Review Pelaporan
Penerimaan Hadiah dan Fasilitas

Tata Cara Pengisan Form
Kuis Latihan
mengacu pada Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019
Tentang Pelaporan Gratifikasi

formulanya adalah:

5.1 Lembar Checklist Review Pelaporan
Penerimaan Hadiah dan Fasilitas

Tata Cara Pengisan Form
Kuis Latihan
mengacu pada Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019
Tentang Pelaporan Gratifikasi

formulanya adalah:

5.1 Lembar Checklist Review Pelaporan
Penerimaan Hadiah dan Fasilitas

Tata Cara Pengisan Form
Kuis Latihan
mengacu pada Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019
Tentang Pelaporan Gratifikasi

formulanya adalah:

JIka hasilnya adalah Instansi, maka Anda masuk ke Lembar Checklist kedua
yaitu: Lembar Checklist Analisis Penentuan Pemanfaatan atas Gratifikasi
yang dikelola Instansi.

5.2 Lembar Checklist Analisis Penentuan Pemanfaatan
atas Gratifikasi yang dikelola Instansi

Tata Cara Pengisan Form

Kuis Latihan

Apa yang anda lakukan sebagai UPG jika hasil review
yang pertama adalah dikelola oleh instansi ?

formulanya adalah:

5.2 Lembar Checklist Analisis Penentuan Pemanfaatan
atas Gratifikasi yang dikelola Instansi

Tata Cara Pengisan Form

Kuis Latihan

Apa yang anda lakukan sebagai UPG jika hasil review
yang pertama adalah dikelola oleh instansi ?

formulanya adalah:

5.2 Lembar Checklist Analisis Penentuan Pemanfaatan
atas Gratifikasi yang dikelola Instansi

5.2 Lembar Checklist Analisis Penentuan Pemanfaatan
atas Gratifikasi yang dikelola Instansi

Tata Cara Pengisan Form

Kuis Latihan

Apa yang anda lakukan sebagai UPG jika hasil review
yang pertama adalah dikelola oleh instansi ?
JIka jawabannya “Ya” “Ya”, “Ya” ”Tidak”, maupun “Tidak” “Ya” maka
penerimaan tersebut dikelola instasi seluruhnya

Instansi memiliki hak untuk menentukan pemanfaatannya,
terdapat empat pilihan pemanfaatan seperti berikut:
1. Dijadikan sebagai barang yang dapat membantu
kegiatan operasional Instansi
2. Diberikan ke Perpustakaan
3. Dijadikan barang display Instansi, atau
4. Disumbangkan ke Yayasan Sosial
Semua pilihan tersebut dikembalikan kepada keputusan Instansi
sebagai pengelola Barang Gratifikasi milik Instansi.

Kasus 1

Studi Kasus

Hassan, seorang auditor di Kementerian X bersama timnya sedang
melakukan pekerjaan audit satker Kementerian X di Surabaya. Setelah
pekerjaan audit selesai, Hassan diantar oleh Rudi selaku perwakilan
satker ke Bandara Juanda untuk kembali ke Jakarta. Saat berpamitan
diruang tunggu, Rudi memberikan 10 dus lapis kukus Surabaya
sebagai oleh-oleh. Hassan tidak bisa menolak pemberian tersebut
dikarenakan khawatir merusak hubungan baik dengan Rudi. Keesokan
harinya, pada tanggal 14 April 2020 saat masuk kembali di kantor,
Hassan melaporkan penerimaan tersebut kepada UPG Kementerian X.
Bagaimana UPG Kementerian X mengelola laporan tsb?
Apakah penerimaan tersebut termasuk gratifikasi yang tidak perlu
dilaporkan?
Apakah
obyek
penerimaan
tersebut
masuk
kategori
makanan/minuman/barang yang cepat busuk atau memiliki masa
kedaluarsa?

Kasus 2

Studi Kasus

Pada tanggal 13 April 2020, Susi yang merupakan Pejabat Pengadaan di
Pemerintah Kabupaten A, menerima paket yang diantar kurir ke alamat
rumahnya. Paket tersebut berisi 1 buah jam tangan merek Fossil dan kartu
ucapan selamat ulang tahun dengan pengirim atas nama Retno. Retno
merupakan vendor alat tulis di Pemerintah Kabupaten A. Karena mengetahui
penerimaan tersebut gratifikasi, Susi mengirimkan kembali paket tersebut
kepada Retno melalui kurir ke alamat yang tertera pada pengirim paket.
Setelah mengirimkan paket tersebut, Susi mengirimkan sms kepada Retno
memberitahu paket telah dikirimkan dan juga menghubungi UPG Pemerintah
Kabupaten A atas peristiwa yang dialaminya. Bagaimana UPG Pemerintah
Kabupaten A mengelola laporan tsb ?
Meminta
Susi
untuk
membuat
laporan
penerimaan
gratifikasi
kemudian melakukan verifikasi laporan dan menetapkannya untuk dikelola instansi

Meminta Susi untuk membuat laporan penolakan gratifikasi
mencatat laporan penolakan tersebut dan tidak perlu diproses

kemudian

Meminta
Susi
untuk
membuat
laporan
penerimaan
kemudian melakukan verifikasi laporan dan meneruskannya kepada KPK

gratifikasi

Meminta
Susi
untuk
membuat
laporan
penerimaan
gratifikasi
kemudian mencatat laporan penerimaan tersebut dan tidak perlu diproses

6.1 Tahapan Identifikasi Area Rawan Gratifikasi
Salah satu tugas penting UPG adalah melakukan identifikasi area
rawan gratifikasi di unit kerjanya. Melalui kegiatan tersebut, UPG
diharapkan mampu menemukan area rawan gratifikasi dan
menentukan langkah pencegahan yang tepat sehingga praktik
gratifikasi tidak terjadi di instansi tersebut. Adanya area/kegiatan yang
dianggap berpotensi rawan terjadi gratifikasi tidak serta merta
menunjukkan bahwa area/kegiatan tersebut jelek atau buruk, namun
hal tersebut justru menunjukkan bahwa pihak yang terkait dengan
area/kegiatan sadar akan adanya risiko terjadinya pemberian gratifikasi
sehingga bisa menentukan langkah mitigasi yang tepat demi kebaikan
bersama.

Tahapan identifikasi area rawan gratifikasi dibagi ke dalam tiga proses
yaitu mengetahui/mengidentifikasi titik rawan gratifikasi di masingmasing unit suatu instansi, Mengidentifikasi penyebab potensi titik
rawan gratifikasi tersebut, serta menetapkan langkah penanganan
(mitigasi) pada masing-masing area rawan tersebut.

6.1 Tahapan Identifikasi Area Rawan Gratifikasi
A. Mengetahui/Mengidentifikasi Kegiatan/Area yang
Rawan Gratifikasi

Untuk mengetahui/mengidentifikasi titik rawan gratifikasi,
terlebih dahulu UPG harus memahami proses bisnis di
instansinya. Pemahaman proses bisnis tersebut penting
agar UPG dapat menentukan fokus kerjanya dalam
menentukan area-area yang rawan gratifikasi. Secara
umum, area/kegiatan yang rawan terjadi gratifikasi adalah
area yang berkaitan dengan suatu kewenangan tertentu.
Adanya kewenangan tersebut mengakibatkan munculnya
kepentingan dari pihak lain. Contoh area/kegiatan yang
terkait dengan kewenangan misalnya kegiatan yang terkait
dengan pengecekan kelengkapan suatu persyaratan.

6.1 Tahapan Identifikasi Area Rawan Gratifikasi
A. Mengetahui/Mengidentifikasi Kegiatan/Area yang Rawan Gratifikasi

Penjelasan lebih detail terkait dengan karakteristik area yang rawan
terjadi gratifikasi adalah sebagai berikut:
1. Merupakan area/kegiatan yang memberikan layanan baik kepada
masyarakat/stakeholders maupun layanan kepada pegawai di internal
instansi
✓ Area/kegiatan yang sifatnya memberikan layanan merupakan area yang
rawan gratifikasi sebab masyarakat/pihak yang dilayanani merasa
terbantu atas layanan yang diberikan. Oleh sebab itu, masyarakat/pihak
yang dilayani tersebut merasa perlu menyampaikan ucapan terima
kasih kepada petugas/pegawai yang memberikan layanan. Bentuk
ucapan terima kasih tersebut bisa sekedar ucapan lisan atau bisa juga
berupa uang, barang, atau fasilitas lain.
✓ Contoh area/kegiatan rawan gratifikasi terkait dengan pemberian
layanan kepada masyarakat misalnya kegiatan pemberian layanan
pengurusan dokumen kependudukan, pemberian layanan kesehatan,
pemberian layanan pendidikan, dll.
✓ Contoh area/kegiatan rawan gratifikasi terkait dengan pemberian
layanan kepada internal instansi misalnya pemberian layanan
kepegawaian seperti pengurusan kenaikan pangkat, promosi, mutasi.

6.1 Tahapan Identifikasi Area Rawan Gratifikasi
A. Mengetahui/Mengidentifikasi Kegiatan/Area yang Rawan Gratifikasi

Penjelasan lebih detail terkait dengan karakteristik area yang rawan
terjadi gratifikasi adalah sebagai berikut:

2. Merupakan area/kegiatan yang berkaitan dengan pemberian izin/
persetujuan pada suatu instansi
❑ Area/kegiatan
yang
berkaitan
dengan
pemberian
izin/persetujuan pada suatu instansi merupakan area/kegiatan
yang rawan gratifikasi karena tingginya benturan kepentingan
pada area tersebut sehingga dapat memicu pihak yang
mengajukan izin tersebut untuk melakukan praktik gratifikasi
baik sebagai bentuk ucapan terima kasih atas izin/persetujuan
yang diberikan maupun sebagai bagian dari mempengaruhi
keputusan dari pihak yang berwenang memberikan
izin/persetujuan tersebut.
❑ Contoh area rawan gratifikasi terkait dengan pemberian
izin/persetujuan di antaranya pemberian izin mendirikan
bangunan, pemberian izin usaha, persetujuan investasi, dll.

6.1 Tahapan Identifikasi Area Rawan Gratifikasi
A. Mengetahui/Mengidentifikasi Kegiatan/Area yang Rawan Gratifikasi

Penjelasan lebih detail terkait dengan karakteristik area yang rawan
terjadi gratifikasi adalah sebagai berikut:

3. Merupakan area/kegiatan yang bersifat pengawasan, evaluasi,
monitoring, atau penilaian
• Area/kegiatan yang bersifat pengawasan, evaluasi, monitoring,
atau penilaian merupakan area rawan terjadi gratifikasi karena
tingginya benturan kepentingan terutama karena pihak yang
diawasi/dievaluasi/dimonitor/dinilai berharap agar hasil yang
mereka terima baik atau sesuai yang mereka harapkan. Untuk
memenuhi harapan mereka, pihak yang diawasi/dievaluasi/
dimonitor/dinilai berpotensi memberikan gratifikasi kepada pihak
yang mengawasi/mengevaluasi/ memonitor/menilai tersebut.
• Contoh area rawan gratifikasi terkait pengawasan, evaluasi,
monitoring, atau penilaian di antaranya kegiatan audit,
pemeriksaan, evaluasi kinerja, akreditasi, sertifikasi, dll.

6.1 Tahapan Identifikasi Area Rawan Gratifikasi
A. Mengetahui/Mengidentifikasi Kegiatan/Area yang Rawan Gratifikasi

Penjelasan lebih detail terkait dengan karakteristik area yang rawan
terjadi gratifikasi adalah sebagai berikut:

4. Merupakan area/kegiatan terkait Pengadaan Barang
dan Jasa
Area/kegiatan terkait pengadaan barang dan jasa
merupakan area yang rawan gratifikasi karena
rekanan/vendor memilki kepentingan yang sangat tinggi
agar ditunjuk sebagai pemenang dalam proses
pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut bisa
memunculkan adanya intensi dari vendor untuk
memberikan sesuatu kepada panitia lelang.

6.1 Tahapan Identifikasi Area Rawan Gratifikasi
Penyebab potensi titik rawan gratifikasi dapat dikategorikan yaitu :
1. Kurangnya pemahaman tentang gratifikasi baik oleh pegawai instansi
maupun oleh stakeholders instansi tersebut
Kurangnya pemahaman terhadap gratifikasi tidak jarang menjadikan
gratifikasi dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan tidak salah. Adanya
anggapan tersebut akan menambah besar potensi terjadinya gratifikasi.
2.

Adanya kelemahan pada sistem pengendalian di area yang rawan
gratifikasi
Sistem pengendalian dikembangkan oleh instansi untuk menjamin bahwa
setiap area/kegiatan yang ada di instansi tersebut telah berjalan dengan
baik, taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, serta
mencegah adanya kecurangan. Adanya kelemahan pada sistem
pengendalian tersebut akan menyebabkan tingginya potensi pelanggaran
terhadap peraturan dan terjadinya kecurangan, tak terkecuali praktik
gratifikasi. Contoh adanya kelemahan sistem pengendalian yang dapat
memperbesar potensi gratifikasi adalah sebagai berikut:
• Lemahnya pengawasan terhadap area-area yang rawan gratifikasi;
• Tingginya intensitas pertemuan antara pihak-pihak yang memiliki
benturan kepentingan.

6.1 Tahapan Identifikasi Area Rawan Gratifikasi
Penyebab potensi titik rawan gratifikasi dapat dikategorikan yaitu :
3. Menetapkan langkah penanganan (mitigasi) pada masing-masing area
rawan tersebut.
Setelah mengidentifikasi penyebab dari masing-masing area yang memiliki
kerawanan gratifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan mitigasi
pada setiap area tersebut. Mitigasi didesain untuk menghilangkan
penyebab, sehingga diharapkan dapat menekan potensi gratifikasi karena
penyebabnya juga ditekan. Contoh langkah mitigasi untuk menghilangkan
penyebab kerawanan gratifikasi di antaranya:
▪ Memasang CCTV pada area layanan public sebagai bagian dari
pengawasan;
▪ Melakukan pemantauan/audit atas area-area yang rawan gratifikasi;
▪ Mengembangkan system layanan online untuk meminimalkan tatap
muka antara pihak-pihak yang memiliki benturan kepentingan.
Selain menetapkan mitigasi dalam rangka mencegah timbulnya praktik
gratifikasi, instansi juga perlu meningkatkan kemampuan sistem pengendalian
untuk mampu mengidentifikasi apabila terjadi dugaan penerimaan gratifikasi.
4. Hasil identifikasi area rawan gratifikasi tersebut kemudian dicantumkan ke
dalam form identifikasi area rawan gratifikasi.

6.2 Metode Identifikasi Area Rawan Gratifikasi
Untuk melaksanakan proses identifikasi area rawan gratifikasi, beberapa
metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Focus Group Discussion (FGD)
Melalui metode FGD, pelaksanaan identifikasi area rawan
gratifikasi dilakukan melalui diskusi dengan pihak-pihak yang
terkait seperti pemilik proses bisnis, unit yang menangani
manajemen risiko, unit yang menangani audit/kepatuhan, atau
pihak lain yang relevan. Melalui pelibatan unit-unit tersebut
diharapkan bisa menghasilkan informasi yang lebih komprehensif
terkait area-area rawan gratifikasi sehingga area yang
diidentifikasi semakin baik dan penentuan mitigasi yang dipilih
semakin tepat.
2. Observasi
Pelaksanaan identifikasi area rawan gratifikasi melalui observasi
dilakukan dengan cara melakukan pengamatan pada
area/kegiatan yang dianggap rawan terjadi gratifikasi. Melalui
observasi tersebut, diharapkan diperoleh informasi tentang kondisi
yang benar-benar terjadi sehingga bisa diidentifikasi penyebab
dari kerawanan dan dapat ditentukan mitigasi yang tepat.

6.2 Metode Identifikasi Area Rawan Gratifikasi
Untuk melaksanakan proses identifikasi area rawan gratifikasi, beberapa
metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

3. Wawancara
Kegiatan wawancara dilakukan oleh UPG dengan pihak pemilik
kegiatan/area rawan gratifikasi sehingga bisa diperoleh informasi
yang relevan dalam penyusunan identifikasi area rawan gratifikasi.
4. Anonymous Survey
Merupakan kegiatan identifikasi area rawan gratifikasi dengan
cara pembagian kuesioner/survey kepada pegawai di suatu
instansi. Untuk mengisi survey tersebut, pegawai tidak perlu
menuliskan identitasnya dan hanya perlu mengisi unit
kerja/kewenangan/proses bisnis terkait titik rawan yang ingin
disampaikan oleh pengisi survey. Keunggulan dari metode
tersebut adalah pegawai dapat lebih terbuka dalam
menyampaikan area/kegiatan rawan gratifikasi sebab identitasnya
terjaga sehingga pegawai tidak malu/takut dalam menyampaikan
apa yang menjadi penilaiannya terkait area/kegiatan rawan
gratifikasi.

6.2 Metode Identifikasi Area Rawan Gratifikasi

6.2 Metode Identifikasi Area Rawan Gratifikasi

Kuis Identifikasi Area Rawan Gratifikasi
Kuis ini menguji pemahaman anda pada materi Identifikasi Area
Rawan Gratifikasi yang telah diajarkan. Kuis akan menyajikan 5
pertanyaan pilihan ganda. Anda dapat melanjutkan ke modul
selanjutnya apabila mendapatkan nilai minimal 80 pada kuis ini. Bila
nilai anda kurang dari 80, maka anda harus mengulang kuis dari awal.
Selamat mengerjakan, ……. !

Waktu :
5 Menit

Tes Akhir BIMTEK Gratifikasi
Tes Akhir ini menguji pemahaman anda pada materi Gratifikasi yang
telah diajarkan. Kuis akan menyajikan 5 pertanyaan pilihan ganda.
Anda dapat berhasil Ketika mendapatkan nilai minimal 80 pada test
akhir ini.

Sistem penilaian Kelulusan dalam Bimtek ini yaitu :
1. Pree Test (tidak di kalkulasikan hanya sebagai tolak ukur
pemahaman awal)
2. Kuis 60%
3. Tes Akhir 40%
4. Total Kuis dan Tes Akhir harus mendapatkan nilai minimal 80.
Selamat mengerjakan, ……. !

Waktu
:
5 Menit

TERIMA KASIH

Dari Trumon Timur, Tapaktuan sampai Labuhanhaji Barat
Belajar Gratifikasi melalui pendidikan
Jika inginkan Indonesia sebuah perubahan…..
Mari kita genderangkan perjuangan Anti Gratifikasi….!

Pengantar dari KPK
Disampaikan oleh :
Master Chrisna Adhitama
(Pemeriksa Gratifikasi Muda)
Ketua Tim Program Pengendalian
Gratifikasi dan Pelayanan Publik

