
SALINAN

BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR ZI TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI IJNGKUNGAN
PEMERI}ITAH DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan
yang baik, bergih dan bebas dari kompsi, kolusi dan
nepotisme maka pe.rlu adarrya pedoman untuk
pengendalian gratifikasi untuk Pejabat/ Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Pemerintah l(abupaten Srjunjung;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimal<sud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturar
Bupa.ti tentang Fedoman kngendalia:r Gratifrkasi
dilingkungan Femerintah Kabupaten Sljunjung;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 teartanS
Fembentukan daerah Otonom Kabupa.ten dalam
Lingkungan Provinsi Sumatera tengah (Lembaran Negra
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Fenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Kompsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
I-mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 385I);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor l4O,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2O Tahun 2OOl (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOl Nomor 134, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415O);

5. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO2 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Kontpsi (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137,
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
42501 sebagairnana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2Ol5 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

b

I



Kabupa.ten Sijunjung Tahun 2Ol1 Nomor E Tambahan
Lcmbaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2O11
Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kabupa.ten Sijunjung Nomor 5 Tahun
2OO8 tentang Strukur Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sliunjung Tahun
2@8 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sijunjung Tahun 2OO8 Nomor 5) seba$knana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Siiunjung Nomor 7 Tahun 2Ol1 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturen Daerah Kabupatcn
Sijunjung Nomor 5 Tahun 2OO8 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (lembaran
Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2O11 Nomor 7
Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung
Tahun 2Ol 1 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupatcn Sijunjung Nomor 6 Tahun
2OO8 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
lembaga Teknis Daerah (kmbaran Daerah Kabupa.ten
Sijunjung Tahun 2OO8 Nomor 6 Tambahan Iembaran
Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2OO8 Nomor 6)
sebagaimana telah diubah beberapa loli terakhir
dengan Feraturan Daerah Kabupa.ten Sijunjung Nomor 9
Tahun 2012 telrta,r,g Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

.2UU6
Sgggr:{rxr

Memperhatikan: 1.

2.

Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Sijunjtrng Tahun
2O12 Nomor 9 Tambahan tembaran Daerah Kabupaten
Sijunjung Tahun 2O12 Nomor 9);

16. Peraturan Daerah l(abupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun
2OO8 tentang Strukgur Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan (Lembaran Daereh Kabupaten Sijunjung
Tahun 2OOB Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sijunjung Tahun 2OO8 Nomor 7);

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor O2
tahun 2O14 t€ntang Homan PeLaporan dan Penetepa.n
Status Gratilikasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O15 Nomor 21Of) sebagairnana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nornor: O6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor O2
tahun 2O14 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetepan
Status Gratifikasi (Berita Nega.ra Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1863)
Surat Fdaran Menteri Dalam Negeri No. 061 17737/*t
tanggal 3O Desember 2014 teatang Pembentukan Unit
Pengendalian Gratifikasi di lingkungan kmerintah
Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAITI BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN
GRATIFII(ASI DIUNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SIJUNJUNG



1 Tahun 2Ol5 tentang Fembahan atas Undang-Undang
Nomor 3O Tahun 2OO2 tentang Komisi Pernberantasan
Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O15
Nomor lO7, Tambahan [embsfan Negara Republik
Indonesia Nomor 5698) ;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14 tentaag Aparatur
Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O14 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 224, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Pembahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nonror 5679);

8. Peraturan Pemeriatah Nomor 79 Tahun 2OOS tentang
Pedoman Pembinaan dan Fengawasan Femerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

9. Feraturan Femerintah Nomor 6O Tahun 2OO8 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOB Nomor 127,
Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor
489O);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OlO tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1O Nomor 74, ?ambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

11. Fereturan kesiden Nomor 55 Tahun 2O12 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasafl
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2AL2-2O25 dan Jangka
Menengah Tahun 20 1 2-2O L 4 ;

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2Ol4 tentang
Pedoman Pembangunan Zoaa Integriias Menuju Wilayah
Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Kementerian/ lrmbaga dan
Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sdunjung Nomor 4 Tahun
2OO8 tenteng Strukur Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Des'an Perwakilan
Rakyat Dacrah (trmbaran Daerah l(abupaten Sijunjung
Tahun 2OO8 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sijunjung Tahun 2OO8 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Feraturan Daerah
Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2Ol1 tentartg
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung
Nomor 4 Tahun 2GO8 tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Selcetariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Daerah
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasel 1

Ddam Peratr:ran Bupati ini yang dirnaksud dengan:
1 Daerah adalah Kabupaten Siiunjung.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung adalah Kepa.la Daerah sebagai

unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin
peiaksanaan urusan pemerintahal yeng menjadi kewenangan Caereh
otonom,

3. Bupati ada-lah Bupati Sijunjung
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sljunjung.
5. Pejabat/Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara,

Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD,
Pegawai BUMD, Pegawai yang beke{a untuk dan atas nama Pemerinta}r
Kabupaten Sijunjung.

6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat I(PK adalah
kmbaga Negara yang Independen dengan tugas dan wewen€rng
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dib€ntuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO2 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Sekretariet Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas,
Kantor, Kecamatan dan unit kerja lainya di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sijunjung.

8. Badan Us$a Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah
Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daeral
Kabupaten Sijunjung, dapa.t berbentuk Perusahaan Daerah atau
Perseroan Terbatas.

9. Inspeliitorat adalah SKPD yang merupakan unsur pengawas
pen),elenggaraan pemerintahan daerah.

1O. Unit Pelaksana Teknis yang sclanjutnya disingkat UPT adala]r Unsur
pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan-

I 1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat
(discount), ksmisi, pinje",.n tanpa bunga, tiket perjala-nan, fasilitas
penginapan, perjalanan wisata, pengohtan curna-cuEta, dan fasilitas
lainnya, baik yang diterima di dalam nepri maupun di luar negeri, yang
dilakukan dengaa menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana
elektronik,

12. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk
mengendalikan penerimaan gratifrkasi secara transparan dan akuntabei
melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan
pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk
lingkungan pengendalian gratifikasi.

13. Unit Pengendalial Gratifikasi yang selanj utnya disingkat UFG adalah
unit kelja yang bertanggungiawab untuk mcnjalankan fungsi
pengendalian gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung

14. Pemberi adalah para pihak baik perseorangan,sekelompok orang, badan
hukum atarr iembaga yan6i memberikan gratifrkasi kepada penerima
gratifikasi.

lS. Formulir pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh
KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan
Penerirnaan Gratiiikasi.
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16. Pelapor Gratilikasi yang selanjutnya discbut Pelapor adalah
pejabat/pegawai yang menerifira gratifikasi dan mengisi formulir
gratifikasi sesuai proscdur dan kemudian melaporkan kepada KPK atau
melalui UPG

17. Laporal Gratifrkasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap
penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan
Gratilikasi oleh Pelapor.

18. Konflik kepentingan adalah kondisi dari Pejabat/Pegawai yang patut
diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapa.t mempengaruhi
pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut.

19. Kedinasan adaleh seluruh aktivitas resmi Pejabat/ Pegawai dalam
pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.

2o. Berlaku urnum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang
diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk
semua pescrta dsn memenuhi prinsip kewajaran.

21. Kurs Tengah Bank Indonesia addah nilai tukar valuta asing dengan mata
uang Rupiah yang didapatlran dari rata-rata kurs juat dan kurs beli
(Kurs Teagah =

Kurs Iual+Xurs pada hari tertentu.

BAB II
MAKSUD,TUJUAN, DAN PRINSIP

Bagan Kesatu
Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada
Pejabat/ Pegawai dalam memahami, mengendalikan da:r mengelol'a
Gratilikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

(21 Feraturan Bupati ini bertujuan:
a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pejabat/ Pegawai

tentang gratifikasi;
b. meningkatkan kepatuhan Pejabat/ Pegawai terhadap ketentuan

gratifikasi;
c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang iransparan

dan af<untabcl di lingkungan Femerintah Daerah;
d. membangun integritas Pejabat/ Pega.wai yang bersih dan bcbas dari

korupsi, kotusi dan nePotisme; dan
e. met iogk"t*att trredibilitas dan kepcrcayaan publik ataa

penyelinggaraan layanan di Pemerintah Daerah'

Bagisn Kedua
PrinsiP Dasar

Pasal 3

(1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib menolak- gratilikasi yang diketahui scjak

awal Lerhubung".r-d.rrg"r, iabatannya dan berlawanan dengan kewajiban

atau tugasnya, meliputi Gratifikasi yang ditcrima:
a. terkait aengai pcmberian layanan pada masyarakat diluar

penerimaan Yang sah;
b. terkait dengan "t g " ad"t Proses Pen3rusunan anggaran diluar

Penerimaan Yang sah;
c. terkait dengan irgas dalam Proscs pemeriksaan' audit' monitoring

dan evahaJi diluar penerimaan yang sah;

d. terkait a""g." 
-p.ffusanaan 

perjalanan ainas diluar penerimaan

yang sah/resmi aari Pemerintah Kabupaten Sljunjung;
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e. dalam proses penerinraan/ promoeil mutasi pegawai; datam pros€s
komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain
tcrkeit dengan peiaksanaan tugas dan kewenangannya;

f. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/ kontrak/ kesepa.katan
dengan pihak lain;

g. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, seliama atau s€telah proses
pengadaan barang dan jasa;

h. merupa.kan hadiah atau souvenir bagi pegawai/ pengawas/ tamu
selama kunjungan dinas;

i. merupakan fasilita.s entertainment, fasilitas rr.isata, voucher oleh
Pejabat/ Pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan
tugas dan kewajibannya dengan pembcri gratifikasi yang tidak
relevan dengan penugasan -vang diterima;

j. datam ranska mempengaruhi kebiiakan/keputusan /perlakuan
pemanglu kewenangan

k. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan
berten tangan dengan kewajiban,t tugas Pejabat,/ Pegawai.

(2'l Setiap Pejabat/ Fegawai dilarang memberikan gratifikasi kepada Peganrai
Negeri atau Penyelenggara Negara lainny-a yang berhubungan dengan
jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

(3) Pegawai Negeri atau Penyelenggera Negara melaporkan penol,akan
gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (f) kepada UPC} di instansi
terkeit.

(4) Dala- hal UPG di instansi Pelapor belum terbentuk, pelaporan
disampaikan kepa.da hogan yang menjalankan fungsi perrgawasan/
kepatuhan atau kepada atasan langsung.

Pasa-l 4

(1) Kewajiban penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) dikecudikan dalam hal:
a. gratifikasi tidak diterirna secara laflgsun8;
b. pemberi gratifikasi tidak diketahui;
c. penerima ragu dengan kualifikasi gratifrkasi yang diterima;
d. gratifrkasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau

upacara keegamaan; dan/atau
e. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, yaitu:

penolakan yang dapat mengakibattan rusalcnya hubungan baik
institusi, membahayakan penerima dan/ atau mengancam
jiwa/harta atau pckerjaan Pejabat/ Pegawai

(21 Pejabat/Pegawai yang tidak dapat menolak ksrena memenuhi kondisi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan gratifikasi
terscbut kepada KPK melalui UPG.

(g) Datam hal Fejabat/Pegawai menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak
sebagaimana- dimakeud dalam ayat (U berupa makanan yang gudah
busuk atau rrsak, penerima gratilikasi wajib menyampaikannya kepada
UPG.

(4) Dalam rangka memenuhi prinsip kemanfaatan, UPG menyalurkan
makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke panti asuhan, panti
jompo, atau tempat penyduran bantuan sosial lainn]'a

(5) penyiuran gratifrtasi otetr upC scbaga.imana dimaksud pada ayat (4)

diberitahulen kePada KPK.
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BAB III
PEI.,APORAN DAN PENEf,APAN STATUS GRAT'IFIKASI

Fasal 5

Pejabatl Pegawai wajib melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya kepa.da
KPK atau mele.lui UPC}, kecuali dalam hal:
e. pemberian dalam keluarga y'aitu kakek/nenek, bapak/ ibu / mertua,

suami/ istri, anak/ menantu, anek angkat/wali yang sah, cucu, besan,
paman/bibi, kakakladik/ipar, s€pupu dan keponakan, sepanjang tidak
terdapa.t konliik kepentingan;

b. pemberian dalam bentuk hidangan atanr sajian yang Berlaku Umum;
c. pemberian bcmpa keuntungan atau bunga dari penempa.tan dana,

investasi atau kepemilikan salnm pribadi yang Berl,aku Umum;
d. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang

scjenis berdasarkan keanggotaan yang Bcrlaku Umum;
e. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul, alat tulis, plakat,

sertifikat, tas dan pakaian dengan logo atau informasi terkait instansi
yang berlaku umum, yang diterima dalam
seminar/pelatihan/workshop/konferensi atau kegiatan sejenis;

f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau
kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan
kedinasan;

g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan
peningkatan prestasi kerja yang diberilen oleh pcmerintah sesuai
dengan peratura.n perundang-undangan yang berlaku;

h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, wruchs, poinr reuards, ata,u
suvenir yang berl,aku secara umum dan tidak terkait kedinasan;

i. komperrsasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang
tidak terkait dengan tuga.s dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat
konflik kepentingan dan tidak melangar peraturan / kode etik
Pejabat/Pegawai yang bersangkutan;

j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan sef,erti honorarium,
transportasi, akomodaei dan pembiayaan yang tclah ditetapkan dalam
standar biaya yang berlaku di instsnsi penerima Gratifikasi sepanjang
tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat bcnturan
kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di insiansi
p€nerima;

k. karangan bunga dengan nilai yang wajar;
l. pemberian terkait dengan peny,elcnggaraan pesta pc*unangan,

pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara
adatlagama lainnya paling banyak RpI.OOO.OOO,OO (satu juta rupiah) per
pemberian per orang dalam setiap kegiatan;

m. bingkisan/ cinderamata/ suvenir atau benda sejenis ya$g diterima
tamu / undanSan dalam penyelenggaraan pesta sebagaimana dimaksud
pada huruf I paling banyak RpI.OOO'OOO,OO (satu juta rupiah) per
pemberian dalarrr setJap kegiatan;

n. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh
diri Penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau
menantu penerima gratifrkasi paling ba-nyak RpI.OOO.OOO,OO (satu juta
rupiah) per pemhrian per orarlg dalam setiap peristiwa;

o. pemberian sesruna pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi
jabatan, dan ulang- tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar
larnny" paling banyak Rp3OO.OOO,OO (tiga ratus ribu) per pemberian per
o.".rg ditg"n total pemberian RpI.OOO.0OO,OO (satu juta rupiah) dalm
w'akftr 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; dan
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p pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat
tukar lainnya paling banyak Rp. 2OO.O@,OO (dua ratus ribu rupiah) per
pemberian per orang dengan total pemberian paling banyak Rp. SOO.COO
(lima ratus ribu rupiah) dalam I (satu) tahun dari pemberi yang sama,
sepanja-ng tidak diberikan oleh bawahan ke atasan.

Pasal 6

(1) Dalam hal penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5,
bukan dalam bentuk uang, penerimaan ters€but dihitung berdasarkan
harga pasar pada saat pcmberian

{21 Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dalarn
bentuk valuta asing, pcnerfuruan tersebut dihitung berdasarkan Kurs
Tengah Vaiuta Bar.k Indonesia pa.da r"anggal penerimaan.

Pasal 7

(1) Laporan gratifrkasi s€bagaimana ciimaksud dalam Pasal 5 disampaikan
secara tcrtulis menggunakan sarana elektronik atau nonelektronik
dengan mengisi formulir pciaporan gratifikasi.

(2| Iaporan Gratifikaei sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap lengkap
ape.bila sekurang-kuranAnya mcmuat:
a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
b. jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
c. tempat da-n *-alrtrr penerimaan Gratifrkasi;
d. uraian;ienis Gratilikasi yang diterima; dan
e. nilai Gratifrkasi yang diterima.

(3) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara:
a. disampaikan kepada KPK pding lambat 3O (tiga puluh) hari kerja

sejak Gratilikasi diterirna; atau
b. disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling

Iama 7 (tujuh) hari kerja sejak Gratifrkasi diterima.
(4) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat {3) huruf b meneruskan laporan

yang diterimanya kepada KPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
sejak laporan Gratifikasi diterima.

{5} KPK menetapkan status kepemilikan Gratifikasi ddam janeka waktu 3O
(tiga puluh) hari kerja sejak laporan Gratifrkasi diterima secara lengkqp.

BAB IV
UNIT PENGENDALTAN GRATIFIKASI

Bagran Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Dalam rangka melaksanakan program pengendalian gratifrkasi dibentuk
UPG

12) susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
dari:
a.
b.
c.
d.

Pembina
Pengarah
Ketua
Selrctaris

Bupa.ti Sioiunjung
Sekretaris Daerah
Inspektur Daerah
Selrretaris Inspektur Daerah Kabupaten Stjunjung.
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(3)

t4)

e. Anggota : Inspektur Pembantu Wilayah, Auditor, Fejabat
Fengawasan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD)
pada Inspektorat Daerah, Kabag, Sekretaris, Sekcam,
ICIIJ dan UPf

Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG dibentuk Sekretariat UPC} yang
dipimpin oleh sckr,etaris UPG
Susunan Kanggotaan UPG dan Selrretariat UPG scbagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat {3) ditetapkan dengan Keputusan Bupa.ti.

Pasal 9

(t) Untuk menjalankan fungsi koordinasi p€Laporan gratilikasi Ketua UPG
atas nama Bupa.ti meminta satrt orang pesawai pada SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten yang akan bertugas melakukan sosiaiisasi
gratifikasi danlatau melaporkan kegiatan dan yang berindikasi gratifrkasi
di SKPD masing-masing.

(2) Penetapan dan rincian tugas pegawai scbagaimana dimaksud pada ayat
(f ) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tuge.s dan Kewajiban UPC}

Pasaf 10

UPG mempunyai tugas berupa:
a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain

yang scjenis untuk mendukung pcnerapan pengendalian gratifrkasi;
b. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan

dan penolakan Gratifikasi dari Pegawai Negeri/ Fenyelenggara Negara;
c. meneruskan traporan penerimaan gratifikasi kepa.da KPK;
d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi sccara periodik kepada KPK;
e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifrkaei dan usulan kebijakan

pengendalian gratifrkasi kepada pimpinan instansi;
f. melakukan sosialieasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan

eksternal instansi;
C. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan

instansi;
h. melakukan pemetaan titik rawan peneritruran dan pcmberian gratilikasi;

dan
i. melakulcan monitoring dan cvaluasi penenapan pengendalian gratifikasi

bersama KPK.

Pasal l1

Dalam melaksanakan tugasnya, UP(i berkewajiban:
a. melakukan pemilahan dan menyampaikan laporan hasil pemilahan atas

Iaporan penerimaan dan penol,akan gratjfikasi kepada KPK RI setiap hari
kerja pertama di tiap minggunya;

b. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut
laporan penerimaan gratilikasi yang dikelola UPC} kepada KPK RI;

c. menyampaikan Laporan rekapitulasi pena.nganan dan tindak lanjut
Laporan Irenerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Bupati melalui
Inspektorat secara periodik;

d. merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi;
e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK RI dalam pelaksanaan

pengendalian Gratifikasi ;
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f. melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfsatan penerimaan
gratilikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Femerintah Daerah;

g. melakuk:an pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di
lingkungan Pemerintah Daerah; dan

h. rnclakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi prograrn
pengendalian gratifrkasi.

Pasol 12

(l) Terhadap gratifrkasi yang ditetapkan KPK dikelola oleh Pemerintah
Daerah, UPG dapa.t menentukan pemanfaatannya yaitrr:
a. dimanlaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan

penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan/ atau
b. disumbangkan kepada ya]'asan sosial atau lembaga sosial lainnya;
c. dikembalikan kepada pemberi gratifrkasi;
d. dikembalikan kepa.da penerima gatifikasi; atau
e. dimusnahkan.

Pasal 13

Ketentuan tebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan tugas dan kewajiban
UPG ditetapkan dalam petunjuk teknis Inspelctur selaku ketua UPG.

BAB V
PENGAWASAN

Passl 14

(1) Pejabat/ pcgawai atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pel,anggaran
terhadap Peraturan Bupa.ti ini, agar segera mel,aporkan kepada UPG
secara langsung atau melalui pos/e-mail Sekretariat UPG.

(2) Pejabat/ pegawai atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud
pada alrat {1) dijamin kera}rasiaannya.

Pasal 15

(1)

t2t

(3)

liepala SKPD bertanggungian'ab atas pelaksanaan pengendalian
gratilikasi di SKPD/UPT.
Inspektur bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan
pengendalian gratifrkasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
Inspektur melaporkan hasil pengawasan sehSaimana dimaksud pada
ayat {21kepada Bupati paling sedikit 2 (dua} kali dalam setahun.

Pasal 16

(r)

{21

13t

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sdunjung
wajiU membuat surat pemyataan tentang penolal€n, penerimaan
danl atau pemberian gratifikasi secara pcriodik-
Surat Pemyataan dibuat setidak-tidaknya 2 (dua) kali dalam setahun
pada akhir bulan juni dan akhir bulan Desember setiap tahun'
Surat pernyataan disampaikan kepada Bupati melalui UPG.
Untuk- pertama kali kewajiban membuat surat pemyataan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lingkungan SKPD yang menjalankan
fungsi pelayanan publik.

(4)
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(5) Pengawasan kepatuhan atas kewajiban sebagaimana dimaksud pa.da ayat
(1) dilaksanakan oleh Inspekhrr.

BAE} VI
PERLINDUNC}AN DAN PENGI{ARGAAN

Pasal 17

(1) Felapor gratifrkasi berhak mendapatkan perlindungan hukum, yaitu:
&. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat

administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan Pelapor,
narnun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan
penilaian kineda pegawai, usulan pemindahan tuga8/ mutasi atau
hambatan kanr lainnya;

b. pemindahtuSasanl mutasi bagi pelapor dalam hal tjmbul intimidasi
atau ancaman frsik;

e. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
lingkungan Pemerintah Daerah;

d. kerahasiaanidentitas.
(2) Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan

terhadap Pejabat/ Fegawai yang menyarnpaikan laporan gratifikasi
scbagaimana dimakeud pada ayat (l).

(3) Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah dilarang memberi perlakuan
diskriminatif atau tindakan yang merugikan Pejabat/Pegawai karena
melaporkan gratiiikasi.

(4) Dalam hat terdapat ancarnan frsik dan/ atau psikis kepa.da
Pejabat/ Pegawai karena melaporkan gratifrkasi, Pejabat/ PeBawai dapat
meminta perlindungan kepa.da LPSK qtau intansi lain yang berwenang
berdasarkan pcraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Pelapor menyampa.ikan permohonan s€cara tertulis kepa.da Bupa.ti
melalui Ketua UPG dengan ditembuskan kepada KPK.

Pasai 18

(r)

t2l

(3)

Pejabat/Pegawai yang mematuhi ketentuan pengendalian gratifikasi dapat
diperhitungkan menjadi faktor penambah dalam penilaian kineda.
pgnilaien kinerja sebaga.imana dimaksud pada ayat {1) dapat dijadikan
pertimbangan dalam kebijakan promosi p€ga*ai atau insentif.
Pelaksanaan penilaian kineda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat i2i dilaksanakarr sesuai dengan peraturan yang mengatur penilaian
kinerja dan disiplin kepegawaian yang berlaku.

BAB V-II
SANKSI
Pasal 19

Pelanggaran yang dilakukan oleh kjabatl Pegawai terhadap ketentuan yang
diatur dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi scsuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 2O

t,



BAB Ix
PEMBIAYAAN

Pasa] 20

Biaya ya.ng diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupa.ti ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sdunjung
pada tanggal 9 €urt r 2016

BUPATI SIJUNJUNG,

Dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal t r7'grt 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

Dto

ADE TAUFIK ROHENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUT{.'UNG TAHUN 2016 NOMOR U.I.

Sslinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Pembina Tk I IV/b
Nip. 19710705 199803 i 011

t,


