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PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA 

 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan 

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pengadilan Tinggi Maluku 

Utara, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas bagi seluruh Aparat 

Peradilan di lingkungan Pengadilan Tinggi Maluku Utara; 

2. bahwa salah satu upaya mewujudkan birokrasi bersih adalah dengan cara 

mengendalikan gratifikasi  sesuai dengan Undang  Undang pemberantasan 

pemberantasan tindak pidana korupsi mewajibkan pelaporan atas penerimaan 

gratifikasi; 

3. bahwa untuk menangani grafikasi tersebut perlu dibentuk tim pengendalian 

gratifikasi yang diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

di lingkungan Pengadilan Tinggi Maluku Utara. 

 

B. Dasar hukum: 

 

1. Undang Undang nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang 

Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 

2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 

3. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian; 

4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 
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5. Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang 

Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan  dalam pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal  24 

Agustus 2006 Jo. No.076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Penanganan Pengaduan  di Lingkungan Peradilan. 

 

C. Maksud dan tujuan 

 

1. Sebagai pedoman bagi Hakim maupun Aparatur Pengadilan Tinggi Maluku Utara 

untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Gratifikasi  di lingkungan 

Pengadilan Tinggi Maluku Utara; 

2. Sebagai Pedoman bagi Hakim maupun Aparatur Pengadilan Tinggi Maluku Utara 

dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Gratifikasi  di lingkungan Pengadilan 

Tinggi Maluku Utara; 

3. Mewujudkan pembangunan zona integritas Pengadilan Tinggi Maluku Utara 

menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. 

BAB II 

PENGERTIAN GRATIFIKASI 

Penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 (“UU Tipikor”) UU Tipikor,Gratfikasi  yaitu pemberian dalam arti 

luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa 

bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-

cuma, 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. 
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BAB III 

KETENTUAN UMUM TENTANG GRATIFIKASI 

Memahami Gratifikasi menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), gratifikasi 

mempunyai makna yang netral, artinya tidak terdapat makna tercela atau negatif dari 

arti kata gratifikasi tersebut. Tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, 

melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur Pasal 12B UU Tipikor. 

Sehingga untuk mengetahui kapan gratifikasi menjadi kejahatan korupsi, perlu dilihat 

rumusan Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor yang menyatakan: 

“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:....” 

 Gratifikasi yang tidak dianggap suap yang terkait dengan kegiatan kedinasan, 

yaitu meliputi penerimaan dari: 

a. pihak lain berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, 

seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis; 

b. pihak lain berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti 

honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan lainnya sebagaimana 

diatur pada Standar Biaya yang berlaku di instansi penerima, sepanjang tidak 

terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, atau tidak 

melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima. 

Dalam hal ini perlu diperhatikan biaya honorarium tersebut diberikan dengan 

standard yang berlaku, karena bisa saja ada pihak penyelenggara  atau oleh suatu 

organisasi memberi honor yang melebihi standard biaya kepada  materi atau nara 

sumber dalam sebuah seminar. 

Ketentuan dalam Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor tidak berlaku, 

1) Jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) 
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2) Penyampaian laporan wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 

hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. 

3) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu paling lambat 30 hari kerja 

sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik 

penerima atau milik negara. 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“UU 

Tipikor”) tidak mengatur berapa jumlah pemberian yang digolongkan sebagai 

pemberian yang wajib dilaporkan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. 

Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  Nomor B-143/01-13/01/2013 

tentang Himbauan Terkait Gratifikasi menyebutkan beberapa gratifikasi yang tidak perlu 

dilaporkan antara lain: 

a. diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards atau 

suvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan; 

b.diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis 

(kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait 

kedinasan; 

c.diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau 

kepemilikan saham yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan 

d. diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan yang tidak terkait dari 

tupoksi pegawai negeri atau penyelenggara negara, tidak melanggar konflik 

kepentingan atau kode etik pegawai dan dengan izin tertulis dari atasan langsung; 

e. diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat 

atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai 

konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi; 

f. diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/ sajian/jamuan 

berupa makanan dan minuman yang berlaku umum. 

Dalam surat edaran di atas tidak disebutkan batasan nilai gratifikasi yang tidak 

perlu dilaporkan. Namun, KPK di dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi  
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menyebutkan lebih rinci mengenai bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, 

yaitu antara lain: 

1. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, 

suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar,sepupu 

dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan; 

2. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual 

dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, 

dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per 

pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp 1 juta; 

3. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, 

bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp 

1 juta; 

4. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi 

jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk 

setara uang yang paling banyak Rp 300 ribu per pemberian per orang dengan 

total pemberian Rp 1 juta dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; 

5. pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk 

setara uang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) 

paling banyak Rp 200 ribu per pemberian per orang dengan total pemberian 

maksimal Rp 1 juta dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; 

 

BAB IV 

PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

A. Pengelola Pelaporan Gratifikasi 

1. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah membentuk Tim Pengendali 

Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan susunan: 

Ketua  : Dr. JONLAR PURBA, S.H.,M.H. 

Sekretaris : KEITEL von EMSTER, S.H. 

Anggota :  

1. ROBERT H.POSUMAH, S.H., M.H. 
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2. AISA HI MAHMUD, S.H., M.H. 

3. IBNU, S.T. 

4. DEWI ZUBAIDAH, S.T. 

2. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengendali Gratifikasi antara lain: 

 Menerima laporan penerimaan gratifikasi yang dilaporkan Hakim atau Aparatur 

Pengadilan Tinggi Maluku Utara. 

 Melakukan pemilahan kategori gratifikasi dan menyampaikan laporan gratifikasi 

kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  selambat lambatnya 30 

(tigapuluh)  hari kerja sejak tanggal penerimaan tersebut oleh Hakim atau 

Aparatur Pengadilan Tinggi Maluku Utara.  

 Menentukan status kepemilikan penerimaan gratifikasi dalam kedinasan (setelah 

ada jawaban dari KPK bahwa laporan gratifkasi tersebut termasuk dalam 

kategori kedinasan) 

 Menentukan penyaluran penerimaan gratifikasi berupa barang yang mudah  

rusak/busuk atau kadaluarsa dengan menyimpan bukti penyerahannya. 

 Menerima uang atau barang yang diserahkan oleh penerima gratikasi dan 

menitipkannya kepada Direktorat Keuangan untuk disimpan serta 

menyerahkannya atau menyetorkannya kepada yang ditunjuk sesuai Surat 

Keputusan Pimpinan KPK mengenai kepemilikannya. 

 Melakukan sosialisasi Pedoman Pengendalian Gtarifikasi  kepada Hakim dan 

Aparatur Pengadilan Tinggi Maluku Utara serta para pemangku kepentingan. 

 Merumuskan petunjuk lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan 

pengendalian gratifikasi di Pengadilan Tinggi Maluku Utara. 

 Mengadministrasikan dan mengarsipkan kegiatan Tim Pengendali Gratifkasi. 

 Melaporkan  perkembangan system pengendalian gratifikasi  kepada kepada 

Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan melakukan, analisa, monitoring 

dan evaluasi terkait gratifikasi. 

B. Mekanisme Pelaporan 

1. Apabila terdapat penerimaan gratifikasi yang harus dilaporkan, maka Hakim 

maupun Aparatur Pengadilan Tinggi Maluku Utara wajib melaporkan hal tersebut 

dan menyerahkan uang atau barang yang diterima kepada Tim Pengendali 

Gratifikasi  untuk dilanjutkan kepada KPK apabila diperlukan sesuai yang diatur 

dalam pedoman ini. 
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2. Pelaporan penerimaan gratifikasi dilakukan oleh Hakim maupun Aparatur 

Pengadilan Tinggi Maluku Utara  melalui Tim Pengendali Gratifikasi dengan 

diketahui oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara selambat lambatnya 5 

(lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan, dengan menyampaikan form 

penerimaan gratifikasi sesuai contoh format sebagaimana diatur dalam Lampiran 

Pedoman Pengendali Gratifikasi ini. 

3. Untuk penerimaan berupa barang yang mudah rusak/busuk atau daluarsa 

(misalnya makanan, minuman), maka penerimaan tersebut diserahkan kepada 

Tim Pengendali Gratifikasi selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah 

penerimaan dengan menggunakan Lampiran 1 Pedoman Pengendali Gratifikasi 

ini. Tim Pengendali Gratifikasi akan memutuskan penyaluran dan pemerimaan 

Gratifikasi tersebut. 

4. Untuk penerimaan berupa barang yang sudah daluarsa, maka penerimaan 

tersebut diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi selambat lambatnya 1 

(satu) hari kerja  setelah penerimaan dengan menggunakan Lampiran 1 Pedoman 

Pengendali Gratifikasi ini. Tim Pengendali Gratifikasi akan memusnahkan barang 

gratifikasi tersebut dengan disaksikan  oleh satuan kerja Internal Audit. 

5.  Untuk penerimaan gratifikasi dalam kedinasan, penerima melaporkan kepada 

Tim Pengendali Gratifikasi sesuai format sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 

Pedoman Pengendali Gratifikasi ini. 

6. Pelaporan Gratifikasi selain berupa barang yang mudah yang mudah rusak/busuk 

atau daluwarsa dan gratifikasi dalam kedinasan dilakukan dengan menggunakan 

format yang diterbitkan oleh KPK sebagaimana Lampiran 3. 
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Lampiran 1 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA 

NO.: W28-U/125/KP.04.5/1/2022 

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI 

DI PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA 
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Lampiran 2 

FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI BERUPA BARANG YANG 

MUDAH BUSUK/RUSAK ATAU DALUWARSA 

Kepada 

Yth Tim PengendaliGratifikasi 

Sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara NO.: W28-

U/125/KP.04.5/1/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi di lingkungan 

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan 

dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut: 

Nama Pelapor : 

NIP   : 

Jabatan   : 

No Tgl penerimaan Bentuk 
penerimaan 

Jumlah Nilai Pemberi keterangan 

       

       

       

       

       

 

  Sofifi,  

Yang melaporkan/    Mengetahui,   Penerima laporan 

Penerima Laporan 

…………………….    ………………… …………………….. 

Keterangan 

Mengetahui  : atasan langsung/Pimpinan 

Penerima Laporan : Tim Pengendali Gratifikasi 
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Lampiran 3 

FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DALAM KEDINASAN 

Kepada 

Yth Tim Pengendali Gratifikasi 

Sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara NO.: W28-

U/125/KP.04.5/1/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi di lingkungan 

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan 

dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut: 

Nama Pelapor : 

NIP   : 

Jabatan   : 

No Tgl 
Pemberian/ 
penerimaan 

Jumlah Nilai Pemberi Dalam 
Rangka 
 

Keterangan 

       

       

       

       

       

       

 

  Sofifi,  

Yang melaporkan/    Mengetahui,   Penerima laporan 

Penerima Laporan 

…………………….    ………………… …………………….. 

Keterangan 

Mengetahui  : atasan langsung/Pimpinan 
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Penerima Laporan : Tim Pengendali Gratifikasi 
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PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

DI PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOFIFI  

PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA 

24 Januari 2022 


