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SURAT KEPUTUSAN

DIREKSI PT. B A RA T A I N D O NE S IA Peroero)

NOMOR :K 13 344a

TENTANG

STAI\IDARI} OPERATING PROCEDT]RE (SOP} MENGENAI PEI}OMAN
PENGENI}ALIAN GRATTFIKASI

MENIMBANG

MENGINGAT

DIREKSI PT. BARATA INDONESIA (Persero)

: a- Bahwa untuk memberikan pemaharnan kepada Insan
Perusahaan Mengenai gratifikasi yang terkait dengan Tindak
Pidana Korupsi Sebagaimana diatur dalam Undang Undang
Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang Undang Nomor 20
Tahun 2001.

b. Bahwa Pengendalian Gratifikasi merupakan elemen penting
dalam menentukan standard guna mencegah terjadinya korupsi
dan pelanggaran lainnya, serta dalam rangka penerapan CCG.

c. Bahu,a berdasar pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu
kiranya ditetapkan Standard Operating Procedure mengenai
Pedoman Pengendalian Gratifi kasi.

: 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelengara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotesme (lembaran Negara Republik Indonesai
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lernbaran Negara
Re[publiki Indonesia Nomor 3851);

2. Undang undang Nomor 3l Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesai Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 3l Tahunl999 tentang Pemberantasa Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesai
Tahun2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2A03 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4297);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a756);

Peraturan Mentri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
01/I\,{BU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan
Tata Kelola Perusahaan yang baik ( Good Corporate
Governance ) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana
telah diubah berdasar peraturan Mentri Badan Usaha Milik
Negara Nomor PER-09IN4BU/2012 tanggal 6 Juli 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Mentra Badan Usaha Milik
Negara Nomor PER-O1/IVIBU|70L1 tanggal I Agustus 2011
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good
Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-372/Ir4BlJf2012
tanggal 23 Oktober 2012 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Direksi PT. Barata Indonesia @ersero);

Keputusan Sekretaris Kementrian Badan Usaha Milik Negara
Nomor SK-16/S-MBU/20I2 tanggal 6 Juni 2012 tefiang
Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance);

Keputusan Bersama Dewam Komisaris dan Direksi PT.
Barata Indonesia Nomor : 05/DEKOM/BRT/U2013 dan atau
Nomor ; K 13 343a tanggal 14 November 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Govemance;

Keputusan Direksi Nomor : K 13 343b tetang Pedoman
Prilaku (Code of Conduct)

Administrasi Prosedur No.AP l0 004 tanggal 28 Maret 2001;

AKta NotaTis RANTT NT.]RSUKMA FIANDAYAM, SH. No.
148 tanggal 08 Juli 2008 tentang Perubahan Anggaran Dasar
Perusahaan;
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MENETAPKAN

PERTAMA

KEDUA

MEMUTUSKAN:

Standard Operating Procedure (SOP) Mengenai Pedoman
Pengendalian Gratifikasi dilingkungan PT" Barata Indonesia
(Persero) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat
Keputusan ini.

Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 21 November
2013, dengan catatan:

a. Untuk hal-hal tertentu yang timbul diluar ketentuan ini
karena sifat dan urgensinya hanya dapat dilakukan setelah
mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Direksi.

b. Apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan,
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Gresi 21 November 2013

Direksi,

Direktur Utama l/fi^
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Lampiran I
SK Direksi PT. Barata lndonesia (Persero)
Nomor : K13344a
Tanggal : 21 November 2013

STANDART OPERAT|NG PROCEDURE (SOp) MENGENAT PEDOMAN
PENGENDALIAN GRATIFIKASI

BAB I

PENDAHULUAN

DAFTAR ISTILAH

Perusahaan adalah PT Barata lndonesia (Persero).
lnsan Perusahaan, adalah keseluruhan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan
Karyawan PT Barata lndonesia.
Benturan Kepentingan (Conflicf of Interesf), adalah perbedaan antara kepentingan
ekonomi Perusahaan dengan kepentingan ekonomi pribadi anggota Direksi, atau anggota
Dewan Komisaris yang dapat merugikan Perusahaan.
Gratifikasi adalah 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
dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
Penyelenggara Negara, adalah pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara, pejabat
Negara pada lembaga tinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, Pejabat Negara yang tain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pejabat lain
yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelengaraan Negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme.

6. Pemangku Kepentingan (Stakeholders ), adalah pihak-pihak yang berkepentingan
dengan Perusahaan dan memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung
terhadap kelangsungan hidup Perusahaan, termasuk didalamnya pemegang Saham,
karyawan, Pemerintah, Pelanggan, Pemasok, Kreditur, Pesaing dan pihak lain yang
berkepentingan.

BAB II
KEBIJAKAN UIUUITII

Dalam rangka penerapan praktik Good Corporate Governance perusahaan memandang perlu
untuk:

a. Membuat sistem pengendalian internal untuk mencegah gratifikasi.
b. Memberikan pemahaman terkait dengan landasan hukum, identifikasi, dan pelaporan

terkait dengan gratifikasi.

3.

4.

5.
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SK Direksi PT. Barata lndonesia (Persero)

Nomor : K13344a
Tanggal : 21 November 2013

BAB III
II'IAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan bagi lnsan Perusahaanuntuk memahami, mengatahui serta menyikapi bila
berhadapan dengan gratifikasi.

2. SOP ini sebagai salah satu bentuk untuk mengendalikan praktik gratifikasi sehingga prinsip
keterbukaan dan akuntabilitas dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan dapat
berjalan dengan baik.

BAB IV
RUANG LINGKUP

v SOP ini diberlakukan bagi seluruh lnsan Perusahaan dan para pemangku kepentingan
Perusahaa n {stakeholders) lainnya.

BAB V
LANDASAN HUKUNil

1. Undang undang Republik lndonesia No. 20 Tahun 200'l tentang Perubahan atas Undang
undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal 12 B berbunyi,;

. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap
pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan
kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

. Yang nilainya Rp. 10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian
bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima
gratifikasi;

. Yang nilai kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian
bahwa gratifikasitersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

. Pidana bagi pegawai negeriatau 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 Rp.200,000,000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.

1,000,000,000.00 (satu miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 128 Ayat (1) Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi, ;

Yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas,
meliputipemberianuang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa
tiketperjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cum
danfasilitas lainnya. Gratifikasitersebut dapat baik yang diterima didalam

yakni

bunga,
a-cuma

:1
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SK Direksi PT. Barata lndonesia (Persero)

Nomor : K13344a
Tanggal : 21 November 2013

negerimaupundiluar negeri dan dilakukan denganmenggunakan sarana elektronik atau

tanpa saranaelektronik.

Pasal 12 C berbunyi :

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B 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.

(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat
menjadi milik penerima atau milik negara.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) dan penentuan status gratffikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur
dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penerimaan Gratifi kasi yang Wajib Melaporkan Gratifikasi.

Penerima gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara wajib dilaporkan

kepada Komisi Pemberantasan Korupsiselambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja

terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang

tercantum dalam Pasal 12C ayat (2) Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang

undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa 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.
Konsekuensi Hukum dari tidak melaporkan gratifikasi yang diterima.

Sanksi pidana yang ditetapkan pada tindak pidana ini cukup berat, yaitu pidana minimum 4
(empat) tahun, dan maksimem 20 (dua puluh) tahun atau pidana penjara seumur hidup, dan
pidana denda paling sedikit Rp. 200,000,000.00 (dua ratus juta rupiah), maksimum Rp.
1,000,000,000.00 (satu milyar rupiah). Dari rumusan ini jelas sekali bahwa penerima
gratifikasi merupakan hal yang sangat serius sebagai bentuk tindak pidana korupsi, dengan
sanksi pidana yang persis sama dengan pidana suap lainnya dalam undang undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB VI
PENERIMA 

' 
PENilBERIAN GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP

1. Semua lnsan Perusahaan dilarang menerima/memberikan gratifikasi atas inisiatif sendiri

maupun pihak lain, baiksecara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan

dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, seperti :
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Menerima atau memberikan uanglbarang/fasilitas lainnya dalam rangka
mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan Pemangku Kepentingan
(stakeholder);
Menerima atau memberikan uang/baranglfasilitas lainnya berapapun nilainya dalam
setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang, atau tanggung jawabnya;

Menerima atau memberikan uang/barang/fasilitas lainnya selama kunjungan
dinasnya;
Menerima atau memberikan uang/baranglfasilitas lainnya dalam proses
penerimaan karyawanlpromosi/transfer karir;
Menerima uanglbarang/fasiltas lainnya, termasuk tapi tidak terbatas pada voucher
dan cek, yang dikrikan kepada lnsan Perusahaan sebagai ucapan terima kasih
dari pihak ketiga yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa di
perusahaan, sehubungan dengan telah terpilihnya atau telah selesainya suatu
pekerjaan.

Pemberian tidak resmi dalam bentuk uang/baranglfasilitas sebagai tanda terima
kasih kepada lnsan Perusahaan yang diberikan oleh pihak ketiga terkait dengan
proses pemeriksaan kelayakan pekerjaan dan/atau proses persetujuan atas
pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga.
Menjanjikan, menawarkan atau memberikan gratifikasi kepada pihak ketiga secara
menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam pedoman ini dan peraturan
perundang-ungangan;

Menyuap atau memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga,
termasuk tapi tidak terbatas pada pejabat pada suatu instansi dengan maksud
untuk mempengaruhi pengambillan keputusan;
Pemberian tidak resmi dalam bentuk uanglbarang/fasilitas lainnya kepada lnsan
Perusahaan yang diberikan pihak ketiga yang merupakan mitra bisnis perusahaan

atas perjanjian/kerja sama yang dilakukan oleh perusahaan.

Menerima pinjaman dari Bank atau lembaga keuangan lainnya yang diterima
karena jabatan dan kewenangan dari lnsan Perusahaan dan tidak berlaku bagi
masyarakat umum;
Menerima keuntungan seperti jumlah/prosentase bunga khusus atau diskon
komersial yang diterma lnsan Perusahaan karena hubungan pribadi atau jabatan
dan tidak berlaku bagi masyarakat umum.
Menerima makanan, minuman, atau hiburan {entertainment} yang diberikan secara
kusus, karena jabatan atau kewenangan dari lnsan Perusahaan yang
bersangkutan, yang dilakukan diluar dan tidak berhubungan dengan tugas
kedinasan;
Pemberian hiburan, paket wisata, akomodasi, fasilitas lainnya yang dilakukan
terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban lnsan Perusahaan di perusahaan
pihak ketiga, yang tidak relevan atau tidak ada hubungannya dengan maksud dan
penugasan lnsan Perusahaan;
Pemberian parsel dari lnsan Perusahaan kepada pihak ketiga sehubungan
perayaan hari raya keagamaan;

dengan:t
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Pemberian kepada lnsan Perusahaan, termasuk yang diberikan kepada keluarga
inti-nya sehubungan dengan suatu perayaan, termasuk namun tidak tebatas pada
perayaan ulang tahun, pernikahan dan kelulusan dari pihak ketiga yang nilai
materilnya dalam mata uang Rupiah melebihi Rp. 1,000,000.00 (satu juta rupiah)
dari masing-masing pihak ketiga;
Memberi bantuan kepada pihak ketiga denganmenggunakan harta/dana/fasilitas
Perusahaan untuk dan atas nama pribadi.

Memberisesuatu dalam bentuk apapun kepada sesamalnsan Perusahaan dan/atau
pihak ketiga yang tidak sesuai dengan kaidah agama, norma, kesusilaan dan
ketentuan dalam pedoman ini;

Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada sesamalnsan Perusahaan dan/atau
pihak ketiga yang merupakan asseUharta/fasilitas milik perusahaan tanpa
terdokumentasi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
Semua Insan Perusahaan dan/atau anggota keluarga intinya dilarang memberi
gratifikasi kepada pihak ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang
dilakukan karena adanya permintaan dari pihak ketiga tersebut.

2. Perlakuan atas gratifikasiyang dianggap sebagaisuap.
Semuai gratifikasi yang menurut pedoman ini dianggap sebagai suap harus ditolak, kecuali
jika situasi pada saat itu tidak memungkinkan bagi lnsan Perusahaan untuk menolaknya.
Yang termasuk dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk menolak adalah, sebagai
berikut:

. Jika lnsan Perusahaantersebut tidak mengetaui pelaksanaan pemberiannya, waktu
dan lokasi diberikannya gratifikasi, serta tidak mengetaui indentitas dan alamat pihak
ketiga;

. Jika tindakan penolakan dapat menyebabkan terganggunya hubungan baik antara
perusahaan dengan pihak ketiga yang merupakan mitra bisnis Perusahaan, di mana
pemberiantersebut bukan dalam bentuk uang danlatau setara uang yang nilainya
tidak melebihi Rp. 1,000,000.00 (satu juta rupiah), dari masing masing pihak ketiga.

Untuk kondisi tersebut di atas, lnsan Perusahaanberkewajiban untuk membuat laporan
tertulis atas gratifikasiyang diterimanya kepada Satuan Pengawasan lntern (SPl).

BAB VII
BATASAN PEII'IBERIAN GRATIFIKASI

1. lnsan Perusahaan dapat memberikan hadiah, cindera mata, jamuan, hiburankepada pihak
lain dengan syarat ;

a. Untuk menunjang kepentingan perusahaan dalam rangka interaksi sosial dan membina
hubungan yang baik antar perusahaan dan mitra bisnis se€ra sehat dan wajar serta
dapat dipertanggungjawabkan, dilakukan dengan batas-batas wajar ditempat yang
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terhormat yang tidak menimbulkan citra negatif terhadap perusahaan dan tanpa
menimbulkan benturan kepentingan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
atau yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan mempengaruhi kegiatan
usaha peru$ahaan.

b. Tidak dilakukan untuk menyuap.
c. Telah dianggarkan oleh perusahaan.

d. Hadiah dan cindera mata yang diberikan tidak dalam bentuk uang dan/atau setara uang
(termasuk tapitidak terbatas pada voucher, cek, dan giro) kecuali dalam rangka
pemberian dana sponsorship yang dilengkapidengan dokumen pendukung lainnya;

d. Untuk hadiah cindera mata harus mencantumkan logo nama Perushaan.

2. Pengeluaran untuk pemberian hadiah, cindera mata, jamuan bisnis dan hiburan hanya
dapat dilakukan setelah mendapat otorisasi dari pejabat perusahaan yang benrvenang.

BAB VIII
G RAT! Ft K.AS! (YANG Tt DAK Dt PERBOLEHKANIDALAM KEDTNASAN

Gratifikasi (yang tidak diperbolehkan)dalam kedinasan adalah pemberian gratifikasi dari
penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada lnsan Perusahaan dalam suatu kegiatan
teftentu, atau sebagai penghargaan atas keikutsertaan dan/atau kontribusi dalam suatu
kegiatan.
1. Contoh gratifikasi dalam kedinasan termasuk namun tidak terbatas pada,;

transportasi dan akomodasi baik dalam bentuk uang danlatau setara, yang diberikan
untuk menunjang pelaksanaan tugas dari lnsan Perusahaan yang bersangkutan di suatu
institusi dimanalnsan Perusahaan ditugaskan berdasarkan penunjukan dan penugasan
resmidari perusahaan;

pada kegiatan konteslkompetisiterbuku yang dilakukan dalam tugas kedinasan;

oleh badan usaha seperti rumah makan, hotel, jasa transportasi (Contohnya : tiket
pesawat) dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang dinikmati oleh lnsan
Perusahaan yang bersangkutan,

menjadi pemateridalam salah satu acara dalam pelaksanaan tugas kedinasan;

dinas yang diberikan oleh pihak ketiga kepada lnsan Perusahaan dalam pelaksanaan

tugas kedinasan berdasarkan penugasan resmi perusahaan.

atau nama pihak ketiga sebagai pemberi yang merupakan bagian dari kebijakan atau
program promosi pihak ketiga/pemberi tersebut,
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Hadiah atau cindera mata yang tidak mencamtumkan logo atau nama pihak ketiga

sebagai pemberi, yang diberikan dalam suatu kegiatan atau acara yang bersifat resmi

dan/atau dalam rangka promosi atau sponsorship di mana lnsan Perusahaan hadir
mewakili perusahaan;

Pemberian kepada lnsan Perusahaan yang didasarkan pada kontrak atau perjanjian

resmi antara perusahaan dengan pihak ketiga.

2. Perlakuan atas gratifikasi dalam kedinasan.
Pemberian gratifikasi dalam kedinasan yang tidak termasuk dalam kategori gratifikasi yang

dianggap suap dapat diterima.Setiap gratifikasi dalam kedinasan wajib dilaporkan secara

tertulis kepada Satuan Pengawasan lntern.

BAB IX
GRATIFIKASI YANG TIDAK PERLU DILAPORKAN

1. Gratifikasi yang diperbolehkan untuk diterima oleh lnsan Perusahaan adalah gratifikasi

dalam hal;
. Diperoleh dari hadiah langsunglundian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau

souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
. Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis

(kejuaraan/perlombaanlkompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan
kedinasan;

. Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan
saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;

. Diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait
dengantugas pokok dan fungsi dari lnsan Perusahaan, tidak melanggar benturan
kepentingan dan pedoman perilaku (code of conduct) dan dengan ijin tertulis dari
atasan tangsung;

. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat
atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai
benturan kepentingan dengan lnsan Perusahaan;

. Diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat
atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai
benturan kepentingan dengan lnsan Perusahaan.

. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana tersebut
pada dua butir diatas terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun,
kegiatan keagamaan/adaUtradisi dan bukan dari pihak pihak yang mempunyai

benturan kepentingan dengan lnsan Perusahaan; :t
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o Diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari
pihak-pihak yang mempunyai benturan kepentingan dengan lnsan Perusahaan;

o Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, work shop,
konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis berlaku yang secara umum berupa
seminar kits, sertifikat dan plakaUcindera mata;

r Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian{iamuan berupa
makanan dan minuman yang berlaku umum.

2. Gratifikasitersebut di atas dapat diterima oleh lnsan Perusahaan tanpa perlu dilaporkan.

BAB X
YANG PERLU DILAKUKAN APABILA MENERIMA GRATIFIKASI

Bila lnsan Perusahaan dan keluarga intinya menerima gratifikasi, maka langkah yang harus
diperhatikan adalah mengindentifikasi apakah motif pemberian itu adalah gratifikasi, dan bila
termasuk gratifikasi agar menolak secara baik, sehingga sedapat mungkin tidak menyinggung
perasaan pemberi.

Bila lnsan Perusahaan terpaksa harus menerima gratifikasi tersebut, misalnya pemberian
terlanjur dilakukan melalui orang terdekat atau ada perasaan tidak enak karena dapat
menyinggung pemberi, maka sebaiknya gratifikasi yang diterima segera dilaporkan ke Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).

BAB XI
IIII EKANISII' E PELAPORAN

Tata cara pelaporan penerimaan gratifikasi diatur dalam Pasal 16 huruf a Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi, yang mana laporan harus
disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
Pasal ini mensyaratkan bahwa setiap laporan harus diformalkan dalam formulir gratifikasi,
adapun formulir gratifikasi dapat diperoleh dengan cara mendapatkan langsung dari kantor
KPK, mengunduh (download) dari situs resmi KPK (www.kpk.go.id), memfoto copy formulir
gratifikasi asli atau cara cara lain sepanjang formulir tersebut merupakan formulir gratifikasi,
sedangkan pada huruf b pasal yang sama menyebutkan bahwa formulir sebagaimana
dimaksud pada huruf a sekurang kurangnya memuat :

. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberigratifikasi;

. Jabatan pegawai negeriatau penyelenggara Negara;
r Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
o Uraian jenis Gratifikasi yang diterima, dan
. NilaiGratifikasiyangditerima.
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Setelah formulir gratifikasi terisi dengan lengkap,KPK akan mernproses laporan gratifikasi
tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang KomisiTindak Pidana Korupsi dengan urut-urutan sebagai berikut:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
terhitung sejak tanggal laporan diterima wajib menetapkan status kepemilikan gratifikasi
disertai pertimbangan.
Pertimbangan yang dimaksud adalah KPK melakukan analisa terhadap motif dari
gratifikasi tersebut, serta hubungan pemberi dengan penerima gratifikasi.lni dilakukan
untuk menjaga agar penetapan status gratifikasidapat seobyektif mungkin.

2. Dalam menetapkan status gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi
Pemberantasan Korupsi dapat memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan
keterangan berkaitan dengan penerimaan gratifi kasi.
Pemanggilan yang dimaksud adalah jika diperlukan untuk menunjang obyektivitas dan
keakuratan dalam penetapan status gratifikasi serta sebagai media klarifikasi dan
verifikasi kebenaran laporan gratifikasi penyelenggara negara atau pegawai negeri.

3. Status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam ayat ini Pimpinan KPK
diberi kewenangan untuk melakukan penetapan kepemilikan gratifikasitersebut.

4. Keputusan Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa
penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik
Negara.

5. KPK wajib menyerahkan keputusan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak tanggal ditetapkan.

6. Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik Negara kepada Menteri Keuangan, dilakukan
paling lamaT (tiujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Selain membuat laporan ke KPK sebagaimana ketentuan diatas, lnsan Perusahaan
berkewajiban untuk membuat laporan tertulis atas penerimaan, pemberian dan penolakan yang
disampaikan ke KPK kepada Satuan Pengawasan lntern.

BAB XII
PEMANTAUAN ATAS PELAKSANAAN PE NG E NDALIAN GRATIFI KASI

Perusahaan melakukan sosialisasi atas pedoman ini kepada lnsan Perusahaan, pemantauan
atas pelaksanaan ketentuan pengendalian gratifikasi dilakukan oleh Satuan Pengawasan
lntern.
Satuan Pengawasan lntern ditugaskan memonitor dan membuat laporan secara berkala setiap
6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Utama mengenai implementasinya dan laporan yang
diterima terkait dengan gratifikasi.
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BAB XIII
SAN KSI ATAS PENYIIUPANGAN KETENTUAN GRATIFIKASI

Pelanggaran atas SOP ini akan dikenakan sanksi sesuaiketentuan yang berlaku di Perusahaan
dan berpotensi dikenakan pasal tindak pidana suap sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB XIV
PENUTUP

Dewan KomisarislDewan Pengawas dan Direksi berkomitmen untuk melaksanakan SOP ini
dengan sebaik-baiknya.
SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan
dirubah dan ditinjau sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan, perubahan kebijakan dan/atau kekhilafan dalam SOP ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : GRESIK
PADA TANGGAL : 21 NOVEMBER 2013

Ttu

ITA INDONESIA {Persero}
DIREKSI,

Direktur Utama
,&


