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BAB III 
PELAPORAN, MEKANISME DAN TINDAK LANJUT PENANGANAN 

GRATIFIKASI 
 

A. Pelaporan Gratifikasi 

1. Laporan Gratifikasi 

Setiap Pelapor Gratifikasi wajib menyampaikan dalam hal: 

a) Telah menolak suatu pemberian gratifikasi; 

b) Telah menerima gratifikasi;  

Laporan Gratifikasi sekurang-kurangnya memuat: 

a) identitas pelapor, terdiri dari Nama, NIK dan alamat lengkap, 

jabatan, unit kerja, alamat email dan/atau nomor telepon; 

b) bentuk dan jenis praktik Gratifikasi yang telah dilakukan, yaitu 

penolakan, penerimaan, pemberian dan/atau pemberian atas 

permintaan; 

c) spesifikasi wujud dari benda gratifikasi, contohnya uang, tiket 

perjalanan, dan sebagainya; 

d) waktu dan/atau rentang waktu dan lokasi dilakukannya praktik 

Gratifikasi; 

e) nama pihak/lembaga pemberi, penerima atau peminta Gratifikasi; 

f) nilai/perkiraan nilai materi dari benda Gratifikasi; dan 

g) dokumen kelengkapan pendukung lainnya. 

2. Media Pelaporan Gratifikasi 

Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan melalui : 

a) Aplikasi Gratifikasi Online (GOL) KPK;  

b) Komisi Pemberantasan Korupsi melalui formulir pelaporan 

gratifikasi sesuai dengan anak Lampiran 1, yang dapat  diunduh 

pada tautan berikut http://bit.ly/formUPGunit; 

c) Unit Pengendali Gratifikasi Satuan Kerja; 

d) Surat Elektronik (e-mail) : upg@badanpengawasan.net 

3. Kewajiban Penyampaian Surat Pernyataan Penolakan, Penerimaan 

dan/atau Pemberian Gratifikasi 

a) Seluruh Hakim dan Aparatur Mahkamah Agung wajib untuk 

membuat surat pernyataan tentang penolakan, penerimaan 

dan/atau pemberian gratifikasi setidak-tidaknya 1 (satu) kali dalam 

setahun pada akhir bulan Desember setiap tahun; 

http://bit.ly/formUPGunit
mailto:upg@badanpengawasan.net
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b) Surat pernyataan sebagaimana huruf (a) disampaikan kepada UPG 

Unit. 

c) Formulir surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dibuat 

sesuai dengan format dalam anak Lampiran 2, yang dapat  diunduh pada 

tautan berikut http://bit.ly/formUPGunit . 

 

B. Mekanisme Pelaporan Gratifikasi 

1. Mekanisme Pelaporan Gratifikasi Melalui Aplikasi Gratifikasi Online 

(GOL) KPK 

Pelapor secara mandiri dapat melaporkan penerimaan gratifikasi 

melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) dengan mengakses tautan 

https://gol.kpk.go.id atau dengan mengunduh aplikasi GOL melalui 

Google Play Store untuk ponsel berbasis Android atau melalui App 

store untuk ponsel berbasis iOS. 

2. Mekanisme Pelaporan Gratifikasi  melalui UPG/UPG Unit 

a) Penerima Gratifikasi menyampaikan laporan Gratifikasi kepada 

UPG/UPG Unit dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari 

kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima;  

b) Dalam hal Laporan Gratifikasi disampaikan melalui UPG, dihari 

yang sama UPG wajib meneruskan laporan tersebut melalui 

Aplikasi Gratifikasi Online (GOL);  

c) Dalam hal Laporan Gratifikasi disampaikan melalui UPG Unit, 

paling lambat 1 (satu) hari setelah Laporan Gratifikasi diterima 

UPG Unit wajib meneruskan laporan tersebut kepada UPG dengan 

mengisi formulir laporan gratifikasi yang dapat diunduh pada 

tautan berikut http://bit.ly/formUPGunit, kemudian dikirim 

melalui e-mail: upg@badanpengawasan.net; 

d) Pelapor wajib memenuhi permintaan klarifikasi  UPG dan/atau 

KPK jika menurut pertimbangan UPG dan/atau KPK diperlukan 

informasi lebih lanjut terkait peristiwa gratifikasi yang telah 

dilaporkan; 

e) UPG meneruskan surat keputusan KPK mengenai kepemilikan 

uang dan/atau barang gratifikasi dan pelapor diwajibkan patuh 

terhadap keputusan tersebut. 

http://bit.ly/formUPGunit
http://bit.ly/formUPGunit
mailto:upg@badanpengawasan.net
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f) UPG unit menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan 

pengendalian gratifikasi secara periodik kepada UPG setiap 

triwulan sesuai format pada anak lampiran 3. 

 

3. Mekanisme Pelaporan Melalui Surat dan/atau Surat Elektronik 

Pelapor mengisi formulir peristiwa gratifikasi (terlampir) dan 

mengirimkan ke media pelaporan gratifikasi melalui UPG, surat/surat 

elektronik ke Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK);  

4. Mekanisme Laporan Langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) 

Pelapor dapat menyampaikan laporan peristiwa gratifikasi langsung ke 

KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya 

peristiwa gratifikasi, dengan tembusan disampaikan kepada UPG. 

Pelapor yang telah menyampaikan laporan gratifikasi sesuai ketentuan 

berdasarkan petunjuk pelaksanaan ini tidak dikenakan ancaman 

tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 12C 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001. 

 

C. Tindak lanjut Gratifikasi berdasarkan Bentuk dan Jenis Gratifikasi 

1. Gratifikasi yang diterima wajib disimpan oleh pelapor gratifikasi 

sampai ditetapkannya status kepemilikan gratifikasi tersebut oleh 

KPK. 

2. Untuk barang tertentu yang memerlukan pengujian lebih lanjut oleh 

KPK, atas permintaan KPK barang gratifikasi tersebut diserahkan 

kepada KPK, dan biaya pengirimannya ditanggung oleh KPK. 

3. Apabila gratifikasi yang diterima dalam bentuk makanan/minuman 

yang sifatnya mudah rusak maka gratifikasi tersebut dapat 

diserahkan ke lembaga sosial atau pihak yang lebih membutuhkan. 

4. Dokumentasi atas poin 1 dan 3 dilampirkan dalam dokumen 

pelaporan Gratifikasi. 

 

D. Penanganan Setelah Keluarnya Penetapan Status Gratifikasi dari 

KPK 
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1. Penetapan Gratifikasi Menjadi Milik Negara 

a) Surat keputusan KPK tentang penetapan status gratifikasi dikirim 

kepada penerima/pelapor dengan ditembuskan kepada UPG. 

b) Pelapor wajib menyerahkan gratifikasi kepada KPK paling lambat 7 

hari kerja setelah penetapan gratifikasi menjadi milik negara. 

c) Apabila gratifikasi tersebut berupa uang, maka pelapor 

mentransfer uang tersebut kepada bank penerima yang ditunjuk 

oleh KPK dan bukti transfer diserahkan kepada KPK dan di 

tembuskan ke  UPG. 

2. Penetapan Gratifikasi untuk dikelola oleh Mahkamah Agung 

Setelah menerima surat pemberitahuan atas status gratifikasi yang 

dikelola instansi dari KPK, UPG Lembaga Mahkamah Agung RI (UPG 

Pusat) melakukan tindak lanjut sebagai berikut : 

a) memberitahukan kepada penerima gratifikasi melalui surat atau 

memo yang menyampaikan bahwa KPK sudah menerbitkan surat 

apresiasi terkait dengan laporan Gratifikasi dan UPG Mahkamah 

Agung (UPG Pusat) memutuskan pemanfaatan gratifikasi tersebut;   

b) Kebijakan lebih lanjut atas pemanfaatan gratifikasi yang dikelola 

oleh Mahkamah Agung ditetapkan oleh UPG Mahkamah Agung 

(UPG Pusat); 

c) UPG menerima benda Gratifikasi lengkap dengan dokumen-

dokumen pendukungnya, dan atas penyerahan tersebut, 

Penerima akan diberikan tanda terima oleh  UPG yang 

ditandatangani oleh Penerima atau pihak yang menyerahkan dan 

pihak  UPG; 

d) UPG mencatat penerimaan benda Gratifikasi dan dokumen-

dokumen pendukungnya yang menjadi milik instansi (Lembaga 

dan atau satuan kerja) dalam suatu Buku Register Penerimaan 

benda Gratifikasi yang menjadi milik instansi (Lembaga dan atau 

satuan kerja) ; 

e) UPG Mahkamah Agung (UPG Pusat) memutuskan penyaluran 

benda Gratifikasi untuk operasional, Perpustakaan atau badan 

sosial instansi (Lembaga dan atau satuan kerja) Mahkamah Agung 

Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya; 

f) UPG mencatat dan menyimpan semua dokumentasi yang terkait 

peruntukan dan penyaluran tersebut; 




