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Lampiran  
Keputusan Kepala Badan 

Pengawasan Mahkamah Agung RI 
Nomor  : 28/BP/SK/III/2021  
Tanggal   : 5 Maret 2021 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan peradilan tertinggi 

dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya tidak dapat terlepas dari interaksi dengan banyak pihak, baik 

pihak internal maupun pihak eksternal, baik di dalam maupun di luar 

hubungan pelaksanaan tugas. 

Dalam pelaksanakan tugas, hal yang sering terjadi dan tidak 

terhindarkan dalam kegiatan sehari-hari adalah adanya pemberian 

gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Pasal 12B ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001, telah menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai 

negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila 

pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan 

berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. 

Dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana 

korupsi, kolusi dan nepostisme di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan dibawahnya dan mewujudkan good governance amanah, 

transparan dan akuntabel, maka Ketua Mahkamah Agung Republik 

Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Nomor 119/KMA/SK/VII/2019 

tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi pada Mahkamah Agung 

dan Badan Peradilan Dibawahnya. 

Mahkamah Agung RI menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang 

tegas terhadap penanganan gratifikasi yang melibatkan Aparat Mahkamah 

Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, meskipun dalam pelaksanaan 

kegiatan, gratifikasi merupakan hal yang mungkin sulit dihindari oleh 

Aparat Mahkamah Agung. Hal ini penting untuk dibudayakan sebagai 
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suatu proses bagi Hakim dan Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung 

dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya  

Mengingat hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan 

perkembangan modus gratifikasi yang terjadi saat ini, dipandang perlu 

untuk mengatur hal-hal yang lebih rinci terkait penanganan gratifikasi dan 

tata cara atau mekanisme pelaporannya di lingkungan Mahkamah Agung 

dan Badan Peradilan dibawahnya dalam bentuk Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada Mahkamah Agung Dan Badan 

Peradilan Dibawahnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan selaras dengan Pedoman Perilaku (Code of 

Conduct) serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung RI. 

B. Tujuan 

1) Sebagai pedoman bagi Hakim dan Aparatur di Lingkungan Mahkamah 

Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya untuk memahami, 

mencegah, dan menangani gratifikasi. 

2) Memberikan arah dan acuan bagi Hakim dan Aparatur di Lingkungan 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya mengenai 

pentingnya kepatuhan melaporkan gratifikasi untuk perlindungan 

dirinya maupun keluarganya dari tindak pidana  terkait gratifikasi. 

3) Membangun integritas Hakim dan Aparatur yang bersih dan bebas dari 

korupsi, kolusi dan nepotisme. 

4) Membentuk lingkungan organisasi yang sadar dan terkendali dalam 

penanganan praktik gratifikasi dengan prinsip keterbukaan dan 

akuntabilitas dalam  pelaksanaan tugas. 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup petunjuk teknis pelaksanaan ini adalah mengenai hal-hal 

yang terkait dengan pengendalian gratifikasi yang meliputi klasifikasi 

gratifikasi, gratifikasi bagi hakim, pelaporan gratifikasi, mekanisme 

pelaporan gratifikasi, tindak lanjut gratifikasi dan penanganan setelah 

penetapan status barang gratifikasi. 

D. Pengertian 

1) Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi 

pemberian uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa 

bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, 
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pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di 

dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan 

menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik; 

2) Hadiah/Cinderamata adalah objek dari Gratifikasi dalam arti luas, 

yakni meliputi namun tidak terbatas pada uang, barang, 

rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, 

fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan 

fasilitas lainnya; 

3) Hiburan adalah objek dari Gratifikasi berupa segala sesuatu yang 

berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi 

penghibur dan menyenangkan bagi seseorang, yang meliputi namun 

tidak terbatas pada undangan makan, musik, film, opera, drama, 

pesta, atau permainan, olahraga, dan wisata; 

4) Aparatur adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya; 

5) Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada Badan 

Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan 

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usaha negara termasuk hakim ad hoc dan 

hakim pengadilan pajak; 

6) Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat 

pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 

pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya di lingkungan 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, 

termasuk prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia yang dipekerjakan di Mahkamah Agung, 

dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

7) Keluarga adalah orang, baik suami atau istri dan anak-anak maupun 

orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Hakim maupun 

Aparatur sampai dengan derajat ketiga; 

8) Atasan langsung adalah pimpinan langsung dari Hakim maupun 

Aparatur; 

9) Wajib lapor gratifikasi adalah Hakim dan Aparatur yang menerima 

dan/atau menolak gratifikasi; 
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10) Mitra kerja adalah unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan 

Badan Peradilan dibawahnya yang bersinergi dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya; 

11) Pihak ketiga adalah perseorangan maupun badan hukum di luar 

Mahkamah Agung RI yang berinteraksi dan bekerja sama dengan 

pihak Mahkamah Agung RI termasuk tapi tidak terbatas pada 

penerima jasa, pemasok, agen; 

12) Pemberi adalah pegawai, mitra kerja, dan/atau pihak ketiga yang 

memberikan gratifikasi; 

13) Penerima adalah Hakim dan Aparatur yang menerima gratifikasi; 

14) Pelapor adalah Hakim dan Aparatur yang menyampaikan laporan 

atas penolakan, penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi; 

15) Suap adalah pemberian sesuatu kepada Hakim dan Aparatur yang 

berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan 

kewajiban dan/atau tugas; 

16) UPG adalah Tim Pelaksana Unit Pengendali Gratifikasi pada 

Mahkamah Agung yang bertugas dan bertanggung jawab dalam 

mengimplementasikan pengendalian gratifikasi pada Mahkamah 

Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; 

17) UPG unit adalah Tim Pelaksana Unit Pengendali Gratifikasi pada 

Satuan Kerja; 

18) Sistem Pengendalian Gratifikasi Online (GOL) adalah sistem 

pelaporan gratifikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk 

memudahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara lainnya 

dalam melaporkan gratifikasi; 

19) Register Gratifikasi adalah register data yang dikelola oleh UPG 

dengan pelaporan gratifikasi; 

20) Formulir Gratifikasi adalah lembar isian untuk melaporkan 

penerimaan atau penolakan gratifikasi dalam bentuk elektronik atau 

non elektronik; 

21) Dokumen Pendukung adalah dokumen yang terkait dengan 

penolakan atau penerimaan gratifikasi antara lain berupa foto barang 

gratifikasi, berita acara serah terima, pengembalian dalam rangka 

penolakan gratifikasi, Surat Tugas dalam rangka kedinasan; 

22) Komisi Pemberantasan Korupsi yang untuk selanjutnya disingkat 

KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud 
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dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi. 

 

  


