WALIKOTA KENDARI
PROVINSI SI'LAWESI TEITGGARA
PERATURAIY WALIKOTA KEIYDARI
NOMOR 19 TNIUIV 2O2I
TEilY?AITE

PEITYELENGGARAAIT PENDIDIKAN ANTIKORT'PSI
PAI)A SATUAIT PEIYDIDIKAIY

DEIGAIT RAIIU,AT TI'IIAIT YAUC MAIIA ESA
WALIKOTA KIIIDARI,

Menimbang:

a.

bahwa pembanguna.n nasional dalam bidang pendidikan
dimaksudkan untu-k menc^erd.askan kehidupan b-angsa dan
meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman,
bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas, serta
menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk
mewujudkan masyarakat yang m4iu, adil, makmur dan
beradab;

b- bahwa dalam rangka mencapai maksud

pembangunan

nasironal dalam bidang pendidikan sebagainmrur dimaksud

pada huruf a guna mewujudkan nilai-nilai jujur, peduri,
mandiri, disiplin, keda keras, berani, tanggung jawab, dan
adil perlu dilakukan kegiatan penyelenggaraan pendidikan

c.

Antikorupsi pada satuan pendidikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan
fValikota tentang Penyelenggaraan pendidikan Antikorupsi
pada Satuan Pendidikan di Kota Kendari;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun l94S;

2- Undang-Undang Nomor 6

Tahun 19gs
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II

tentang
Kendari

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
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44, tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
36021;

3. Undang-Undang
Pembentukan

Nomor

L2 Tahun 2OlL

Peraturan

tentang

Perundang-Undangan

sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2ol9 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2olr tentang pembentukan peraturan
Perundang-undangan (Lembara.n Negara Republik Indonesia

Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

4. undang-Undang Nomor 23 Tahun 2ot4

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2al4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor s5s7) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2or4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2ol5 Nomor 48, Tambahan Lembaran

5.

Negara

Republik Indonesia Nomor 56Z9l;
Undang-Undang Nomor 20 rahun 2003 tentang sistem
Pendidikan Nasional (L,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor Tg, Tambahan l.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor a3O1);

6. undang-Undang Nomor 2g Tahun rggg

tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun L99g Nomor TS, ambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
7

' Undang-Undang Nomor 31 Tahun rggg

tentang

Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun Lggg Nomor r4o, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3gz4)
sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor

20 rahun 2oor tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
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2001 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang

Standar Nasional Pendidikan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 449o]r sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 19

Tahun 2005 tentang Standar Nasional

pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL3 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5a10);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor s5 Tahun 2oor tentang
Pendidikan Agama dan pendidikan Keagamaan (Lembaran
Negara Repubrik Indonesia Tahun 2ooz Nomor r2+,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
47691;

10. Peraturan pemerintah

Nomor

gz Tahun 2orr

tentang

Penguatan pendidikan Karakter;
11. Peraturan pemerintah Nomor T4 Tahun
2oog tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
200g Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
a9ar);
12. Peraturan pemerintah

Pengelolaan

Nomor LT Tahun 2oro tentang

dan penyelenggaraan pendidikan

(Lembaran

Negara Repubrik Indonesia Tahun 2oro
Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2oro tentang perubahan
atas

Peraturan pemerintah Nomor
Pengelolaan

dan

rz Tahun 2oro tentang

penyelenggaraa.n pendidikan
(Lembaran

Negara Repubrik Indonesia Tahun 2oro
Nomor Lr2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor

5157);
13. Peraturan Menteri pendidikan

dan Kebudayaan Nomo r T9
Tahun 2ol4 tentang Muatan Lokal Kurikulum
2013 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2or4
Nomor rrz2);

-414. Peraturan Daerah

Kota Kendari Nomor 9 Tahun

2OO9

tentang Sistem Pelayanan dan Penyelenggaraan Pendidikan
di Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2OO9
Nomor 9).

MEMUTUSKA![:

Menetapkan

:

PERATT'RAN ITALIKOTA TEITTANG PEIVY'ELENGGARAAN
PEITDIDIKAI{ ANTIKORUPSI PAI)A SATUAIT PENDIDII(AIT

BAB I
KEIENTUAIT UMUM

Bagian Kesatu
Pengertlan
Pasal

1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Kendari.

2.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin petaksa.naan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota
Kendari.

3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah

Dinas

Pendidikan Kepemudaan dan olahraga Kota Kendari.

5' Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan

Kepemudaan dan

Olahraga Kota Kendari.

6.
7'

Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Kendari.
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk meurujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperrukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan
negara.

8'

Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter
yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri
peserta didik sejak dini.
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9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal

meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).

10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan
berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan
dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.

11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu.

72. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkuali{ikasi sebagai guru, dosen,
konselor, parnong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan
sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi
dalam menyelenggarakan pendidikan.

13. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti
pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM sesuai
dengan syarat-syarat yang ditentukan.

14.

Pembelajara.n adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan

sumber belajar pada suatu lingkungan bela.far.

15. Intrakulikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban

belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

16. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan,
pendalaman dan / atau pengayaan kegiatan Intrakulikuler.
L7. Ekstrakulikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka
perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, ker:'a sama
dan kemandirian peserta didik secara optimal.

18. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua
atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang
peduli pendidikan.
19.

Pihak Terkait adalah perorangan, sekelompok orang, lembaga, media,
perguruan tinggr yang turut mendukung atau peduli terhadap
pendidikan.

20.Insersi adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata pelajaran.
2l.Integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau
bulat.
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Bagian Kedua
Dlaksud dan TuJuan
Pasal 2
(1)

Penyelenggaran Pendidikan Antikorupsi

pada Satuan

Pendidikan

dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur,
peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil
serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan
berbudi pekerti luhur.
(21

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi bertuj uan

a.

:

mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan
Yang Maha Esa;

b.
c.

5sfagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang
cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
sebagai pedoman bagr guru dalam memberikan bimbingan dan
pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses
pembelajararl terhadap Peserta Didik di sekolah;

d.

melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri,

peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan
mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui
proses pembel4jaran di sekolah;

e.

menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap
dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan
rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;

f. menjalin hubungan

yang harmonis dan sinergis antara guru dan

orangtua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan
dalam arti yang seluas-luasnya; dan

g.

menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan
Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter
baik masyarakat Kota Kendari.
Bagian Ketlga
Ruang Ltngkup
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut:
a.

penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi;

b.

keq'a sama;

-7

c.
d.
e.
f.

-

pembinaan, pengawasan d€rn pelaporan;
pembiayaan;

penghargaan; dan
sanksi.
BAB II
PEITYELENGGARAAIY PENDIDIKAN AITTIKORUPSI

Baglan Kesatu
Umum
Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan
diintegrasikan pada semua mata pelajaran untuk memberikan penegasan
mengenai nilai dan perilaku Antikorupsi.

Pasal 5

(1) Integrasi

Penyelengguaan Pendidikan Antikorupsi pada semua mara
pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 sebagai berikut:

a.

Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari, dengan ciri-ciri
1. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu;
2. menunjukkan contoh kasus

:

perilaku korupsi yang diketahui di

rumah, di sekolah dan di lingkungan masyarakat; dan
3.

b.

menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung
unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa;

Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab dan adil dalam kehidupan
sehari-hari, dengan ciri-ciri :
1.

berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya;

2. Terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu;
3. Terbias metaksanakan tugas secara tepat waktu; dan
4. Terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapapun dalam

c.

melakukan suatu tindakan;
Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi
haknya, dengan ciri-ciri :
1.

menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya;
dan

-82. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya;

d.

Menghormati dan memenuhi hak orang lain, dengan ciri-ciri
1.

:

memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haloeya;
dan

2. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan
menjadi haknya;

e.

Mampu menganalisa sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dengan ciri-ciri :
1. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya
perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
2. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku
korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan
3. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku
korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

f.

Memiliki kebanggaan berperilaku tidak korupsi, dengan ciri-ciri

:

perilaku tidak korupsi; dan
2. artti terhadap perilaku korupsi;
1. bangga terhadap

g.

Membudayakan perilaku antikorupsi dilingkungan keluarga dan
masyarakat, dengan ciri-ciri
1.

:

menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari
perilaku korupsi;

2. menunjukkan komitmen

untuk menolak perilaku korupsi; dan

3. menjadi teladan perilaku antikorupsi;

(21

Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada semua mata
pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kelompok Keq'a Guru (KKG),
Musyawarah Guru Mata Pel,ajaran (MGMP), Kelompok Keda Taman
Kanak-Kanak (KKTK), Kelompok Kerja Kepala sekolah (K3s) dan
Musyawarah Keda Kepala Sekolah (MKKS).

Bagian Kedua
Sistem Penerapan Pendidikan Antikorupsi
Pasal 6

(1) Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada satuan pendidikare
sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a diinsersikan dalam
kurikulum dan bukan merupakan mata pelajaran tersendiri.
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(21 Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi yang diinsersikan
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan

a.
b.
c.

sebagaimana

:

intrakulikuler;
kokurikuler; dan
ekstrakulikuler.
Pasal 7

Penyelenggara€rn Pendidikan Antikorupsi dalam kegiatan intrakulikuler
sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk

pembiasaan dan insersi dalam mata pelajaran untuk membentuk budaya
antikorupsi di kalangan Peserta Didik.
Pagal 8

(1)

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dalam kegiatan kokulikuler
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b, dilaksanakan

berupa penguatan, pengayaan, penugasan dan pembelqjaran

di luar

kelas.

(21 Kegiatan belajar di luar kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilaksanakan berupa kunjungan ke lembaga sosial, museum,
lembaga pemerintah, karya wisata dan kelas inspiratif.
Pasal 9
(1)

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dalam kegiatan
ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c,
dapat dilaksanakan melalui kerja sama antar Satuan Pendidikan dan

(2)

atau dengan lembaga lain yang terkait.
Kegiatan ekstrakulikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
perupa ekstrakulikuler wajib dan ekstrakulikuler pilihan sesuai dengan
potensi sekolah, minat dan bakat peserta Didik.
Bagian Ketiga
Penerapan Pendidlkan Antikorupsl
Pasal 1O

Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi pada Satuan pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan oleh:

a.

Kepala Satuan Pendidikan;
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b.
c.
d.
e.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
Peserta Didik;

Komite Sekolah; dan
Pihak terkait lainnya.
Pasal 11

(1)

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi oleh Kepala Satuan
Pendidikan sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf a, dilakukan dengan
cara:
a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran yang menunjang
Pendidikan Antikorupsi secara transparan dan akuntabel;

b. melakukan

monitoring dan evaluasi hasil

penyelenggaraan

Pendidikan Antikorupsi;
c. menyusun tata tertib dengan melibatkan seluruh warga sekolah;
d. menerapkan nilai-nilai kepemimpinan dan berpartisipasi secara

aktif

dalam kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas pembelajaran
Pendidikan Antikorupsi; dan
e. melakukan komunikasi yang berbasis kemitraan dengan pihak-pihak

yang mendukung Pendidikan Antikorupsi.

(21 Penyelenggaran Pendidikan Antikorupsi oleh Pendidik
dimaksud Pasal 10 huruf b, dilakukan dengan cara
a.

sebagaimana

:

dibuat dalam modul kegiatan pembelajaran Antikorupsi sebagai
bahan ajar ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP);

b. membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan

nilai dan Perilaku Antikorupsi;
c. memfasilitasi Peserta Didik mengenali Nilai dan peritaku Antikorupsi
pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian memotivasi Peserta

Didik untuk bertindak sesuai dengan nilai dan perilaku Antikorupsi
selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
d. pada akhir kegiatan pembelajara.n Pendidik
1.

:

merefleksikan nilai dan prilaku Antikorupsi yang telah atau tidak
terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung;

di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara
menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah

2. menyimpulkan

nampak/terlihat dari Peserta Didik selama kegiatan pembelajaran
berlangsung.

11(3)

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi oleh Tenaga Kependidikan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, dilakukan dengan cara
memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi.

(41

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi

oleh peserta

Didik

sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c, dilakukan dengan cara:
a. menumbuhkembangkan nilai-nilai integritas, jujur, peduli, mandiri,

disiplin, kerl'a keras, berani, adil, dan tanggungjawab; dan
b. berperanserta

secara aktif dalam menyukseskan pendidikan

Antikorupsi;
(s)

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi oleh Komite Sekolah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d, dilakukan dengan cara:
a. memberikan

perlimbangan dalam pelaksanaan pendidikan

Antikorupsi;
b. merancang program

dan kegiatan Pendidikan Antikorupsi untuk

orang tua;
c. membangun

sinergi antara orang tua dan sekolah untuk

mengefektifkan sosialisasi dan nilai integritas Antikorupsi; dan
d. mengevaluasi pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi untuk orang tua.
(6)

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi oleh pihak Terkait
sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf e, dilakukan dengan cara
memberi masukan atau pertimbangan serta turut mensosialisasikan
pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi.
BAB

III

KEzuA SAMA
Pasal 12
(1)

Satuan pendidikan dalam menyelenggaran Pendidikan Antikorupsi
dapat melakukan keq'a sa.ma dengan Komisi Pemberantasan Korupsi,
Aparat Penegak Hukum, Lembaga organisasi dan Organisasi Perangkat
Daerah.

(21

Pelaksanaan kerl'a sarna sebagaimana dimaksud

pada ayat

(1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"EltrtrlrAAlr,

BAB TV
?EIrGAffASArt DArr ?ELA?ORAII
Pasal 13

(1)

Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan
Pendidikan dilakukan oleh Walikota melalui Kepala Dinas.

12(2)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
cara:
a. menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi; dan

b.mengkoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi dengan
orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan
Pendidikan.
(3)

Pengawasan penyelenggaran Pendidikan Antikorupsi pada Satuan
Pendidikan dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui pengawas dan

Penilik Satuan Pendidikan dan Inspektorat Kota Kendari selaku
(4)

koordinator Pencegahan Korupsi di Daerah.
Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah pada setiap enam (6) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan.
BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Kendari dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.
BAB VI
PEITGHARGAAIT

Pasal 15
(1)

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan

Antikorupsi pada Satuan Pendidikan, Dinas dapat memberikan
penghargaan.
(2t

Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
BAB VII
SAITKSI

Pasal 16

Kepala Satuan Pendidikan dan Kepala Dinas yang tidak melaksanakan
Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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BAB VIII
KE,TTilTUAN PEI|UTUP

Pasal 17

Integrasi Penyelenggaraa.n Pendidikan Antikorupsi pada semua mata
pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan
sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.
Pasal 18
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanga.n Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal S - t' 2O2l

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal f -f'2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI
IU

lo
t

\*

'A UMAR

BERITA DAERATI KOTA KEITDARI TNIUN 2O2L NOMOR 13

