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TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI, LARANGAN MENERIMA

HADIAH PERAYAAN HARI RAYA KEAGAMAAN
DAN /ATAU HARI BESAR KEAGAMAAN

Dalam rangka pengendalian gratifikasi terkait perayaan hari raya keagaaman dan
latauhaibesar keagamaan, maka disampaikan kepada seluruh pejabat penyelenggara negara
dan pegawai negeri sipil lingkup Pemerintah Kota Kendari untuk tidak memberi, meminta
dan menerima hadiah, parsel, hampers atau pemberian lainnya yang berkaitan dengan hari
raya keagamaan dan latauhaibesar keagamaan lainnya yang berhubungan dengan jabatan
atau berlawanan dengan kewajiban atas tugasnya, sebagaimana yang diamanatkan oleh:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

3l Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa pemberian hadiah

termasuk dalam kategori gratifikasi yang meliputi: pemberian uang, rabat (diskon),

komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket pe{alanan, fasilitas penginapan, pe{alanan wisata,
pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(PNS) Pasal4 angka 8 menyatakan: PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian
apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan /atau pekerj aar:lrrya.

3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan
Gratifikasi.

Berkaitan dengan hal tersebut maka disampaikan kepada para dimpinan unit ke{a/kepala
badan/dinasi kepala bagian/kepala RSUD/camat/lurah/perumda.ikepala

sekolah dasar dan

sekolah menengah pertama lingkup Pemerintah Kota Kendari agar

l.

Memberikan imbauan intemal dilingkungan kerjanya kepada para pegawai negeri sipil
(PNS) untuk tidak memberi, meminta dan menolak pemberian dalam rangka hari raya

keagamaan dan /atau

hari besar

keagamaan lainnya,

dari

pihak/sesuatu yang

berhubungan dengan jabatan PNS tersebut atau berlawanan dengan kewajiban atas
tugasnya, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan kode
etik/peraturan, dan memiliki risiko sanksi pidana.

2.

Menyampaikan kepada pimpinan asosiasiflembaga/organisasi/BUMN/BUMD/termasuk
rekanan dan perusahaan yang memiliki hubungan kerja atau hubungan perikatan
ke{asama dengan instansi/badar/dinasibagian/kecamatan/kelurahan/sekolah

di lingkup

Pemerintah Kota Kendari, untuk tidak memberikan hadiah, parsel, hampers atau
pemberian lainnya yang berkaitan dengan hari raya keagamaan dan /atau hari besar
keagamaan lainnya kepada PNS di lingkungan kerjanya.

Apabila pejabat penyelenggara negam atau PNS lingkup Pemerintah Kota Kendari telah
menerima pemberian berupa hadiah, parsel, hampers atau pemberian lainnya yang berkaitan
dengan hari raya keagamaan dan /atau besar keagamaan lainnya, yang berhubungan dengan

kewajiban atas tugasnya, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, agar menyampaikan

penerimaan gratifikasi tersebut selambatJambatnya empat belas

hari ke{a

setelah

penerimaan tersebut secara mandiri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui

aplikasi GOLKPK pada platform android/iOsitaman web deskrop,aau dapat melalui UPG
Pemerintah Kota Kendari pada Inspeklorat Kota Kendari ke nomor 0852-9800-0080,
bersama bukti gratifikasi yang diterima agar tidak dikategorikan sebagai penerimaan
gratifikasi yang bertentangan dengan ketenturn yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaikbaiknya, atas perhatian dan ke{asamanya diucapkan terima kasih.

KOTA KENDARI,

s.8., M,E.

Tembusan:
l

.

Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

2. Ketua DPRD Kota Kendari.
3. Para Insan Pers/Media di Kendari.

