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KEPUTUSAN DIREKSI PT TRANSPORTASI JAKARTA

NOMOR: 614 |SKP -Pr.T J lXlzOzO

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN

PT TRANSPORTASI JAKARTA

DIREKSI PT TRANSPORTASI JAKARTA

a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Ea[a kelola Perusahaan

yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepolisme di

lingkungan PT Transporfasi Jakarta, lnsan Perusahaan dilarang

menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang

berhubungan dengan jabatan dan/aEau pekerjaannya;

b, Bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan

peraluran perundang-undangan, Keputusan Direksi

PT Transportasi Jakarta Nomor. 21lSKP-Pl-f J/lll/2919 tanqgal 15

Marel 2019 Eentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Di Lingkungan PT Transportasi Jakarta, perlu dilakukan

perubahan; dan

c. Bahwa berdasarkan perEimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Direksi

Eenlang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan

PT Transportasi Jakarta.

a. Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1999 lentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 3851);

W : wwwlaansiakarta.co.id
P : 021-80879449
H r1500102 (Hotline)

1

4rD



;at*
Lingko

PT Transportasi Jakarta
Jl. Mayien Sutoyo No. 1

Jakarta Timu. 1f650

c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 lentang Komisi

PemberanEasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Repu blik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4250) sebagaimana Lelah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2019 tenfang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 Eentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2O19 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 6409);

d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O18 tentang Sfralegi

Nasional Pencegahan Koru psi:

f. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta

Nomor 4 Tahun 2014 tenEang Pembentukan Badan Usaha Milik

Daerah Perseroan TerbaEas Transjakarca sebagaimana yang

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus

lbukoLa Jakarta Nomor'17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta

Nomor 4 Tahun 2014 tenEang Pembentukan Badan Usaha Milik

Daerah Perseroan Terbalas Transjakarta;
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b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO1 (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4150);

e. Peraturan Komisi Pemberanlasan Korupsi Republik lndonesia

Nomor 2 Tahun 2019 Eentang Pelaporan Gratifikasi (Berita

Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
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g, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukola Jakarla

Nomor l Tahun 2020 tentang Sistem pengendalian Gratifikasi

(Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Tahun

2O20 Nomor 72001);

h. Akta Pendirian Perseroan Terbatas pT Transporlasi JakarEa

nomor: 80 tanggal 27 Maret 2014 berikut perubahan-

perubahannya, Eerakhir sebagaimana dimuat dalam Akta

Pernyataan Keputusan Di luar Rapat Umum pemegang Saham

Luar Biasa PT Transportasi JakarEa Nomor 99 tanggal 27

Desember 2O18.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PT TRANSPORTASI JAKARTA

PASAL.I

DEFINISI

Dalam KepuLusan ini, yang dimaksud dengan:

1. lnsan PT Transportasi Jakarta yang selanjutnya disebut Insan Perusahaan adalah

Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Letap maupun karyawan tidak tetap (kontrak)

yang bekeria untuk dan atas nama PT Transportasi Jakarta beserta keluarga inti,

2. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selaniutnya disingkat KPK adalah lembaga

negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberanLasan

tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3, Badan Usaha Milik Daerah yang selanlutnya disingkat BUMD adalah Badan

Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh PemerinEah Daerah yang dapat berbentuk

Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.

4. Keluarga lnti adalah suami atau istri dan anak-anak dari lnsan Perusahaan.
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5. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (Discount),

komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,

pengobaEan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri

maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau

lanpa sarana elektronik.

6. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sislem yang bertujuan untuk mengendalikan

penerimaan GraEifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan

yang melibatkan parEisipasi aktif badan pemerin[ahan, dunia usaha dan masyarakaL

unluk membenluk lingkungan Pengendalian Gratifikasi.

7. Unit Pengendali Gratifikasi PTTransportasi Jakarta yang selaniutnya disingkat UPG

adalah unit keria yano berta ng gu ngjawa b untuk menialankan fungsi Pengendalian

Gratifikasi dilingkungan PT Transportasi Jakarta.

8. Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau

lembaga yang memberikan GraEifikasi kepada penerima Gralifikasi,

9. Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian dalam bentuk elekLronik atau non

elektronik untuk melaporkan Penerimaan Gratifikasi.

1O. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah lnsan Perusahaan yang

menerima atau menolak pemberian Gratifikasi dan mengisi formulir Gratifikasi sesuai

prosedur dan kemudian melaporkan kepada KPK atau melalui UPG.

11. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan,

penolakan, dan pemberian Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan

Gratifikasi oleh Pelapor,

12. Konflik kepentingan adalah kondisi dari lnsan Perusahaan yang patut diduga memiliki

kepenlingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau

kewenangannya secara tida k patut.

13. Kedinasan adalah seluruh akEivitas resmi lnsan Perusahaan dalam pelaksanaan lugas,

fu ngsi dan jabatannya,

14. Atasan Langsung adalah Pimpinan aLau orang yang memiliki kedudukan, pangkac,

atau iabalan yang berkedudukan lebih tinggi dan mempunyai kewenangan langsung

lerhadap perusahaannya.

15. Perusahaan adalah PT Transportasi Jakarla.
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16. Berlaku umum adalah sualu kondisi bentuk pemberian yang diberlakukan sama dalam

hal jenis, bentuk, persyaratan aLau nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip

kewaiaran,

17. Kurs Tengah Bank lndonesia adalah nilai Eukar valuEa asing dengan mata uang Rupiah

yangdidapatkandarirata.ratakursjualdankUrsbeli(KursTengah=@,)

pada hari lerlentu.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Keputusan Direksi ini dimaksudkan unEuk memberikan pedoman kepada lnsan

Perusahaan dalam memahami, mengendalikan dan mengelola GraEifikasi di Lingkungan

PT Transporlasi JakarEa.

(2) Keputusan Direksi ini bertujuan:

a. Meningkatkan pengeEahuan dan pemahaman lnsan Perusahaan Eentang Gratifikasi;

b. Meningkatkan kepaEuhan lnsan Perusahaan terhadap keEenEuan Gralifikasi;

c. MencipLakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akunEabel di

lingkungan Perusahaan;

d. Membangun inLegriEas lnsan Perusahaan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi

dan nepotisme; dan

e. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan

Perusahaan.

PASAL 3

KEWAJIBAN PENOLAKAN GRATIFI KASI

(1) Setiap lnsan Perusahaan wajib menolak Gratifikasi yang diketahui sejak awal

berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewaiiban dan tugasnya,

meliputi Gratif ikasi yang diterima:

a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah;

b. terkail dengan Eugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang

sah;
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c, lerkait. dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi

diluar penerimaan yang sah;

d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari

Perusahaan:

e. dalam proses penerimaa n/promosi/m u tasi pejaba E/pegawa i;

f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegialan dengan pihak lain

terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;

g. sebagai akibat dari perjanjian kerjasa ma/kontrak/kesepa ka ta n dengan pihak laini

h, sebagai ungkapan lerima kasih sebelum, selama acau setelah proses pengadaan

barang dan iasai

i. merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/la mu selama kunjungan

dinas;

j. merupakan fasilitas entertainmenl, fasilitas wisata, voucher oleh lnsan Perusahaan

dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewa,iibannya dengan

pemberi Gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;

k. dalam rangka mempengaruhi kebiia kan/kepu tusan/perla kua n pemangku

kewenangan;

l. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait denqan iabatan dan bertenLangan

dengan kewajiban/tugas lnsan Perusahaan.

(2) Seliap lnsan Perusahaan dilarang memberikan Gratifikasi kepada Pegawai Negeri/PN

lainnya yang berhubungan dengan jabalan dan berlawanan dengan kewajiban atau

tugasnya.

(3) lnsan Perusahaan melaporkan penolakan Gfatifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) kepada UPG di Perusahaan, sela m ba!-lam ba lnya 7 hari seiak penolakan Gratifikasi.

PASAL 4

GRATIFIKASI YANG WAJIB DILAPORKAN

(1) Kewafiban penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

dikecualikan dalam hal:

a. Gratifikasi tidak diterima secara langsung;

b. Pemberi Gratifikasi tidak diketahui;

c. Penerima ragu dengan kualifikasi Gralifikasi yang diterima;
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d. Gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan;

e. Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, yaitu: penolakan yang dapat

mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan penerima

dan/atau mengancam jiwa/harta aLau pekerjaan lnsan Perusahaanl

(2) lnsan Perusahaan yang tidak dapat menolak karena memenuhi kondisi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan Gratifikasi lersebut kepada KPK aEau kepada

KPK melalui UPG selambat-lambatnya 7 (tufuh) hari sejak penerimaan Gratifikasi;

(3) Dalam hal lnsan Perusahaan menerima Gratifikasi yang tidak dapat ditolak

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa makanan yang mudah busuk atau rusak,

penerima Gratifikasi wajib melaporkan kepada UPG;

(4) Dalam rangka memenuhi prinsip kemanfaatan, lnsan Perusahaan dan/atau UPG dapat

menyalurkan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke panti asuhan, panEi

jompo, atau lempaE penyaluran bantuan sosial lainnya:

(5) Penyaluran Gratifikasi oleh UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan

kepada KPK dalam benEuk rekapitulasi bulanan.

PASAL 5

GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DI LAPORKAN

(1) Setiap lnsan Perusahaan waiib melaporkan GraEifikasi yang diterimanya kepada KPK

atau melalui UPG selam ba t-la mbatnya 7 (tujuh) hari sejak penerimaan Gratifikasi;

(2) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis

Gratif ikasi sebagai berikuE:

a. pemberian dalam keluarga yaitu kakekhenek, ba pa k/ibu/m ertua, suami/isLri,

anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi,

kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang cidak terdapat konflik

kepentingan;

b. keunLungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan

saham pribadi yang Berlaku Umum;

c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang seienis

berdasarkan keanggolaan yang Berlaku Umum:

DU DO DP DK DT

0.,
Sardiono Jhony Tiitrokusumo 1," 8u di

CI,)
Achmad lzzul Waro

N$,
Welfizon Yuza

Y

W : wwwtransjakarta.co.id
P . O21-aOA79449
H :1500102 (Horline)

Yo a Adiwinarto

7



llqgwata

-}sD.
/akZnN
Lingko

@

DU DO DP DK DT

d*
Sa.djono Jhony Tjilrokusumo f:,P ia Budi

uD
Achmad l?2ul Wa.o

\rlgA,
Welfizon Yuza

Y

I

PT Transportasi Jak..ta
Jl. Mayjen Sutoyo No. 1

Jakarta Timur 13650

W : www.fransiakarta.co.id
P I O21-AOA79449
H r1500102 (Hotline)

Yo a Adiwina.to

d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan

kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, alau kegiatan sejenis,

yang Berlaku Umum;

e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alaE tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai

alat promosi aEau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi,

sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan Berlaku Umum;

f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari keiuaraan, perlombaan atau kompeEisi yang

diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;

g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan

peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku:

h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau suvenir yang

berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan;

i. kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasanyang tidak ferkait

dengan Eugas dan kewajiban, sepaniang tidak terdapat konflik kepentingan dan

tidak melanggar peraturan/kode elik lnsan Perusahaan;

j. kompensasi yang diterima EerkaiE kegiatan kedinasan seperti honorarium,

transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam sLandar biaya

yang berlaku di Perusahaan sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, ridak

lerdapat benEuran kepentingan, dan lidak melanggar keEentuan yang berlaku

pada Perusahaan;

k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan,

pernikahan, kelahiran, kemaLian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, aLau upacara

adaE/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi iabatan;

l, pemberian Eerkail dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis,

khitanan, potong gigi, atau upacara adaE/agama lainnya dengan batasan nilai

sebesar Rp.].OO0.00O,- (satu juta rupiah) setiap pemberi;

m. pemberian terkaiE dengan musibah alau bencana yang dialami oleh lnsan

Perusahaan, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu lnsan

Perusahaan sepaniang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi

kewaiaran aLau kepaEuEan;
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PASAL 6

GRATIFIKASI TERKAIT KEDINASAN

1) Gratifikasi kedinasan adalah Gratifikasi yang dilerima oleh lnsan Perusahaan dan

dituiukan alau diperuntukkan kepada Perusahaan, bukan kepada personal yang

mewakili Perusahaan;

2) Karakteristik Gratifikasi dalam kedinasan adalah sebagai berikuE :

a. Diperoleh secara sah dalam penugasan resmi;

b. Diberikan secara terbuka dalam rangkaian acara kedinasan. PengerEian Eerbuka

disini dapat dimaknai dihadapan peserLa lain atau adanya tanda terima aEas

pemberian yang diberikan: dan

c. Berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal

jenis, benluk persyaratan dan nilai (mengacu pada standar biaya umum) untuk

semua peserLa dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatuEan, sepanjang tidak

terdapat pembiayaan ganda.
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n. pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabalan,

aEau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling

banyak senilai Rp.500.000,- (tiga ratus ribu rupiah) seEiap pemberian per orang,

dengan total pemberian tidak melebihi Rp.1.000.00O,- (satu juta rupiah) dalam

1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanlang tidak terdapat konflik

kepenEingan;

o. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam benLuk uang alau alat tukar

lainnya, dan lidak lerkai! kedinasan paling banyak senilai Rp.200.000,- (dua ratus

ribu rupiah) seEia pemberian per orang, dengan to[al pemberian tidak melebihi

Rp.1.OOO.OOO,- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

p. pemberian berupa hidangan aLau sajian yang Berlaku Umum: dan

q, pemberian cendera mata/plakal kepada Perusahaan dalam rangka hubungan

kedinasan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk

individu lnsan Perusahaan.
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3) Gratifikasi kedinasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak terbatas pada anlara

la in:

a. penerimaan plakat, vandel, barang promosi dari panitia seminar, lokakarya,

pelatihan oleh pejabat/pegawai berdasarkan penugasan resmi Perusahaan.

b. akomodasi dan fasilitas lainnya yang diterima lnsan Perusahaan dari pihak ketiga

saal melakukan kegiatan kedinasan antara lain pada seminar, simposium rapat

ke rja.

c. setiap pemberian dalam bentuk apapun yang diEerima sebagai hadiah pada

kegiatan ko n Ees/kom petisi terbuka yang dilakukan dalam tugas kedinasan.

d. discount dan atau fasilitas yang berlaku bagi lnsan Perusahaan yang diberikan oleh

badan usaha seperEi rumah makan, hotel, jasa Eransporlasi dalam rangka

pelaksanaan Eugas kedinasan yang dinikmati oleh peja bat/pegawa i.

e. uang dan atau setara uang lidak terbatas pada cek atau voucher yang diberikan

pihak ketiga kepada lnsan Perusahaan karena telah menjadi pemateri (narasumber)

dalam salah satu acara dalam pelaksanaan tugas kedlnasan dengan batasan nilai

(mengacu pada standar biaya umum).

f, uang dan atau selara uang sebagai pengganti biaya lransportasi yang diberikan

oleh pihak ketiga kepada lnsan Perusahaan dalam pelaksanaan tugas kedinasan

dengan batasan nilai (mengacu pada standar biaya umum).

4) Perlakuan terhadap Gratifikasi yang terkait dengan kedinasan adalah:

a. harus ditolak jika terdapat pembiayaan ganda.

b. harus diEolak iika nilainya melebihi batas kewajaran aEau standar nilai, dengan

kondisi nilai Gratifikasi telah diketahui sebelum penerimaan terjadi.

c. dapat diEerima jika nilainya di bawah batas kewajaran atau standar nilai, dengan

kondisi nilai Gratifikasi baru diketahui setelah teriadinya penerimaan.

d. atas penolakan maupun penerimaan Gratifikasi dalam kedinasan harus dilaporkan

kepada UPG selambat lambaEnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan/penolakan

GraEif ikasi teria d i.
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PASAL 7

PERHITUNGAN NILAI GRATIFIKASI

(1) Dalam hal penerimaan Gratifikasi bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebu!

dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian;

(2) Dalam hal penerimaan Gratifikasi dalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebut

dihitung berdasarkan Kurs Tengah Valuta Bank lndonesia pada saat tanggal

penerimaan.

PASAL 8

TATA CARA PELAPORAN

(1) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan secara lerEulis,

surat elektronik atau aplikasi dengan mengisi formulir Pelaporan Gratifikasi.

(2) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap lengkap apabila sekurang-

kurangnya memuat:

a. ldentitas penerima berupa nama, NlK, tanggal lahir, alamat lengkap (dilengkapi

dengan lampiran salinan kartu identitas) dan nomor lelepon yang bisa dihubungi;

b. Nama dan alamat lengkap pemberi Gratifikasi:

c. Jabalan lnsan Perusahaan Pelapor:

d. TempaE dan waktu penerimaa n/penola ka n/perm in taan Gratifikasi;

e. Uraian jenis Gratifikasi yang diEerima;

f, Nilai GraEifikasi yang diterima;

g. Kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi; dan

h. Bukli, dokumen, alau data pendukung Eerkait laporan Gratifikasi.

(3) Pelaporan Gracifikasi sebagaimana dimaksud pada ayar (1) dilakukan dengan cara:

a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi

diterima: atau

b. disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam iangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari

kerja seiak Gratifikasi diterima.
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PASAL 9

TINDAK LANJUT PELAPORAN GRATIFIKASI

(1) KPK meneuapkan status Kepemilikan Gratifikasi dalam.iangka waktu 30 (tiga puluh)

hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima secara lengkap.

(2) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK berupa:

a. Gratifikasi milik Penerima; atau

b. Gratif ikasi milik Negara.

(3) Terhadap Gratifikasi yang telah diletapkan berstaLus milik Negara, UPG PT Transportasi

Jakarta menindaklan,iuti dengan hal-hal sebagai berikut:

a. apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau

barang, maka UPG berkoordinasi kepada KPK agar uang dan/atau barang Eersebut

disalurkan sesuai dengan ketenEuan perundang-undangan;

b. apabila pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau

barang, maka Pelapor wajib menyampaikan Gratifikasi secara langsung kepada KPK

atau melalui UPGi dan

c. penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, sepenuhnya

merupakan kewajiban Pelapor dan wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari

kerja sejak diterima Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi oleh

Pelapor.
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(4) Apabila Gratifikasi yang waiib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ridak

dilaporkan secara keseluruhan dan/atau sebagian maka laporan Gratifikasi Eersebut

dianggap sebagai pelanggaran terhadap ke[enLuan peraturan perundang-undangan

kecuali dapat dibukEikan sebaliknya.

(5) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meneruskan laporan yang

diterimanya kepada KPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari seiak laporan

Gralif ikasi diterima.

(6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, maka

penyampaian pelaporan penerimaan Gralifikasi wajib disampaikan secara langsung

kepada kanlor KPK Rl oleh penerima Gratifikasi atau melalui orang yang mendapat

kuasa seca ra tertu lis.

12
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(4) Terhadap GraEifikasi yang felah ditetapkan berstatus milik Penerima, UPG

menindaklanjuli dengan hal-hal berikul:

a. apabila pelaporan telah diserlai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka

UPG berkoordinasi dengan Pelapor untuk dapat mengambil kembali uang dan/atau

barang di sekretariat UPG atau kanlor KPK dengan membawa bukli Surat

Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi; dan

b. apabila pelaporan tidak disertai dengan penyerahan uang dan/aEau barang, maka

UPG menyampaikan kepada Pelapor perihal staLus kepemilikan Gratifikasi bahwa

uang dan/atau barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh Pelapor.

(5) Apabila uang dan/aEau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak

diambil oleh Pelapor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) rahun seiak Gratifikasi

diteEapkan milik Penerima, obiek Gratifikasi diserahkan kepada Negara un!uk

kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada Pelapor secara patut.

PASAL 1O

LARANGAN PEMBERIAN GRATIFIKASI

(1) lnsan Perusahaan dilarang memberikan cratifikasi yang dianggap suap kepada

Pemangku KepenEingan dan/atau Pihak lain dalam bentuk apapun.

(2) Pemberian Gratifikasi yang dianggap suap dapat Eeriadi pada saat atau diluar

penugasan resmi.

PASAL 11

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

DU DO DP DK DT
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(1) Dalam rangka melaksanakan program Pengendalian Gratifikasi dibenruk UPG,

(2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (l), terdiri dari:

a. Pengarah : Direktur Utama

b. Ketua : Kepala Divisi SaEuan Pengawas lnternal

c. SekreLaris : Kepala Deparlemen AudiE lnternal

d. Anggota :Kepala Deparlemen Pencegahan

(3) Untuk membancu pelaksanaan tugas UPG dibentuk Sekretariat UPG.

'Wt/nn,
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(4) Susunan keanggotaan UPG dan Sekretariat UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) diEetapkan dengan Sural Tugas dari OirekLur Utama.

(5) Untuk menialankan fungsi koordinasi pelaporan Gratifikasi ketua UPG alas nama

Direktur Utama menuniuk satu orang perwakilan dari setiap unit kerja yang akan

bertugas melakukan sosialisasi Gratifikasi dan/alau melaporkan kegiatan dan yang

berindikasi Gratifikasi di unit kerja masing-masing.

(6) Penugasan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) ditecapkan dengan surat tugas yang

ditandatangani oleh Kepala UPG.

PASAL 12

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

UPG mempunyai tu gas berupa:

a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebuluhan lain yang sejenis

untuk mendukung penerapan Pengendalian Gratifikasi;

b. menerima, menganalisa dan mengadminisLrasikan laporan penerimaan dan penolakan

Gratif ikasi dari lnsan Perusahaan;

c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;

d, melaporkan rekapitulasi laporan Gratifikasi secara periodik kepada KPKI

e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebiiakan

Pengendalian GraEifikasi kepada Pengarah;

f. melakukan sosialisasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di

lingkungan Perusahaan;

g. melakukan pengelolaan barang Gratifikasi yang menjadi kewenangan Perusahaan;

h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian Gratifikasi:

i. melakukan moniEoring dan evaluasi penerapan Pengendalian Gratifikasi bersama KPK;

,i. menerima dan mendokumentasikan dokumen pernyataan lidak menerima Gratifikasi,

menolak Gratifikasi dan telah melaporkan, serta menerima Gratifikasi dan telah

melaporkan; dan

k. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan

usulan Kebijakan Program Pengendalian Gralifikasi kepada Gubernur.
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PASAL 15

KEWAJIEAN UPG

Dalam melaksanakan tugasnya, UPG berkewaliban:

a, melakukan pemilahan dan menyampaikan laporan hasil pemilahan alas laporan

penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada KPK setiap hari keria perlama di tiap

minggunya:

b. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan

Gratifikasi yang dikelola UPG kepada KPK;

c. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak laniut laporan penerimaan

dan pemberian Gratifikasi kepada Pengarah;

d, merahasiakan identilas Pelapor Gratifikasii

e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK dalam pelaksanaan Pengendalian

Gratifikasii

f. melakukan pengkajian titik rawan potensi teriadinya Gratifikasi di lingkungan

Perusahaan; dan

g. melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi program Pengendalian

Gralifikasi,

PASAL 14

PELAKSANAAN PENGENDALIAN GRATIFI KASI

(1) lnsan Perusahaan yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan ini, agar

melaporkan kepada UPG.

(2) lnsan Perusahaan yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin

kerahasiaannya.

(3) Direktur bertan gg u ngjawa b a!as pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada Direktorat

masing-masing.

(4) Satuan Pengawas lnternal berlanggung iawab atas pengawasan pelaksanaan

Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Perusahaan.
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PASAL 15

SURAT PERNYATAAN

(1) Seluruh lnsan Perusahaan wajib membuat surat pernyataan Eentang penolakan dan

penerimaan Gratif ikasi secara periodik.

(2) Sural Pernyataan dibuat setiap 1 (salu) lahun sekali yang disampaikan paling lambat 1

(satu) bulan seEelah tahun anggaran berakhir atau sewakEu-waktu bila diperlukan.

(3) Surat pernyataan disampaikan kepada UPG.

(4) Formulir sural pernyaEaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

(5) Apabila pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat ('l) terbukti !idak benar, maka

lnsan Perusahaan dikenakan sanksi sesuai dengan kecentuan peraturan yang berlaku.

(6) Pengawasan kepaLuhan atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Divisi Satuan Pengawas lnternal.

PASAL 16

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAPOR

(1) Pelapor Gratifikasi berhak unLuk:

a, memperoleh penielasan EerkaiE hak dan kewajibannya dalam pelaporan Grarifikasi;

b. memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi: dan

c. memperolehperlindungan.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. kerahasiaan identitas Pelapor dalam hal diperlukan;

b, perlindungan dari tindakan balasan alau perlakuan yang bersifat adminisEratif

kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan Pelapor, namun tidak terbatas pada

penurunan peringkat iabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan

pemindahan tugas/muEasi atau hambatan karir lainnya;

c, peminda htugasa n/mu ta si bagi Pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman

fisik;

d. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Perusahaan;

(3) Seliap Direksi Perusahaan wajib memberikan perlindungan Eerhadap lnsan Perusahaan

yang menyampaikan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
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(4) Setiap Direksi Pejabat dilarang memberi perlakuan diskriminatif atau Eindakan yang

merugikan lnsan Perusahaan karena melaporkan Gratifikasi.

(5) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepada lnsan Perusahaan karena

melaporkan Gratifikasi, lnsan Perusahaan dapat meminta perlindungan kepada

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau instansi lain yang berwenang

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Pelapor menyampaikan permohonan secara Eertulis kepada Direkfur Ucama

diEembuskan kepada KPK.

PASAL 17

PENGHARGAAN BAGI PELAPOR

(1) lnsan Perusahaan yang mematuhi ketentuan Pengendalian Gratifikasi dapaf

diperhitungkan menjadi faktor penambah dalam penilaian kineria.

(2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan

dalam kebijakan promosi pegawai atau insentif.

(3) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengaEur penilaian kineria dan disiplin

kepegawaian yang berlaku.

PASAL 18

SANKSI

Pelanggaran yang dilakukan oleh lnsan Perusahaan terhadap ketentuan yang diatur

dalam Sural Keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

PASAL 19

BIAYA PELAKSANAAN PENGENDALIAN GRATIFI KASI

Biaya yang diperlukan unLuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Keria

dan Anggaran Perusahaan.
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Pada saat Surat Kepulusan ini mulai berlaku, maka:

a, Keputusan Direksi PT Transpo.lasi Jakarta Nomor, 21ISKP-PT.TJAll/2O19 tanggal

15 Maret 2019 tenlang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan

PT Transportasi JakarLa, dicabut dan dinyaEakan Eidak berlaku.

b. Keputusan ini berlaku seiak tanggal ditetapkan dan apabila lerdapat kekeliruan aEau

kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan

sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI

PADA TANGGAL

JAKARTA

27 oKroBER 2o2o

DIREKSI

PT TRANSPORTASI JAKARTA

oAol

DIREKTUR UTAMA
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Lampiran Keputusan 0ireksi
Nomor : 6Z /SKP-PI.1Jtx/2o2o
Tanggal : 27 oktober 2020

FORM I

LAPORAN PEN ERIMAAN GRATIFIKASI

Jakarta,,..,,.,,..,.,..,,....,..,..

PENERIMA/PELAPOR

OU DO DP DK DT

r/^
Sardiono Jhony Tiitrokusumo

d
e{set a auoi ^lAAchmad lzzul Waro

VIfi'/,
Welfizon Yuza

v
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DATA PELAPOR/PE N ERIMA

Nama Pelapor/Penerima

Alamat Lengkap

Uoil Kerja/Jabatan

Nomor Kontak
Tlp, (Ext) Emaill

Jabatan/Pekerjaan

Alamat Leng kap

Hubungan deogan Penerima

Nomor Kontak
Hp: Tlp. (Ext): Email

URAIAN PENERIMAAN

Tempat/vvaktu Penerimaan
Lokasi/Kota
Hari/Tgl/Bln/Thn
Kegiatan (ika ada)

Jenis/Bentuk Penerimaan
Nilai Penerimaan ')
Kronologis Penerimaan ")
Dokumen Pendu ku n9 I I noa E ridak ada ...)

1

2

Oandatangan & Nama Jelas)

Kolom Bukti Pelaporan Telah Diterima oleh Unit Pengendali Gratifikasi
Nama Penerima Pelaporan Tanggal Penerimaan Pelaporan Tanda tanqan Penerima Pelaooran

W : www.lransjakarta.co.id
P :021-80879449
H :1500102 (Hotline)

PT T.anspo.tasi Jaka.ta
Jl. Mayjen Sutoyo No. 1

Jakarta Timur 11650

@

Dengan ini menyampaikan bahwa saya telah menerima pemberian Gratifikasi dari:

DATA PEMBERI

Catatanl

') lsi denqan nilai penerimaan sesuai mata uang yang diterima atau nilai equivalensi iika penerimaan dalam
bentuk bukan uang.

") Jelaskan dengan ringkas dao jelas kronologis penerimaan gratifikasi yang diterima.
"*) Beri tanda check (O pada kolom yang sesuai.

1

Nomor lnduk Pegawai

Hp:

Nama Pemberi
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Lampiran
Nomor:

(ep
614

utusan Direksi
tsKP.PT.1Jtxl2020

Tangqal r27 Oktober 2020

FORM II

LAPORAN PENOLAKAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

DU DO OP DK DT

N
Sardiono Jhony Tiitrokusumo

4
c7{serra euot

orN
Achmad lz2ul Waro

\ftr..
Welfizon Yuza

V
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DATA PELAPOR/PENOLAK

Nama Pelapor/Penolak

Alamat Lengkap

Unit Kerja/Jabatan

Nomor lnduk Pegawai

Nomor Kontak
Hpr Tlp. (Ext)i Email:

Nama Pemberi

Alamat Lengkap

Hubungan dengan Penolak

Nomor Kontak
Hpl rlp. (Ext) Email:

URAIAN PENOLAKAN

TempatAVaktu Penolakan Lokasi/Kota
Hari/T9l/BIn/Thn
Kegiatan 0ika ada)

Jenis/Bentuk Penerimaan

Nilai Penerimaan ')

Kronologis Penolakan'*)

Dokumen Pendukung f l eoa f l rioar< aoa *)
1

2

Jakarta,

Oandatangan & Nama Jelas)

Kolom Bukti Pelaporan Telah Diterima oleh Unit Pengendali Gratifikasi
Nama Penerima Pelaporan Tanqqal Penerima Pelaporan Tanda tanqan Penerima Pelaooran

Catatan:
*) lsi dengan nilai penolakan penerimaan sesuai mata uang yang diterima atau nilai equivalensijika

penerimaao dalam bentuk bukan uang.
**) Jelaskan dengan ringkas dan jelas kronologis penolakan gratifikasi.

't') Beri tanda check (r/) pada kolom yang sesuai.

2

PT Transportasi Jakarta
Jl. Mayjen Sutoyo No. 1

Jakarta Timu. 13650

W i www.transjakarta.co.id
P I 021-80879449
H : 1500102 (Hotlane)

Dengan ini menyampaikan bahwa saya telah melakukan penolakan Penerimaan Gratifikasi daril

OATA PEMBERI

Jabatan/Pekerjaao



.SD.
/akTzrN
Lingko!!CnsWata

FORM III

LAPORAN PERMINTAAN GRATIFIKASI

Data Pelapor/Pemberi

Alamat Lengkap

Unit Kerja/Jabatan

Nomor lnduk Pegawai

Nomor Kontak
Hp Tlp. (Ext): Email

Dengan ini disampaikan bahwa telah teriadi Permintaan Gratifikasi yang bersifat Pemaksaan dan/atau
Pemerasan darii

Data Peminta

Nama Peminta

Jabatan/lnstansi Peminta

Alamat Lengkap

Hubungan dengan Pemberi

Nomor Kontak
Hp Tlp. (Ext): Emaill

Uraian Permintaan

Lokasi/Kota
Hari/Tg l/Bln/Thn
Kegiatan (jika ada)

Jenis/Bentuk Pemintaan

Nilai Penerimaan ')

Kronolog is Permintaan ")

Dokumen Pendukung I lnoa f l ridak ada *.)
1.

2

Jakarta, .,..,..,..........,...,.......,..

(Tandatangan & Nama Jelas)

Kolom Bukti Pelaporan Telah Diterima oleh Unit Pengendali Gratifikasi
Nama Penerima Pelaporan Tanggal Penerima Pelaporan Tanda tangan Penerima Pelaporan

Catatan:*) lsi dengan nilai permintaan sesuai mata uang yang diterima atau nilai equivalensijika penerimaan dalam
bentuk bukan uaog.

") Jelaskan dengan .ingkas dan jelas kronologis permintaan gratifikasi.

"') Beri tanda check (y') pada kolom yang sesuai

DU DO DP DK DT

N
Sardiono Jhony Tjitrokusumo ,/*," Budi

dD
Achmad lzzul Waro

WT,
Welfizon Yuza Yooa Adiwina.lo

3

W : www.transjakarta.co.id
P I O21-AO879449
H r1500102 (Hotline)

PT T.ansportasi Jaka.ta
Jl. May,en Sutoyo No. 1

Jakarta Timur 13650

@
Lampiran Keputusan Direksi
t,tomor : 574 /srP-fi.r)^l2o2o
Tanggal : 3-l Oktober 2O2O

Tempal/Waklu Permintaan

Y

Nama Pelapor/Pemberi
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Lampiran Keputusan Oireksi
Nomor : 674 lsKP-Pr,rJxtzozo
Tanggal :4 Oktober 2O2O

LEMBAR CHECKLIST REVIEW PELAPORAN PENERIMAAN HADIAH & FASILITAS

REVIEW I

NO TIDAK

1 Apakah penerimaan tersebut termasuk gratifikasi yang perlu dilaporkan?

FORMULA TINDAK LANJUT PENANGANAN ATAS HASIL REVIEW I

1. 2

REVIEW II

NO PERTANYAAN TIOAK

1 Apakah obyek penerimaan tersebut masuk kategori makanan/minuman/ barang yang
cepal aLau memlliki masa kadaluarsa?

NO. T
1

Hasil r Review ll

NO. T
1

Hasil : PT TranspotasiJakarta

REVIEW III

FORMULA TINDAK LANJUT PENANGANAN ATAS HASIL REVIEW II

1.

NO. T
l

Hasil i Carat dan ridak perlu proses

NO T
,1

Hasal :Revaew lll

2.

NO PERTANYAAN TIOAK
1 Apakah peneriftaan rersebuE termasuk grafifikasi yang terkait Kedinasan?

FORMULA TINDAK LANJUT PENANGANAN ATAS HASIL REVIEW III

2.

NO PERTANYAAN TIDAK
l Ap6kah nilai obyek penerimaan tersebut di bawah standar nilaiyang berlaku da

Perusahaan atau mensyaralkan batasan nilai?

NO, T
1

Hasil I Review lV

REV]EW IV

FORMULA TINDAK LANJUT PENANGANAN ATAS HASIL REVIEW IV

NO T
1

Hasil I PT Transportasi Jakarla

NO. T
1

Hasil I KPK

2

NO Y T

') be.i tanda ( poda pilihon

LEMBAR PERSETUJUAN

Tanggal & Tanda langan Analis CaLatBn

OU DO DP DK DT

(t,
Sa.djono Jhony Tjilrokusumo

I
"A"n^ "uo,

qto
Achmad lzzul Waro

\J,lw,
Welfizon Yuza

v

PT Transpo.tasi Jakarta
Jl Mayjen Sutoyo No. 1

Jakarta Timur 1f650

REKOMENDASI
PENANGANAN 1

PT TRANSPORTASI JAKARTA KPK

TanqOal Review Tanda Tangao Pereview

W : wwwlransjakarta.co.id
P I O2'l-80879449
H :1500102 (Hotline)

Yo Adiwinarlo

4

@

1.

Nama Analis

1.

PERTANYAAN

II

I

1

Hasil :(PK
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Lampiran Keputusan Direksi
Nomor : 6't{ /SKP-PJ,TJ^/2O2O
Tanggal r, oktober2020

Langwila

PT Transportasi Jakarta
Jl. Mayjen Sutoyo No. 1

Jakarta Timur 1f650

Juknis Pengisian Checklist Review Awal

Penielasan

1, lsi dengan tanda check (O pada kolom YA atau TIDAK sesuai hasil review.
2. Checklist ini dipergunakan sebagai alat untuk memfilter pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas yang

masuk/ditangani UPG.

5. Gratifikasi yang tidak perlu adalah seqala jenis penerimaan yang tidak perlu dilaporkan berdasarkan aturan
yang sejalan dengan aturan yang ditetapkan KPK.

4. Makanan/minuman/barang yang cepat busuk/kadaluarsa adalah segala ienis makanan/minuman yang
memiliki masa manfaat maksimum 30 hari dan barang cepat busuk adalah kar6ngan bunga.

5. Yang termasuk gratifikasi kedioasan i

a. Oiperoleh secara sah dalam pelaksanaan tugas resmi.
b, Diberikan secara terbuka dalam rangkaian acara kedinasan. Pengertian terbuka disioi dapat dimaknai

cara pemberian yang terbuka, yaitu disaksikan atau diberikan di hadapan para peserta lain, atau adanya
tanda terima atas pemberian yang diberikan. contoh: Plakal, vandal d6n honor.

c. Berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama hal jenis, bentuk, persyaratan
atau nilai, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatuhan, dan

d, Selain bentuk-bentuk yang dinyatakan tidak wajib dilaporkan dalam rangkaian kegistan kedinasan.
6. Standar nilai adalah batasan nilai tertinggi yang ditetapkan instansi atas suatu hadiah/fasiliEas yang

diterima baik atas satu macam atau lebih penerimaan dalam satu waktu, maupun dalam periode/rentang
waktu tertentu dari pemberi yang sama. Dasar penentuan standar nilai tersebut alah berpotensi atau
tidaknya penerimaan dalam besaran tertentu tersebut terhadap pengambilan keputusan oleh si penerima.

5
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Lampiran Keputusan Direksi
Nomor ; 67,{ ISKP-PI.I JIXlzOzO
Tanggal : 3'7 oktober 2020

UNIT PENGENOALIAN GRATIFIKASI

SURAT PERNYATAAN

GRATIFIKASI

Dengan ini menyatakan untuk periode Tahun Anggaran 2021, bahwa

1. Berjan,i tidak akan menawarkan, memberikan. meminla, atau menerima gratifikasi dalam bentuk apapun
sebagaimana diatur dalam peraturan peundang-undangan;

2. Berjanji untuk berkomitmen menolak gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan
jabatan dan berlawanan dengan kebijakan atau tugas yang saya embanj

3, Berjanji untuk melaporkan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi kepada Unit Pengendali
Gratifikasi PT Transportasi Jakarta atau Komisi Pemberantasan Korupsi Republik lndonesia: dan

4. Beriaoji untuk selalu mendukung pelaksanaan program pengendaliao gratifikasi secara konsisten dan
berkelanjutan dao bertanggung jawab dalam mengupayakan budaya anti gratifikasi di lingkungan
PT Transportasi Jakarta.

Saya selama menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai lnsan PT Transporlasi Jakarta selama periode
tahun yang lalu (2020), menyatakan bahwa:

Rincian penerimaan yang belum Dilaporkan ke UPG/KPK

(hanya diisi apabila ada penerimaan namun belum melaporkan ke UPG/KPK)

Apabila gratifikasiyang wajib dilaporkan tidak saya laporkan secara keseluruhan atau senyatanya sebagaimana
diaturdalam Surat Keputusan Direksi Nomor ISKP-PI.l JlXlzO2O tentang Pedoman Pengendaliao Gratifikasi
di Lingkungan PT Transportasi Jakaria, maka pernyataan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap
peraturan perundang-undangan dan saya bersedia untuk dikenakan sanksi. kecuali dapat dibuktikan
sebaliknya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari pernyataan ini
terbukti tidak benar maka saya bersedia mempertaoggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan
perundanq-undanqan yang berlaku.

Yang membuat Pernyataan

No Jenis
Pemberian

Bentuk
Pemberian

Waktu
Pemberian

Perkiraan
Nilai

Pem berian

Nama&
Alam at
Pemberi

Hubungan
dengan
Pem b eri

Alasan
Pemberian

Ket

91 ? 3 4 5 6 7 8

(

OU DO DP DK DTv
dny TiitroSardjono Jh kusumo ,(","0,P

qllD
Achmad lzzul Waro

\W,/,
Welfizon Yuza

Y

W : www.transiakarta.co.id
P I 021-80979449
H r1500102 (Hotline)

I Menerima Gratifikasi dan
Telah Melaporkan ke UPG/KP(I Tidak Pernah

Menerima Gratifikasi
Menerima namun belum
melaporkan ke UPG/KPK

NIK,

YO a Adiwinarto

6

PT Transportasi Jakarta
Jl. May,en Suloyo No. 1

Jakarta Timur 1f650

Yang bertandatangan di bawah ini I

Nama Lengkap
NIK
Jabatan
0ivisi/Departemen

...)


