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LARANGAN MENERIMA GRATIF]KASI DAN
MELAKUKAN PUNGUTAN !-!AR

Dalam ranglia mewu.ludkan pemerintah yang bersih (clean government, dan
kepemeflniahan yang baik (good govemance), Kementerian Kelautan dan
Per!kanan telah menerbitkan:

a. Peraiiiran tJlentefi Kelautan dan Perikanan Nomor: 27IPERMEN-KP/2014
tanggal 26 Juni 2014 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikast

dt

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

b.

lnstruksi Llenteri Kelautan dan Perikanan Nomor 716 Tahun 2015 tangga! 23
November 2016 tentang Penindakan dan Pencegahan Praktik Pungutan Liar
di lingkungan Kernenterian Kelautan dan Perikanan.

う一

Derikanan
Untuk melaksanakan Peraturan dan lnstruksi Menteri Kelautan L{ 3rr
tersebut, diminta kepada seluruh Aparatur sipil Negara Kementerian Keiarf an dan

Perikanan agar melakukan langkah-langkah Pengendalian Gratifikast dan
Pemberantasan Praktik Pungutan Liar, sebagai berikut:

a.

Pengendalian Gratifikasi

1) Tidak menerlma gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan

berlawanan dengan kewajiban
uangl v ouch

e

atau tugasnya seperti,

4baranglparsel/bingkisan dan sebagainya

ウ４

Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan
jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada Unit
Pengendalian Gratifikasi, baik secara langsung maupun melalur Website

upg.kkp.go.id paling lama 7 (tujuh) han kerja setelah peristiwa gratifikasi.
3)

Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kelautan dan Penkanan yang

tidak melaporkan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan
jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dapat
dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4)

Khusus terhadap penerimaan gratifikasi yang mudah rusak/busuk
(kadaluarsa) seperti makanan dan buah dapat disalurkan langsung ke

Pantl Asuhan/Panti JompofYayasan dan pihak lainnya yang
membutuhkan, disertai dengan Berita Ac,ara Penyerahan dan
dokumentasrnya.

b.

Pencegahan Pungutan Liar

Di dalam melakukan menyelenggarakan pelayanan kepada

masyarakaU

stakeholders, tidak melakukan pungutian tidak resmi atau pungutan liar
(PUNGLI), pungutan di atas tarif resmi, pungutan atas pemanfaatan BMN
tanpa izin pengetola barang dalam bentuk apapun.

c.

Baga masyarakat yang mengetahui adanya praktik pungutan liar dan/atau

gratifikasr agar dapat menyampaikannya melalui:

.
.
.
.
3.

website: whistleblower.kkp.go.id
email:

kotak pos: PO BOX 111.JKP.I0000
Telepon: 0811989011

Demikian edaran ini disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal
Desember 2016
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Sekretaris Jenderal

Tembusan:
Menteri Kelautan dan Perikanan

