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Pada hari ini, Kamis Tanggal empat belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Enam
Belas (14 - 01 - 2016) di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. GRIS KUNTADI, CA.,CPA., : lnspektur Jenderal Kementerian
QlA, FCMA.,CGMA. Perhubungan dengan alamat Kantor

Kementerian Perhubungan Rl, Gedung
Karsa Lantai 6, Jl. Medan Merdeka
Barat Nomor I Jakarta, selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.

2. Prof. Dr. TEGUH SOEDARSONO : Wakil Ketua LPSK Bidang Hukum,
Kerja sama dan Pengawasan lnternal,
dengan alamat Gedung Perintis
Kemerdekaan, Jalan Proklamasi
Nomor 56, DKI Jakarta, 10320,
selanjutnya dísebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut
sebagai PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Nomor
PJ 93 Tahun 2015 dan Nomor NK- 040/ llDlV4.2lLPSK/09/2015, yang dituangkan
dalam Perjanjian Kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

Dasar Hukum

Pasal 1

Dasar hukum dibuatnya Perjanjian Kerja sama ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
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3. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban;

4. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara;

5. Peraturan Presiden Reoublik lndonesia Nomor 55 lahun 2012 teniang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ( Stranas PPK) Jangka
Panjang Tahun 2012-2015 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2015;

6. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara;

7. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 40 Tahun 20 1 5 tentang
Kementerian Perhubungan;

8. lnsiruksi Presiden Republik lndonesia Nomor 7 Tahun 2015 tenang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 198 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Taia Kerja Kementerian Perhubungan;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 53 Tahun 2014 tentang Penanganan
dan Tindaklanjut pengaduan Pelanggaran (Whistleblower) di lingkungan
Kementerian Perhubungan.

BAB II
Ketentuan Umum

Pasal 2

Dalam Perjanjian Kerja sama ini yang dimaksud dengan:

1. Whistleblowing Sysfem yang selanjutnya disingkat dengan WBS adalah rangkaian
aktivitas terkait dengan mekanisme dalam penyampaian pengaduan atau
pelaporan atas adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi atau akan
terjadi yang melibatkan Pegawaiyang berada di lingkungan Kementerian
Perhubungan.

2. Pelapor dapat disebut Whistleblower selanjutnya disingkat WB adalah orang yang
memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum
mengenai tindak pidana korupsi yang akan, sedang, atau telah terjadi.

3. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
tentang suatu tindak pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialami sendiri.

4. Saksi Pelaku yang bekerjasama adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang
bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu iindak pÍdana
korupsi dalam kasus yang sama.

5. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk
memberikan rasa aman kepada Pelapor, Saksi dan/atau Saksi Pelaku yang
bekerjasama yang wajib dilaksanakan oleh Pihak Kedua atau lembaga lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Hak kepegawaian adalah hak yang melekat pada pegawai yang menduduki
pangkat dan/atau jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.



BAB III
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja sama ini meliputi:

a. pembinaan WBS dengan upaya memperkuat pada sistem yang ielah tersed¡a
pada PARA PIHAK.

b. meningkatkan dan mengefektifkan WBS dengan menggerakkan unit WBS dengan
melakukan kerja sama dan koordinasi pada proses tindak lanjut bagi WB yang
bersangkutan, dan berupaya melakukan pencegahan terhadap bentuk risiko
ancaman, tindakan, dan perilaku.

c. perlindungan pada WB yang terkait dengan keterangan yang dilaporkan
terindikasi aiau adanya dugaan tindak pidana korupsi.

BAB IV
Pelaksanaan

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 4

PARA PIHAK melakukan pembinaan WBS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a dengan menggunakan sistem yang tersedia pada lingkungan kerjanya
berkenaan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta
perlindungan terhadap pelapor, saksi, dan saksi pelaku yang bekerjasama, dan
masing-masing pihak saling menyediakan jalur informasi agar dapat diakses khusus
untuk kasus-kasus yang memerlukan bantuan LPSK terkait perlindungan terhadap
pelapor, saksi, dan saksi pelaku yang bekerjasama.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dalam melakukan Pembinaan WBS di lingkungan kerjanya,
dengan cara sebagai berikut:

a. berkomitmen untuk menegakkan integr¡tas moral melalui sosialisasi peraturan
perundang-undangan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan WBS;

b. mendayagunakan jejaring WBS Onlrne;

c. mendayagunakan mekanisme pengawasan internal sebagai subjekWBS;

d. menyediakan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pengawasan;

e. melakukan, penelusuran, penelaahan dan pemeriksaan terhadap pelaporan,
keterangan, informasi, data dan/atau bukti laporan dilakukan sesuai mekanisme
yang berlaku.



Pasal 6

PIHAK KEDUA melakukan Pembinaan WBS dengan cara sebagai berikut:

a.

b.

d.

e.

mendayagunakan jejaring WBS Onirne,

menelaah terhadap pelaporan, keterangan, informasi, data dan/atau bukti
laporan yang disampaikan oleh Pihak Pertama;

mengkoordinasikan informasi, data dan/atau bukti atas laporan Pelapor terkait
adanya dugaan tindak pidana korupsi;
melakukan pemantauan pelaksanaan sistem WBS pada Pihak Pertama;dan

melakukan advokasi dalam layanan perlindungan Pelapor (Whistleblower) yang
dilakukan oleh Pihak Pertama.

Bagian Kedua
Efektivitas Wh istl ebl owi ng Sysfern

Pasal 7

PARA PIHAK meningkatkan dan mengefektifkan WBS dengan bekerjasama dan
berkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dalam penanganan
adanya dugaan tindak pidana korupsi seria pelaksanaan perlindungan terhadap
pelapor, saksi dan saksi pelaku yang bekerjasama dengan cara:

a. menjalin komunikasi aktif;

b. mengaktualisasikan informasi dan data yang terhimpun dalam WBS;

c. meningkatkan efeKivitas regulasi dalarn pengelolaan WBS;

d. menyusun rencana kegiatan aksi dalam pencegahan yang berpotensi pada
tindak pidana korupsi; dan

e. menyusun laporan hasÍl kegiatan aksi sebagaimana dimaksud huruf d secara
periodik.

Pasal 8

(f) PIHAK PERTAMA menyediakan Layanan Pengendalian aias Pelaksanaan
WBS.

(2) PIHAK PERTAMA dapat memanfaatkan WBS sebagai sarana komuníkasi dan
bertukar informasi.

Pasal 9

(1) PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan sarana untuk menampung penyampaian
informasi terkait WBS dari PIHAK PERTAMA.

(2) PIHAK KEDUA membangun sinergitas regulasi berkaitan dengan pengelolaan
WBS.

(3) PIHAK KEDUA memberikan masukan kepada PIHAK PERTAMA pada proses
kerja pengendalÌan pelanggaran yang berpotensi pada tindak pidana korupsi



untuk merancang tindakan perba¡kan yang diperlukan berkaitan dengan
penanganan WB.

Bagian Ketiga
Perlindungan

Pasal 10

PARA PIHAK menjamin terlaksananya layanan WBS dalam memberikan
perlindungan pada WB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan
secara proporsional dan berpegang pada prinsip kerahasiaan sesuai keteteniuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) PIHAK PERTAMA dalam melakukan penanganan pada WB dengan menilai sifat
penting keterangan dan bukti yang disampaikan serta potensi ancaman yang
dialaminya dilakukan dengan memberikan jaminan perlindungan sebagai
berikut:

a. kerahasiaanident¡tas;
b. kerahasiaan dalam penanganan proses pelaporan;
c. kedudukan dalam jabatan dan hak kepegawaian;
d. tidak dikucilkan;
e. tidakditerlantarkan;
f. tidak dimutasi atau demosi; dan
S keutuhan dan keaslian bukti yang disampaikan.

(2) PIHAK PERTAMA dalam memberikan perlindungan terhadap saksi diberikan
jaminan perlíndungan sebagai berikut:

a. kerahasiaan dalam penanganan proses pelaporan
b, kedudukan dalam jabatan dan hak kepegawaian;
c. tidak dikucilkan;
d. tidak diterlaniarkan;
e. dimutasi aiau demosi; dan
f. keutuhan dan keaslian bukti yang disampaikan

(3) PIHAK PERTAMA dalam memberikan perlindungan ierhadap saksi pelaku yang
bekerjasama ya¡tu dengan memberikan rekomondasi pengurangan pengenaan
sanksi administrasi dan bantuan hukum sesuai dengan peraiuran
perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Dalam hal penanganan perkara telah ditindaklanjuti oleh Aparat penegak
Hukum, maka PIHAK PERTAMA memberikan rekomendasi permohonan
perlindungan kepada PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA wajib menerima rekomendasi permohonan perlindungan dari
PIHAK PERTAMA untuk dilakukan verifikasiatas syarat formil dan materiil.

Pasal 13

(1) Daìam hal persyaratan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA d¡nyatakan
belum lengkap, maka PIHAK KEDUA memberitahukan untuk melengkapi
persyaratan yang diperlukan.



(2\ PIHAK KEDUA menindaklanjuti dan menyampaikan hasil verifikasi yang
disetujui atau ditolak permohonan perlindungannya disertai dengan alasannya
secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA selanjutnya menentukan bentuk perlindungan yang diberikan
pada Pelapor, Saksi, dan/atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama dan
memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA memberikan perlindungan pada Pelapor, Saksi, dan/aiau Saksi
Pelaku yang Bekerjasama berserta keluarganya.

Pasal 14

PIHAK KEDUA dalam memberikan perlindungan pada Pelapor, Saksí, dan/atau
Saksi Pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(3) antara lain dalam bentuk:

a. perlindungan pengamanan dan pengawalan (secara fìsik);
b. perlindungan hukum;
c. memberikan bantuan pemenuhan hak prosedural;
d. melakukan pendampingan; dan
e. menempatkan di Rumah Aman.

Dalam hal PIHAK KEDUA memberikan perlindungan pada Felapor daniatau
Saksi pelaku yang bekerjasama dalam bentuk penempatan di Rumah Aman,
maka hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 15

Perlindungan pada Pelapor dan/atau Saksi pelaku yang bekerjasama dapat
dihentikan berdasarkan alasan sebagai berikut:

a. permohonan penghentian perlindungan diajukan atas inisiatif Pelapor
dan/atau Saksi;

b. atas permintaan PIHAK PERTAMA yang memberikan rekomendasi atas
permohonan perlindungan;

c. Pelapor dan/aiau Saksi melanggar keteniuan sebagaimana tertulis dalam
perjanjian perlindungan; dan

d. PIHAK KEDUA berpendapat bahwa Pelapor dan/atau Saksi tidak
memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukii yang meyakinkan.

Penghentian perlindungan pada Pelapor dan/aiau Saksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan secara tertulis dan di informasikan kepada
PIHAK PERTAMA.

Penghentian perlindungan pada Pelapor dan/atau Saksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan secara tertulis dan di informasikan pada Pelapor
dan/atau Saksi.
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BAB V
Mekanisme Penyampaian Laporan dan Pemberian Perlindungan

Pasal 16

(1) PARA PIHAK menyediakan mekanisme untuk:

a. penyampa¡an laporan dan informasi serta pemberian perlindungan atas
dugaan tindak pidana korupsi yang akan dan/atau ielah terjadi apabila
melibatkan Pegawai pada lingkungan kerjanya;

b. deteksi dini atas kemungkinan terjadinya masalah akibai suatu
pelanggaran;dan

c. penyampaian rekomendasi.

(2) PARA PIHAK berkoordinasi dan bertukar informasi perihal kemungkinan
terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.

(3) Penyampaian laporan dan informasi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, dapai melalui WBS yang telah tersedia.

Pasal l7

(1) PIHAK PERTAMA menyediakan Unii Layanan Pengendalian atas Pelaksanaan
WBS yang bertugas sebagai berikut:

a. Menampung, menerima laporan dan informasi penting yang berkaiian
dengan tindak pidana korupsi baik yang memiliki potensi akan ierjadi
dan/atau telah terjadi;

b. Mengendalikan, menelaah atau melakukan penilaian atas laporan atau
informasi yang ditangani secåra internal sebelum meluas menjadi masalah
publik;

c. Merancang tindakan perba¡kan pada area kriiikal dalam proses kerja yang
menjadi kelemahannya;

d. Menyediakan sistem dalam memberikan perlindungan pada Pelapor, Saksi
dan/atau Saksi Pelaku yang bekerjasama.

(2) PIHAK PERTAMA dapat berkonsuliasi pada PIHAK KEDUA sebelum
menetapkan untuk memberikan perlindungan bagi Pelapor, Saksi dan/atau
Saksi Pelaku yang bekerjasama;

(3) PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perlindungan yang telah ditetapkan bagi
Pelapor, Saksi dan/atau Saksi Pelaku yang bekerjasama, beserta alasannya
dengan tembusan pada PIHAK KEDUA sepanjang perlindungan dimaksud
masih bersifat internal.

Pasal 18

(1) PIHAK KEDUA dapat memberikan masukan atau panduan dalam hal
mekanisme pemberian perlindungan bagi Pelapor, Saksi dan/atau Saksi pelaku
yang bekerjasama yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA;



(2) Dalam hal Pelapor tidak berkenan dengan bentuk perlindungan yang dilakukan
oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat merekomendasikan
pada PIHAK KEDUA untuk mengambil alih perlindungannya yang disesuaikan
dengan permintaannya;

(3) PIHAK KEDUA dapat mengambil alih perlindungan atas rekomendasi dari
PIHAK PERTAMA, sebagaimana dimaksud pada ayai (2) sepanjang perkaranya
sudah dapat ditentukan yang akan menjurus menjadi masalah pelanggaran yang
bersifat publik.

BAB VI
Ketentuan Lain-Lain

Bagian Kesatu
Sosialisasi

Pasal 19

PARA PIHAK melakukan Sosialisasi Perjanjian Kerja sama ini yang dilaksanakan
secara sendir¡-sendiri atau secara bersama-sama sesuai kebutuhan-

Bagían Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 20

('1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini PARA PIHAK melakukan
monitoring dan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya I (satu) kali dalam
I (satu) tahun.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada âyat (1) bertujuan untuk
mengetahui efektivitas pelaksanaan WBS dan pelayanan perlindungan bagi
Pelapor, Saksi, dan Saksi Pelaku yang bekerjasama.

(3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1

mencakup ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja sama ini.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 21

Segala biaya yang timbul sebagai akíbat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini
dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Bagian Keempat
Jangka Waktu

Pasal22

Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak
tanggal ditandaiangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai
kesepakatan PARA PIHAK.



Bagian Kelima
Perbedaan Pendapat

Pasal 23

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama iniapabila terdapat suatu perbedaan
pendapat, dan/atau masalah dalam pelaksanaan teknis, PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikannya dengan cara musyawarah.

Bagian Keenam
Addendum

Pasal 24

(1) Hal-hal yang belum diatur, dan/atau belum cukup diatur, akan dituangkan dalam
Addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

(2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhirnya
jangka waktu Perjanjian Kerja sama ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Demikian Perjanjian
sebagaimana
untuk PIHAK PER
kekuatan hukum

Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal
di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing

MA dan PIHAK KEDUA diberi meterai cukup yang mempunyai
sama.

Prof.

KEDUA

SOEDARSONO

PIHAK PERTAMA
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Bagian Kelima
Perbedaan Pendapat

Pasal 23

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama iniapabila terdapat suatu perbedaan

pendapat, dan/atau masalah dalam pelaksanaan teknis, PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikannya dengan cara musyawarah.

Bagian Keenam
Addendum

Pasal 24

(1) Hal-hal yang belum diatur, dan/atau belum cukup diatur, akan dituangkan dalam
Addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

(2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhirnya
jangka waktu Perjanjian Kerja sama ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan d¡tandatanganì pada hari dan tanggal
sebagaimana
untuk PIHAK PE
kekuatan hukum

ut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing
dan PIHAK KEDUA diberi meterai cukup yang mempunyai

sama.

KEDUA

SOEDARSONO


