
MEMUTUSKAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGNAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA;

Menetapkan  :

KETUA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA
Rapat Pimpinan dan Pejabat Teknis dan  Kesekretariatan Pengadilan
NegeriMartapura pada Selasa 1 Agustus 2017.

a.bahwa daiam rangka optimalisasi kinerja Pengadilan Negeri Martapura yang
membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah
birokrasi bersih dan melayani, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan
sebagai acuan  untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan
kepentingan dalam pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Pengadilan
Negeri Martapura;

b.bahwa  dalam forum Rapat Pimpinan ^an  Pejabat Teknis dan
Kesekretariatan  Pengadilan  Negeri   Martapura pada Selasa 1 Agustus
2017 telah diidentifikasi bentuk, jenis, dan^sumber potensi benturan
kepentingan yang dapatterjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Martapura;

c.bahwa oleh karena itu perlu menetapkan     petunjuk pelaksanaan
penanganan  benturan  kepentingan  di  lingkungan  Pengadilan  Negeri
Martapura;

1.Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

2.Undang - Undang   Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang - Undang  Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3.Surat      Keputusan    Sekretaris    Mahkamah    Agung   Nomor
59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya.
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Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Martapura pada Nomor
W15.U3/1636/KP.04.6/8/2017 Tanggal 1 Agustus 2017tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pengadilan Negeri Martapura;

Kedua:  Petunjuk   Pelaksanaan  penanganan   benturan   kepentingan   di  lingkungan
Pengadilan Negeri Martapura, sebagaimana Terlampir;

Ketiga:  Petunjuk Pelaksanaan ini menjadi acuan pejabat dan pegawai di lingkungan
Pengadilan Negeri Martapura dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan
kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;

Keempat    :  Atasan langsung pejabat dan pegawai melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaannya;

Kelima:  Keputusan  ini  berlaku  sejak  tanggal ditetapkan,  dengan  ketentuan  apabila
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Surat Keputusan ini dibeiikan kepada yang bersangkutan dan para pejabat
terkait di lingkungan Pengadilan Negeri Martapura Kelas IB untuk diketahui dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.



BAB I
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Dalam rangka optimalisasi kinerja Pengadilan Negeri Martapura yang membangun zona

integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, perlu dilakukan

upaya pencegahan dan penanganan terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di

lingkungan Pengadilan Negeri Martapura di dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan

tugasnya.

Potensi adanya benturan kepentingan harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan

perundang-undangan yang beriaku agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan

pertimbangan yang profesional, obyektif, berintegritas, independen, trans^aran, dan responsibel.

Petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan  Pengadilan

Negeri Martapura mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor

59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan

Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya.

B.Maksud dan Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai di

lingkungan Pengadilan Negeri Martapura untuk mengenal dan mengatasi terjadinya benturan

kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat mencegah terjadinya

tindak penyimpangan.

Tujuan ditetapkannya pedoman ini adalah:

1.Sebagai pedoman  bagi  pejabat dan  pegawai  di  lingkungan  Pengadilan Negeri

Martapura  untuk  mengenal,  mencegah,  dan  mengatasi  situasi-situasi  benturan

kepentingan.

2.Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi

situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi

kinerja;

3.Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara.

4.Menegakkan integritas.

5.Menciptakan pengadilan yang bersih dan berwibawa.

PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN Dl LINGKUNGAN
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA

LAMPIRAN  KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN MARTAPURA
NOMOR    W15.U3//Kp.04.6/9/2018
TANGGAL   6 September 2018



C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi aturan mengenai hal-hal yang terkait

dengan prinsip, etika dan tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi benturan

kepentingan.

D. Pengertian

Benturan kepentingan adalah situasi dimana pejabat atau pegawai memiliki atau patut

diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat

mempengaruhi kualitas keputusan, kebijakan, atau tindakannya.

Kepentingan Pribadi adalah keinginan / kebutuhan pejabat / pegawai mengenai suatu hal

yang bersifat pribadi sebagai akibat dari adanya hubungan afiliasi / hubungan dekat atau balas

jasa serta pengaruh dari pihak lain.

Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat / pegawai dengan

pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan

/ kelompok / golongan yang dapat mempengaruhi keputusan dan / atau tindakannya.

Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri

atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

negara."^

Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan *hukum antar pejabat /

pegawai atau antara pejabat/pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan

atau negara.

Nepotisme adalah setiap perbuatan pejabat / pegawai secara melawan hukum yang

menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat,

bangsa, dan negara.

Gratifikasi adalah pemberian dalam art luas yakni meliputi pemberian uang, barang,

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

pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.


