MENTERIPERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

KM

113

TAHUN

2021

TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG / JASA
DI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa

untuk

menciptakan

unit

pegawai

kerja

pengadaan barang/jasa yang bersih, jujur, dan bekerja
sesuai dengan tugas dan kewenangan serta sesuai
dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang
baik dan bersih;
b.

bahwa dalam pelaksanaan pengadaan

barang/jasa

yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing,
adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, serta untuk
menegakkan kehormatan,

integritas,

profesi penyelenggara pengadaan

dan martabat

barang/ jasa agar

tidak kompromi terhadap pelaku korupsi, kolusi, dan
nepotisme, diperlukan kode etik;
c.

bahwa

berdasarkan

Lembaga

Kebijakan

Pasal

25

ayat

Pengadaan

(2)

Peraturan

Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kode Etik Unit
Kerja Pengadaan Barang/ Jasa ditetapkan oleh Menteri
Perhubungan;
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d.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang
Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa
di Kementerian Perhubungan;
Mengingat

1.

Nomor

Undang-Undang

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Be bas dari
Kolusi

Korupsi,

dan

Nepotisme

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang

Publik

Pelayanan
Indonesia

Nomor

Tahun

25

Tahun

(Lembaran
2009

2009

Republik

Negara

Nomor

112,

tentang

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.

Undang-Undang
Kementerian
Indonesia

Nomor

Negara

Tahun

39

Tahun

Negara

(Lembaran

2008

2008

Nomor

166,

tentang
Republik

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor

142, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin

Pegawai/Negeri

Sipil

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6.

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik

Indonesia

Tahun

2018

Nomor

33)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor

12

Tahun

2021

tentang

Perubahan

atas

Peraturaan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
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Pengadaan Sarang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Nasional

Strategi

Pencegahan

Korupsi

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 ten tang
Organisasi

Kernen terian

Negara

(Lem baran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9.

Peraturan Menteri Perhubungan
2011

ten tang

Kode

Etik

Nomor 99 Tahun

Pegawai

Negeri

Sipil

di

Lingkungan Kementerian Perhubungan (Serita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 914);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1756);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Sarang/Jasa
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja
Pengadaan

Sarang/Jasa

(Serita

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KEPUTUSAN

MENTER!

PERHUSUNGAN

REPUSLIK

INDONESIA TENTANG KODE ETIK PEGAWAI UNIT KERJA
PENGADAAN

BARANG/JASA

DI

KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN.
PERTAMA

Menetapkan Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan
Sarang/Jasa

(UKPSJ)

di

Kementerian

Perhubungan,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA

Seluruh

pegawai

Unit

Kerja

Pengadaan

Sarang/Jasa

(UKPSJ) di Kementerian Perhubungan wajib bersikap dan
berkomitmen mematuhi ketentuan Kode Etik sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
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KETIGA

Keputusan

Menteri

mi

mulai

berlaku

pada

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2021
MENTERIPERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARY A SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1.

Menteri Keuangan;

2.

Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3.

Sekretaris Jenderal;

4.

Inspektur Jenderal;

5.

Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;

6.

Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya,

DANANG RUSDIHANTO

tanggal
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LAMPI RAN
KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TAHUN 2021

KM 113

TENT ANG
KODE

ETIK

PEGAWAI

PENGADAAN

UNIT

BARANG / JASA

KERJA
DI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BAB I
PENDAHULUAN
A.

Umum
Peraturan

Presiden

Nomor

16

Tahun

2018

ten tang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah merupakan bentuk keseriusan pemerintah
dalam memperbaiki tata kelola Pengadaan Barang/ Jasa, menurunkan
permasalahan korupsi, meningkatkan transparansi, akuntabilitas,
dan

meningkatkan

percepatan

pelaksanaan

serta

penyerapan

anggaran pad a Kernen terian / Lem bag a/ Pemerin tah Daerah.
Sejalan

dengan

itu,

Menteri

Perhubungan

telah

menetapkan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang mengatur
mengenai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian
Perhubungan sebagai lembaga yang menyelenggarakan dukungan
pengadaan
Peraturan

barang/jasa
Menteri

di

Kementerian

Perhubungan

tersebut

Perhubungan.
dijelaskan

Dalam
tentang

kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan juga tata kerja
yang berkenaan dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
Kementerian Perhubungan.
B.

Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Untuk meningkatkan pelaksanaan tugas secara profesional dan
bertanggungjawab dalam penyelenggaraan tugas pemerintah dan
pembangunan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme

khususnya

dalam

pelaksanaan

pengadaan
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2. Tujuan
Mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang efisien,
efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif,
dan akuntabel serta tepat waktu di Kementerian Perhubungan
lebih

dengan

sesuai

optimal

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.
C.

Ruang Lingkup
Seluruh pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di
Kementerian Perhubungan.
BAB II
NILAI-NILAI ORGANISASI

Setiap

pegawai

Unit

Kerja

Pengadaan

Barang/Jasa

(UKPBJ)

wajib

menjunjung tinggi profesionalitas, akuntabilitas, sinergis, transparansi,
dan inovasi dalam menjalankan tugas, fungsi dan kegiatan sehari-hari
baik di dalam maupun di luar Kementerian Perhubungan. Nilai-nilai
tersebut dijabarkan sebagai berikut:
1. Profesional, berarti mampu menyelesaikan tugas dan fungsi di bidang
pengadaan

barang/jasa

dengan

terpuji,

tuntas

se suai

dengan

kompetensi atau keahlian dan berintegritas untuk mencapai hasil
prima melalui kerjasama secara efektif dan efisien;
2. Akuntabel,

berarti

mampu

bertanggung jawab

terhadap

setiap

tindakan, perilaku dan tugas di bidang pengadaan barang/jasa, baik
dari segi proses maupun hasil;
3. Sinergi, berarti mampu bekerja sama dan membangun kemitraan
yang harmonis dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan
pengadaan barang/jasa untuk menemukan dan melaksanakan solusi
terbaik, bermanfaat serta berkualitas;
4. Transparan, berarti mampu menyajikan data dan informasi terkait
kebijakan pengadaan barang/jasa secara terbuka mengenai proses
pembuatan, pelaksanaan, dan hasilnya serta menjamin aksesibilitas
publik terhadap data dan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan
peraturan

perundang-undangan

sehingga

terciptanya

persaingan

sehat dan perlakuan yang adil/tidak diskriminatif di antara penyedia
barang/ jasa; dan
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5. Inovatif, berarti mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi
melalui inisiatif dan kreativitas untuk melakukan pembaharuan
dalam

penyelenggaraan

tugas dan

fungsi

di

bidang

pengadaan

barang/ jasa.

BAB III
KODE ETIK
A. Kewajiban
Setiap pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) wajib taat
dan patuh terhadap Kode Etik sebagaimana diatur dalam Keputusan
Menteri ini. Sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa, setiap
pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) harus taat pada
Kode Etik yang terdiri atas:
1. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab

untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya
tujuan pengadaan barang/ jasa;
2. bekerja

secara

professional

dan

mandiri,

serta

menjaga

kerahasiaan Dokumen Pengadaan yang menurut sifatnya harus
dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam
pengadaan barang/ jasa; dan
3. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung
yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
B. Larangan
Dalam rangka menegakkan Kode Etik, setiap Pegawai Unit Kerja
Pengadaan

Barang/ J asa

(UKPBJ)

dalam

melaksanakan

tugas

dilarang:
1. mengharapkan,

meminta dan/ atau menenma imbalan dalam

bentuk apapun dari penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya
baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang
mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/ jasa;
2. memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/ atau
segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;
3. melakukan negosiasi, pertemuan dan/atau pembicaraan dengan
penyedia

barang/ jasa,

kuasa

atau

wakilnya

baik

langsung
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maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi
dengan penyedia barang/jasa di luar kantor baik dalam jam kerja
maupun di luar jam kerja, dengan tujuan untuk mempengaruhi
hasil pemilihan penyedia barang/ jasa;
4. menggunakan fasili tas / saran a kan tor un tuk kepen tingan pri badi,
kelompok dan/ atau pihak lain;
5.

melaksanakan

proses

pemilihan

penyedia

barang/jasa

yang

diskriminatif;

6. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pihak Unit
Kerja/Satuan Kerja dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
dan
7. mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan

kepada penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung
maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi
dengan penyedia barang/ jasa a tau masyarakat.
BAB IV
MAJELIS KODE ETIK
A.

Keanggotaan Majelis Kode Etik
1.

majelis kode etik berbentuk ad hoc;

2. majelis kode etik ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama
Menteri Perhubungan;
3. keanggotaan Majelis Kode Etik terdiri atas:
a.

ketua merangkap anggota;

b.

sekretaris merangkap anggota; dan

c.

anggota.

4. ketua majelis kode etik berasal dari unsur lnspektorat Jenderal.
5.

susunan
yang

keanggotaan

terdiri

dari

majelis

unsur

kode

lnspektorat

etik

berjumlah

Jenderal,

unsur

gasal
Biro

Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal, dan unsur Biro
Hukum Sekretariat Jenderal.
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B. Tugas dan Kewenangan Majelis Kode Etik
1. Tugas Majelis Kode Etik
Majelis Kode Etik mempunyai tugas sebagai berikut:
a.

menegakkan kode etik; dan

b. melaporkan hasil pemeriksaan kode etik kepada Inspektur
Jenderal.
2. Kewenangan Majelis Kode Etik
Majelis Kode Etik mernpunyai kewenangan sebagai berikut:
a.

melakukan

pemanggilan

Personel

kepada

Unit

Kerja

Pengadaan Barang/,Jasa (UKPBJ) yang diduga melakukan
pelanggaran kode etik dan/ a tau pihak terkait;
b. melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik; dan
c.

menetapkan keputusan mengenai ada/ a tau tidak adanya
pelanggaran kode etik.

C. Sekretariat Majelis Kode Etik
1. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas majelis kode etik
dibentuk sekretariat secara ex-officio yang berkedudukan di
lnspektorat J enderal.
2. Sekretariat Majelis Kode Etik mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menenma laporan dan/atau pengaduan dugaan pelanggaran
kode etik;
b. melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan dan
pengaduan dugaan pelanggaran kode etik;
c.

menyampaikan

hasil

pemeriksaan

pendahuluan

terhadap

dugaan pelanggaran kode etik kepada Inspektorat Jenderal;
d. melaksanakan kegiatan administrasi majelis kode etik;
e.

memfasilitasi majelis kode etik dalam melakukan pemeriksaan
pelanggaran;

f.

mempersiapkan keputusan majelis kode etik berdasarkan hasil
pemeriksaan pelanggaran kode etik; dan

g.

melaksanakan tugas lain yang dibutuhkan oleh majelis kode
etik.

3. Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas sekretariat Majelis Kode
Etik ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.
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BABV

PENEGAKAN KODE ETIK
Tata Cara Penegakan Kode Etik dilaksanakan sebagai berikut:
1. Laporan dan/ a tau pengaduan pelanggaran kode etik dapat diajukan
secara tertulis;
2. Laporan dan/atau pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud
pada angka 1 (satu) harus disertai identitas jelas dan ditandatangani
oleh Pelapor;
3. Identitas pelapor dan/ atau pengadu kode etik harus dirahasiakan;
4. Laporan dan/ atau pengaduan yang dapat ditindaklanjuti harus
didukung dengan data bukti awal yang diperlukan;
5. Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka
1 (satu) dikelola oleh Sekretariat Majelis Kode Etik;
6. Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan oleh Sekretaris Majelis
Etik

Kode

dugaan

diperoleh

kuat

bahwa

dan/atau

laporan

pengaduan termasuk dalam kategari pelanggaran kode etik maka
Sekretariat

Majelis

Kode

Etik

mengirimkan

berkas

laporan

dan/ atau pengaduan kepada Inspektur Jenderal;
7. Inspektur

Jenderal

memerintahkan

Majelis

untuk

Etik

Kode

menindaklanjuti laporan dan/ atau pengaduan dimaksud;
8. Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik bekerja dengan
menerapkan asas praduga tak bersalah;
9. Dalam rangka pemeriksaan pelanggaran kode etik, Majelis Kode
Etik

melakukan

pemanggilan

kepada

Pegawai

yang

diduga

melakukan pelanggaran Kode Etik paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja sebelum tanggal pemeriksaan;
10. Apabila pada tanggal yang seharusnya pegawai yang bersangkutan
tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7
(tujuh)

hari

kerja

sejak

tanggal

seharusnya

Pegawai

yang

bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama;
11. Dalam hal pemanggilan kedua Majelis Kode Etik tidak dapat
dipenuhi tanpa alasan yang sah, maka Majelis Kode Etik dapat
melakukan pemeriksaan pelanggaran kode etik dan menetapkan
keputusan

mengenru

ada/ tidaknya

pelanggaran

kode

etik

berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa kehadiran
pegawai yang bersangkutan;
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12. Dalam waktu paling lama
menerima

instruksi untuk

pengaduan
menetapkan

dari

14 (empat belas)
menindaklanjuti

Inspektur Jenderal,

keputusan

terhadap

hari kerja sejak
laporan

Majelis

Pegawai

Kode

yang

dan/ atau
Etik wajib

diduga

telah

melanggar kode etik;
13. Hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik dituangkan dalam bentuk
Laporan Hasil Pemeriksaan;
14. Keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam butir
11 (sebelas) berupa:
a.

penetapan adanya pelanggaran kode etik; atau

b. penetapan tidak adanya pelanggaran kode etik.
15. Keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam butir
13 (tiga belas) bersifat final;
16. Dalam hal keputusan Majelis Kode Etik berupa penetapan adanya
pelanggaran

kode

etik,

keputusan

Majelis

Kode

Etik disertai

dengan sanksi pelanggaran kode etik;
17. Laporan Hasil Pemeriksaan dan keputusan Majelis Kode Etik
disampaikan oleh Majelis Kode Etik kepada Inspektur Jenderal;
18. Inspektorat Jenderal berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Kode
Etik menetapkan sanksi terhadap pelanggar;
19. Inspektorat Jenderal melaporkan hasil pemeriksaan kode etik dan
tindak lanjut pelanggaran kode etik kepada Sekretariat Jenderal
dan Menteri Perhubungan;
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BAB VI
SANKS I

A. Pelanggaran Kode Etik
Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi
moral dan/ atau tindakan administratif.
B. Sanksi Moral
1. Sanksi moral ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal;
2. Sanksi moral dapat disampaikan melalui:
a. tertutup;
b. terbuka;
3. Penyampaian sanksi moral secara tertutup dilakukan dalam
pertemuan tertutup yang dihadiri oleh Inspektur Jenderal, atasan
langsung pegawai, dan pegawai yang dikenakan sanksi;
4. Penyampaian sanksi moral secara terbuka diumumkan pada saat
upacara

bendera

atau

forum

resrm

pegawai

dan

papan

pengumuman;
5. Pegawai yang dikenakan sanksi moral harus membuat pernyataan
permohonan maaf dan/ a tau penyesalan.
C. Tindakan Administratif
Dalam hal pengenaan sanksi moral terhadap pegawai yang telah
melanggar kode etik dianggap tidak cukup, pegawai dapat dikenakan
tindakan

administratif

sesuai

dengan

Perundang-undangan di bidang kepegawaian.

ketentuan

Peraturan
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BAB VII
PENUTUP
Keputusan Menteri Perhubungan ini ditetapkan sebagai pedoman bagi
Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) dalam pelaksanaan
pengadaan

barang/jasa

di

Kementerian

Perhubungan

serta

guna

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

MENTERIPERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

BUD! KARY A SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,

DANANG RUSDIHANTO

