
larrosi 
BADAN PUSAT STATISTIK 

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK 
NOMOR 6 TAHUN 2015 

TENTANG 

PEDOiVIAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN 
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, 

Menimbang 	a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tata kelola 
pemerintahan yang baik dan untuk meningkatkan kinerja 
pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik perlu 
disusun pedoman untuk mencegah dan menangani terjadinya 
benturan kepentingan pejabat atau pegawai di lingkungan 
Badan Pusat Statistik; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat 
Statistik tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di 
Lingkungan Badan Pusat Statistik; 

Mengingat 	: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1997, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4150); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

6. 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); 

7.. Persturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat 
Statistikj 
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Menetapkan 

8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi 
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka 
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
122); 

9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat 
Statistik Nomor 116 Tahun 2014 (Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor 643); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 
tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan; 

11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2013 
tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG 
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI 
LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK. 

Pasal 1 

Menetapkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di 
Lingkungan Badan Pusat- Statistik sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan 
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik. 

Pasal 2 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Diteta 	akarta 
pad 	 uari 2015 

 



LAMPIRAN 

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT 

STATISTIK NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG 

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN 

KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN 

PUSAT STATISTIK 

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN 
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang. 

Salah satu faktor penyebab Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi pada 

instansi pemerintah adalah benturan kepentingan (conflict of interest). Situasi 

benturan kepentingan yang sering terjadi, misalnya hubungan afiliasi antara 

seorang penyelenggara negara yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa dengan 

calon penyedia barang/jasa atau situasi ketika seorang penyelenggara negara 

hendak mengambil keputusan terkait dengan sebuah lembaga padahal pejabat 

tersebut memiliki rangkap jabatan, -sehingga situasi tersebut berpotensi 

mempengaruhi kualitas keputusan yang diambil dan pada akhirnya dapat 

mendorong terjadinya korupsi. 

Benturan kepentingan merupakan akar/sumber dan terjadinya korupsi. Dengan 

demikian salah satu tindakan pencegahan terhadap korupsi adalah dengan 

penanganan benturan kepentingan. Dalam rangka penciptaan lingkungan kerja 

yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap 

terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Badan 

Pusat Statistik .dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya. Untuk 

itu diperlukan adanya suatu pedoman bagi seluruh pejabat atau pegawai dalam 

penanganan benturan kepentingan di lingkungan Badan Pusat Statistik. 

B. Tujuan. 

Tujuan dari Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini adalah: 

a. sebagai acuan bpgi pejabat atau pegawai Badan Pusat Statistik untuk mengenal, 

mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsinya; 

b. menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah,dan 

mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan; 

c. meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian negara; 

d. meningkatkan integritas; dan 

e. meningkatkan pelaksanaan pcmerintahan yang bersih dan berwibawa. 
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C. Ruang Lingkup. 

Ruang lingkup pedoman meliputi ketentuan mengenai hal-hal yang terkait dengan 

norma dan etika dalam menghadapi benturan kepentingan, mulai dari definisi 

hingga kebijakan benturan kepentingan jika terjadi benturan kepentingan. 

D. Pengertian. 

1. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga 

Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Presiden. 

2. Pegawai BPS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja 

untuk dan atas nama BPS. 

3. Benturan kepentingan (Conflict of Interest) adalah situasi dimana pejabat atau 

pegawai di lingkungan BPS memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan 

pribadi terhaciap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau 

jabatannya. 

4. Kepentingan pribadi adalah keinginan/kebutuhan pegawai mengenai suatu hal 

yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan 

dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat, pegawai, dan pihak lain. 

5. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat atau 

pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan 

perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat 

memengaruhi keputusannya untuk menyimpang dari norma dan etika yang 

berlaku. 

6. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, 

barang, rabat (discount), komisi, pinjarnan tanpa bunga, tiket perjalanan, 

fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas 

lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar 

negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa 

saranwelektronik. 

7. Pihak Lain adalah perseorangan dan/atau badan hukum diluar BPS yang 

berinteraksi dan bekerjasama dengan BPS termasuk tapi tidak terbatas pada 

penerima jasa, pemasok, dan agen. 

8. Pelaksana Igarian adalah PNS yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat 

definitif yang berhalangan sementara; 

9. Pelaksana Tug,as adalah PNS yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat 

definitif yang berhalangan tetap; 
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10. Kerabat/ Keluarga adalah hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua 

dalam garis lurus maupun garis samping, termasuk mertua, menantu dan 

ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi orang tua 

kandung/ tiri/ angkat; saudara kandung/ tiri/ angkat; suami/isteri; anak 

kandung/ tiri/ angkat; 	suatni/isteri dan 	anak kandung/ tiri/ angkat; 

kakek/nenek kandung/ tiri/ angkat; cucu kandung/tiri/ angkat; saudara 

kandung/ tin/ jngkat dan suami/ isteri; suami/isteri dan saudara 

kandung/tiri/ angkat; saudara kandung/tiri/angkat dan orang tua; mertua. 

E. Prinsip Dasar. 

Prinsip dasar dalam Pedoman ini meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Mengutamakan kepentingan publik; 

2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan 

kepentingan; 

3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; 

4. Menciptakan dan membina budaya organisasi dalam mengelola benturan 

kepentingan; 

BAB II 

BENTURAN KEPENTINGAN 

A. Benturan Kepentingan. 

Bentuk benturan kepentingan di lingkungan BPS adalah sebagai berikut: 

1. situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai menerima gratifikasi atau 

pemberian/ penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan; 

2. situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai menggunakan aset jabatan 

untuk kepentingan pribadi/kelompok/golongan; 

3. situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai menggunakan informasi 

rahasia jahatan untuk kepentingan pribadi/kelompok/golongan; 

4. perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung.atau tidak langsung, 

sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu 

jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya; 

5. situasi dimana pejabat atau pegawai memberikan akses khusus kepada pihak 

tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya; 

6. situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai dalam melakukan proses 

pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan 

dari pihak yang diawasi; 

7. situasi yang  menyebabkan pejabat atau pegawai memiliki kesempatan 

menyalahgUnakan jabatan; 
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8. situasi dimana pejabat atau pegawai bekerja di luar pekerjaan pokoknya, 

kecuali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

9. situasi yang memungkinkan pejabat atau pegawai melakukan diskresi yang 

menyalahgunakan wewenang. 

B. Jenis Benturan Kepentingan. 

Jenis benturan kepentingan di lingkungan BPS, antara lain sebagai berikut: 

1. kebijakan dan pejabat atau pegawai yang berpihak akibat pengaruh, hubungan 

dekat, ketergintungan, dan/atau pemberian gratifikasi; 

2. pemberian izin dan/atau rekomendasi dan pejabat atau pegawai yang 

diskriminatif; 

3. pengangkatan/promosi/demosi/rotasi pejabat atau pegawai berdasarkan 

hubungan keluarga/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dan pejabat atau 

pegawai atau pihak lain; 

4. pemilihan partner atau rekanan kerja dalam pengadaan barang/ jasa oleh 

pejabat atau pegawai berdasarkan keputusan yang tidak profesional serta tidak 

sesuai dengan standar, dan prosedur yang diatur dalam ketentuan perundang-

undangan; 

5. pejabat atau pegawai melakukan komersialisasi pelayanan publik yang 

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; 

6. pejabat atau pegawai menggunakan aset dan/atau informasi rahasia untuk 

kepentingan pribadi/ kelompok/ golongan; 

7. pejabat atau pegawai melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, 

standar, dan prosedur; 

8. pejabat atau pegawai melakukan penilaian atas pengaruh pejabat atau 

pegawai atau pihak lain; dan 

9. pejabat atau pegawai menjadi bagian dan pihak yang memiliki kepentingan 

atas sesuatu yang dinilai. 

C. Sumber Benturan Kepentingan. 

Sumber benturan kepentingan di lingkungan BPS adalah sebagai berikut: 

1. penyalahgunaan wewenang, yaitu pejabat atau pegawai membuat keputusan 

atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas 

pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan; 

2. perangkapan jabatan, yaitu pejabat atau pegawai menduduki dua atau lebih 

jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, 

independen, dan akuntabel, tidak termasuk pelaksana harian atau pelaksana 

tugas; 
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3. hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimililci oleh pejabat 

atau pegawai di lingkungan badan pusat statistik dengan pihak tertentu baik 

karena h0ungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan 

pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya; 

4. gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, 

rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas 

penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya; 

5. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi 

pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang 

disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada; dan 

6. kepentingan pribadi (vested interest) yaitu keinginan/kebutuhan 

pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi. 

BAB III 

PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN 

Setiap pejabat atau pegawai di lingkungan BPS dilarang: 

1. ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya 

benturan kepentingan; 

2. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada 

keluarga/kerabat, kelompok, golongan dan/atau pihak lain; 

3. memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

4. melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Barang Milik Negara 

untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan; 

5. menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan/atau hiburan 

(entertainment) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, 

termasuk dalam rangka hari raya keagamaan, atau acara lainnya, sesuai dengan 

ketentuah peraturan perundang-undangan; 

6. mengijinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk 

apapun kepada pejabat atau pegawai, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

7. menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan 

haknya dan pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat 

menimbulkan potensi benturan kepentingan; 

8. bersikap diskrirninatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan 

satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa; dan 
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9. sengaja turut serta baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan 

pengadaan barakig/jasa, yang pada saat dilaksanakan perbuatan untuk seluruh 

dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan 

pengurusan dan,pengawasan terhadap kegiatan yang sama. 

BAB IV 

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN 

1. Pejabat atau pegawai di lingkungan BPS serta masyarakat dapat melaporkan atau 

memberikan kettrangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan 

keputusan dan/atau tindakan melalui Whistleblowing System; 

2. Laporan atau keterangan yang disampaikan melalui Whistleblowing System dengan 

melampirkan bukti-bukti terkait; 

3. Mekanisme penyarhpaian laporan atau keterangan melalui Whistleblowing System 

diatur dalam Peraturan tersendiri. 

BAB V 

UPAYA YANG DIPERLUKAN UNTUK 

KEBERHASILAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN 

Agar penanganan benturan kepentingan dapat dilakukan secara baik dan berhasil 

diperlukan beberapa upaya sebagai berikut: 

1. Komitmen dan jteladanan. 

Diperlukan komitmen dan keteladanan dari seluruh pejabat atau pegawai dalam 

menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan 

kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai, dan berbagai 

faktor lain. 

2. Perhatian Khusus atas Hal Tertentu. 

Hal-hal tertentu yang dianggap berisiko tinggi dan dapat menyebabkan terjadinya 

situasi benturan kepentingan perlu mendapat perhatian khusus antara lain: 

a.  
hubungan Alfas]. (pnbadi dan golongan); 

b. gratifikasi; 

c. pekerjaan tainbahan; 

d. informasi ;Draw dalam; 

e. kepentingan dalam Pengadaan Barang/Jasa; 

f. tuntutan kehtarga dan komunitas;. 

g. kedudukan di organisasi lain; 

h. intervensi pada jabatan sebelumnya; dan 

i. perangkapan jabatan. 

4';‘,  



SAT STATISTIK 

-7- 

3. Menghindari Situasi Benturan Kepentingan. 

Pejabat dan/atau pegawai dapat lebih awal menghindari terjadinya benturan 

kepentingan atau melakukan antisipasi terhadap terjadinya benturan kepentingan 

dalam pengambilan keputusan, antara lain dengan lebih awal mengetahui agenda 

pembahasan %intik pengambilan keputusan atau melakukan penarikan diri 

(recusat) dan peagambilan keputusan secara ad hoc. 

4. Pemantauan dan Evaluasi. 

Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi 

oleh Inspektorat Utama secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan 

relevan dengan l.ingkungan yang terus berubah. 
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