
KESEPAHAMAN BERSAMA 
ANTARA 

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA 
DAN 

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

NOMOR: 21 TAHUN 2022 
NOMOR: 10/ HM.05.01 / 2022 

TENTANG 
PENGUATAN UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

Pada hari ini Selasa, tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua 

Puluh Dua (15-03-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di 

bawah ini: 

I. FIRLI BAHURI, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 

Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi 

Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, 

beralamat di Jalan Kuningan Persada Kay. 4, Jakarta Selatan, 

berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/P 

Tahun 2019, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 

II. BIMA HARIA WIBISANA, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, dalam 

hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, 

berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, 

Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 85/TPA Tahun 2021, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 
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PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama 

disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, 

menerangkan terlebih dahulu bahwa: 

a. PIHAK KESATU merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

b. PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang 

diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan 

Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk 

menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Penguatan Upaya 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Kesepahaman 

bersama), yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 

Pasal 1 
MAKSUD DAN TUJUAN 

(1) Maksud dari Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan bagi 

PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam upaya 

pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan tugas dan fungsi 

masing-masing PIHAK. 

(2) Tujuan dari Kesepahaman Bersama ini adalah untuk optimalisasi 

pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK guna mewujudkan kerja 

sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana 

dimaksud ayat (1) . 
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Pasal 2 
RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi: 

a. Pencegahan tindak pidana korupsi; 

b. Sistem penanganan pengaduan; 

c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; 

d. Sosialisasi dan/atau kampanye; 

e. Pertukaran data dan/atau informasi; 

f. Pengkajian dan penelitian; 

g. Penyediaan narasumber dan ahli; dan 

h. Kerja sama lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK dan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 3 
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

Kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi meliputi: 

a. Peningkatan kepatuhan dan perluasan pelaporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai standar akuntabilitas dan 

transparansi penilaian Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

b. Penerapan dan pengembangan Program Pengendalian Gratifikasi; dan 

c. Pelaksanaan program dan kegiatan lainnya sesuai kesepakatan PARA 

PIHAK. 

Pasal 4 
SISTEM PENANGANAN PENGADUAN 

PARA PIHAK mengintegrasikan sistem penanganan pengaduan yang 

terkait dugaan tindak pidana korupsi. 

PIHAK KEDUA meningkatkan penerapan sistem penanganan 

pengaduan di lingkungan PIHAK KEDUA. 

PARA PIHAK melakukan pemantauan efektivitas pemanfaatan sistem 

penanganan pengaduan yang telah terintegrasi. 
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Pasal 5 
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 

(1) PARA PIHAK sepakat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber 

daya manusia dengan menyelenggarakan pendidikan dan/atau 

pelatihan, workshop, seminar, Focus Group Discussion (FGD) termasuk 

peningkatan kompetensi serta sertifikasi. 

(2) PARA PIHAK dapat melaksanakan peningkatan kapasitas serta 

pelayanan pengelolaan sumber daya manusia untuk mendukung 

proses administrasi kepegawaian serta pengembangan manajemen 

kepegawaian PIHAK KESATU. 

(3) PIHAK KESATU memfasilitasi sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi, Ahli 

Pembangun Integritas (API), serta Tempat Uji Kompetensi (TUK) untuk 

menjaga integritas di PIHAK KEDUA. 

Pasal 6 
SOSIALISASI DAN/ATAU KAMPANYE 

(1) PARA PIHAK dapat melakukan kegiatan sosialisasi dan/atau 

kampanye kepada masyarakat dalam rangka upaya pemberantasan 

tindak pidana korupsi antara lain melalui media massa cetak, 

elektronik, seminar, lokakarya, dan/atau media kampanye lainnya 

yang pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama atau 

masing-masing. 

(2) Dalam hal kegiatan sosialisasi dan/atau kampanye sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) membutuhkan dukungan sarana dan 

prasarana, PARA PIHAK dapat mengajukan permohonan kepada 

masing-masing PIHAK secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-

masing pejabat yang berwenang. 
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Pasal 7 
PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI 

(1) PARA PIHAK dapat saling berbagi serta memberikan data dan/atau 

informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan sesuai 

kewenangan masing-masing PIHAK sepanj ang bukan informasi yang 

dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 

peraturan internal masing-masing PIHAK. 

(2) PARA PIHAK menyiapkan media antarmuka (webservice) yang dapat 

diakses dan dapat melakukan integrasi data kepegawaian secara 

elektronis dan non elektronis untuk mendukung proses integrasi data 

kepegawaian PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. 

(3) Membentuk tim pengelolaan dan penyediaan data yang anggotanya 

terdiri dari wakil PARA PIHAK. 

(4) PIHAK KESATU memberikan data dan/atau informasi Aparatur Sipil 

Negara yang telah berstatus sebagai tersangka dan/atau terpidana di 

PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah diumumkan kepada 

publik, guna ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(5) Permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing 

pejabat yang berwenang. 

(6) Permintaan serta pemberian informasi dan/atau data sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dapat dilakukan secara 

elektronis maupun non-elektronis sesuai kesepakatan PARA PIHAK. 

Pasal 8 
PENGKAJIAN DAN PENELITIAN 

(1) PARA PIHAK dapat melaksanakan pengkajian dan penelitian secara 

bersama-sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi 

serta tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana 

korupsi. 
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(2) PARA PIHAK dapat menerapkan kajian dan hasil penelitian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan sosialisasi dalam 

rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Pasal 9 
NARASUMBER DAN AHLI 

(1) PARA PIHAK dapat memberikan bantuan sebagai narasumber dalam 

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau 

masing- masing. 

(2) PIHAK KEDUA dapat memberikan bantuan kepada PIHAK KESATU 

sebagai ahli dalam persidangan sesuai dengan keahliannya dalam 

penanganan tindak pidana korupsi. 

(3) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

masing-masing dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh 

pejabat yang berwenang. 

Pasal 10 
PELAKSANAAN 

(1) Setiap penyelenggaraan kegiatan terkait dengan Kesepahaman 

Bersama ini harus dengan sepengetahuan PARA PIHAK. 

(2) Penggunaan nama, lambang, dan atribut PARA PIHAK harus dengan 

persetujuan masing-masing PIHAK. 

(3) PARA PIHAK dapat menjalankan program kerja atau kegiatan bersama 

sebagai bentuk pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama sesuai 

dengan lingkup kerja sama ini yang dikomunikasikan melalui 

Narahubung dan dapat dilaksanakan melalui mekanisme surat 

menyurat dan/atau dituangkan dalam pedoman kegiatan (Term of 

Reference/Kerangka Acuan Kerja) atau Perjanjian Kerja Sama sesuai 

dengan keperluan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh masing- 

masing PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Kesepahaman Bersama ini. 
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Pasal 11 
PEMBIAYAAN 

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman 

Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK 

berdasarkan kesepakatan dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 12 
JANGKA WAKTU 

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 

sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini. 

(2) Jangka waktu Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan 

kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan 

koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa 

berlakunya Kesepahaman Bersama ini. 

(3) PARA PIHAK dapat mengakhiri Kesepahaman bersama sebelum 

jangka waktu Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berakhir dengan memberitahukan maksud tersebut secara 

tertulis kepada PIHAK lainnya. 

Pasal 13 
EVALUASI 

PARA PIHAK melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama ini 

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dikoordinasikan oleh 

Narahubung masing-masing. 
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Pasal 14 
NARAHUBUNG 

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh 

masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya mengenai atau 

sehubungan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan 

melalui faksimile, surat, dan/atau email. 

(2) PARA PIHAK menunjuk Narahubung dan menentukan alamat 

korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan 

Kesepahaman bersama ini, yaitu: 

a. PIHAK KESATU 

Narahubung : Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi 

dan Instansi 

Alamat 	: Jalan Kuningan Persada Kay. 4 Jakarta Selatan 

Telepon/Faks : (021) 2557 8300 / (021) 255 78411 

Email 	: kerj asamanasional@kpk. go. id   

Website 	: www.kpk.go.id  

b. PIHAK KEDUA 

Narahubung : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan 

Kerja Sama 

Alamat 	: Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta 

Timur 

Telepon/Faks : (021) 80882815 

Email 	: humasAbkn.go.id/ humasbknri@gmail.com  

Website 	: www. bkn. go. id. 

(3) Perubahan/penggantian Narahubung diberitahukan kepada masing-

masing PIHAK. 

(4) Semua perubahan data pada ayat (2) wajib diinformasikan secara 

tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lain paling lambat 5 

(lima) hari kerja sebelum perubahan dimaksud berlaku secara efektif. 

Halaman ke-8 dari 10 halaman 



BKN 

 

5v- 

 

    

KPK.c------:'  

1  

Pasal 15 

KERAHASIAAN 

(1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini sesuai peraturan 

perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing PIHAK. 

(2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan 

keamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

(3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan 

tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut. 

(4) PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, 

dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam 

Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 16 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini 

maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah 

untuk mencapai mufakat. 

Pasal 17 
KETERPISAHAN 

Apabila terdapat suatu ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini yang 

dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah 

ditandatanganinya Kesepahaman Bersama yang menyebabkan ketentuan 

tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan 

ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepahaman Bersama ini dan 

ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepahaman Bersama ini tetap berlaku. 
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IMA MARIA WIBISANA 
PLT. KEPALA 

Pasal 18 
AMANDEMEN 

Setiap perubahan atau hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam 

Kesepahaman Bersama ini diatur kemudian atas dasar kesepakatan 

bersama PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk Amandemen 

Kesepahaman Bersama yang merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini. 

Pasal 19 
PENUTUP 

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam 

rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan 

hukum yang sama. 

KOMISI PEMBERANTASAN 	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
KORUPSI REPUBLIK INDONESIA 
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