
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
MENTERI NEGARA 

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 
Kepada Yth. 
1. Jaksa Agung 
2. Penglima TNI 
3. Kepala Kepolisian RI 
4. Para Gubernur/Bupati/Walikota 
5. Para Sekjen Departemen 
6. Para Sekretaris Kementerian Negara  
7. Para Sekretaris Utama LPND 
8. Para Direksi BUMN/D 
9. Para Pimpinan BHMN 
di 
Tempat 

SURAT EDARAN 
Nomor: SE/  15  /M.PAN/10/2006 

TENTANG 

LARANGAN MENGIRIM DAN MENERIMA HADIAH LEBARAN  

DI LINGKUNGAN PENYELENGGARA NEGARA 

 
Mempertimbangkan: 
 
a.  Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B.2086/KPK/IX/2006 

tanggal 26 September 2006, perihal Penetapan tentang Nilai Parsel Yang 
Masih Dapat Diterima. 

b.  Situasi dan kondisi Pegawai Negeri Sipil khususnya golongan I dan II yang 
masih belum sejahtera. 

 
Disampaikan hal-hal sebagai berikut: 
 
1.  Surat Edaran ini hanya berlaku bagi Penyelenggara Negara, dan bukan 



 
 

 

kepada masyarakat umum sehingga mereka (masyarakat umum) tetap 
dapat melaksanakan sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan yang 
berlaku secara wajar. 

2.  Bantuan atau bingkisan lebaran di lingkungan penyelenggara negara yang 
telah direncanakan hanya dibenarkan diberikan dari pejabat kepada 
pegawai bawahannya (khususnya golongan I dan II) dalam bentuk yang 
sederhana, dalam batas-batas kewajaran dan kepatutan di lingkungan 
masing-masing. Sebaliknya hal ini tidak berlaku bagi pegawai bawahan 
kepada atasannya dan atau antara yang berkedudukan sederajat. 

3. Berkaitan dengan ketentuan pada angka 2 di atas, sesuai dengan isi surat 
KPK yang masih memberikan batas toleransi nilai/harga parsel yang 
diberikan dari atasan kepada bawahan, bantuan bingkisan lebaran 
dimaksud dapat diberikan maksimal senilai Rp. 250.000,- (dua ratus 
limapuluh  ribu rupiah). 

4. Dana yang digunakan berasal dari sumber dana yang jelas-jelas dapat 
dipertanggungjawabkan. 

 Sekali lagi, edaran ini berlaku khusus bagi lingkungan penyelenggara 
negara, sedangkan  bagi  masyarakat kiranya tetap berjalan sebagaimana 
biasanya. 

 Selanjutnya agar dapat dimengerti akan maksud Surat KPK Nomor: 
B.2086/KPK/IX/2006 tanggal 26 September 2006 tersebut, yaitu untuk 
menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menjurus kepada sikap-sikap 
koruptif. Dengan bingkisan-bingkisan yang mewah dan tidak pantas, tetapi 
secara lebih wajar dan sederhana, seharga tersebut di atas. Oleh karena itu 
semua pihak diharapkan dapat mengambil sikap sebagaimana mestinya, 
sehingga untuk masa-masa mendatang sudah dapat diantisipasi agar tidak lagi 
menimbulkan permasalahan. 

Demikian untuk menjadi maklum dan mendapatkan perhatian 
sebagaimana mestinya. 

 
Jakarta,  12 Oktober 2006 

 
Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara 
Ttd 

 
Taufiq Effendi 

 
 
Tembusan Yth ;     



 
 

 

1.  Presiden Republik Indonesia; 
2.  Wakil Presiden Republik Indonesia. 


