Edisi 2 No. 4, Okt – Des 2015, p.44-71

Gagasan & Inovasi

Transformasi Birokrasi: Cara untuk Penguatan Etika dan
Integritas dalam Pencegahan Korupsi
Dayat NS Wiranta
Widyaiswara Ahli Madya pada Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur. I (PKP2A.I) Lembaga
Administrasi Negara, Jl. Kiarapayung Km.4,7 Jatinangor-Sumedang, 022-7790044 / 7790055.
(Diterima 06 Desember 2015; Diterbitkan 31 Desember 2015)

Abstract: The bureaucracy is the executive administration that has a large enough authority
to manage public assets, providing public services, and determine policy. Such a large power
control need to prevent abuse of power and the creation of quality guidelines for good
governance. One of the main controls are now the issue is ethics and integrity. Without a
standard of ethics and integrity, it will be very difficult to prevent the abuse of power and
corruption. Therefore good governance is required in order to: (i) the behavior of the
bureaucracy in accordance with the demands of the duties and functions as public servants;
(ii) the public obtain quality public services and reliable; (iii) the public to obtain fair
treatment and non-discrimination in law; (iv) the assets of public and state assets are
managed and used effectively, efficiently, and obey the principle; and (v) the decisionmaking or public policy is transparent and open, and provided a mechanism for the public to
criticized. The government has published several legislations and regulations. Since 2007,
the government has also launched the implementation of bureaucratic reform and
established National Bureaucracy Reform Team, led by the State Minister of PAN. Every
ministry / agency and government can conduct bureaucratic reform in their institution,
which basically focused on organizational management, business process structuring and
arrangement of human resources. The main basis for the formation of government
accountable, transparent, and excellent service is strengthening the ethics and integrity of
the bureaucracy. To achieve this goal is necessary to develop comprehensive guidelines in
order to strengthen ethics and integrity within the ranks of the bureaucracy can be berjaan
effective as implemented in the OECD countries in the form of infrastructure ethics 8 and 12
management principles of ethics and implemented through the Transformation of
Bureaucracy.
Keywords: Good Governance, Ethics and Standards of Integrity, Ethics Infrastructure
OECD.
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1. Pendahuluan
A. Latar Belakang
Jajaran birokrasi adalah pelaksana administrasi pemerintahan yang memiliki wewenang cukup
besar dalam mengelola aset publik, memberikan layanan publik, dan menentukan kebijakan.
Kekuasaan yang demikian besar memerlukan kontrol untuk mencegah penyalahgunaan wewenang
dan pedoman untuk terciptanya kualitas pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu
kontrol utama yang sekarang menjadi isu adalah etika dan integritas jajaran birokrasi. Tanpa adanya
standar etika dan integritas, maka akan sangat sulit untuk mencegah penyalahgunaan wewenang,
korupsi, dan sejenisnya.
Untuk menegakkan etika dan integritas di jajaran pemerintah, diperlukan tata kelola pemerintahan
yang baik, agar: (i) perilaku jajaran birokrasi sesuai dengan tuntutan tugas dan fungsinya sebagai
pelayan masyarakat; (ii) masyarakat memperoleh layanan publik yang berkualitas dan dapat
diandalkan (reliable); (iii) masyarakat memperoleh perlakuan yang adil dan non-diskriminatif secara
hukum; (iv) asset-aset publik dan kekayaan negara dikelola dan dimanfaatkan secara efektif, efisien,
dan taat azas; dan (v) pengambilan keputusan atau kebijakan publik bersifat transparan dan terbuka,
serta tersedia mekanisme bagi masyarakat untuk mengkritisinya .
Dalam rangka penguatan etika dan integritas aparatur pemerintah guna pencegahan korupsi telah
diterbitkan beberapa acuan atau rujukan dalam bentuk TAP-MPR Nomor VI Tahun 2001, Undangundang Nomor 28 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, dan berbagai Peraturan
Menteri. Untuk meningkatkan kinerja birokrasi, sejak tahun 2004, pemerintah telah mencanangkan
pelaksanaan reformasi birokrasi, yang diawali dengan pelaksanaan pilot project di 3 instansi, yaitu
Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk mempercepat
dan memperluas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi tersebut, telah dibentuk Tim Reformasi
Birokrasi Nasional yang dipimpin oleh Menteri Negara PAN. Dengan berbagai kebijakan nasional
tersebut, pada dasarnya setiap kementerian/ lembaga dan Pemda dapat melakukan reformasi birokrasi
di instansinya masing-masing, yang pada dasarnya terfokus pada penataan organisasi, penataan
proses bisnis, dan penataan sumberdaya manusia.
Sesuai dengan perkembangan jaman, tuntutan masyarakat terhadap jajaran birokrasi sebagai
penyelenggara pemerintahan, dan pelayan masyarakat semakin gencar dan kuat untuk dapat
menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas. Termasuk di antaranya
adalah memberikan layanan publik yang prima, serta mengelola sumber daya publik secara akuntabel,
dan transparan, dan bebas dari segala bentuk penyalahgunaan.
Landasan utama untuk terbentuknya pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan pelayanan
prima tersebut adalah penguatan etika dan integritas jajaran birokrasi. Tuntutan tersebut telah
dirasakan oleh pemerintahan di seluruh dunia, sehinggga Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD, 2000) merasa perlu untuk menyusun pedoman yang komprehensif agar
penguatan etika dan integritas di lingkungan jajaran birokrasi dapat berjaan efektif. Pedoman tersebut
dituangkan dalam bentuk 8 infrastruktur etika dan 12 prinsip pengelolaan etika. Kini pedoman tersebut
merupakan rujukan utama yang digunakan oleh berbagai negara di Eropa, Amerika, Asia, dan
Australia, dan dipakai digunakan sebagai acuan untuk mengukur dan menilai kekuatan etika birokrasi.
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B. Tinjauan Pustaka
1. Umum
Standar etika pada jajaran birokrasi telah menjadi perhatian pemerintah di banyak negara.
Perkembangan teknologi informasi dan tatanan global yang lebih terbuka mempertanyakan tradisitradisi lama birokrasi yang cenderung tertutup. Globalisasi dan semakin meningkatkanya tingkat
hubungan ekonomi antar bangsa menuntut jajaran birokrasi untuk berkinerja lebih baik secara
transparansi dan akuntabel.
Meningkatnya peluang ekonomi dan interaksi antara jajaran birorasi dengan pihak swasta juga
semakin membuka potensi untuk korupsi dan bentuk penyalahgunaan wewenang lainnya. Pencegahan
terhadap penyelahgunaan wewenang adalah prosedur yang sangat kompleks, dan membutuhkan
sistem mekanisme pengawasan secara terintegrasi, termasuk di dalamnya sistem manajemen etika.
Penyalahgunaan yang terjadi di banyak negara telah menyebabkan menurunnya kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah, khususnya jajaran birokrasi. Untuk itu pemerintah perlu melakukan
evaluasi dan perubahan terhadap mekanisme pengendalian etika dan perilaku aparat birokrasi.
Untuk mendalami permasalahan mengenai penguatan etika dan integritas dalam pencegahan
korupsi melalui transformasi birokrasi, maka dilakukan pembahasan mengenai konsep-konsep dan
teori yang relevan, khususnya yang terkait dengan etika dan integritas, infrastruktur etika, korupsi,
reformasi birokrasi, trasformasi birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal.
2. Etika dan Integritas
Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos sedangkan bentuk jamaknya adalah ta
etha. Ethos mempunyai banyak arti yaitu: tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang,
kebiasaan/ adat, akhlak,watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan ta etha berarti adat
kebiasaan. Arti dari bentuk jamak inilah yang melatar-belakangi terbentuknya istilah Etika, yang oleh
Aristoteles dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, secara etimologis (asal usul kata), etika
mempunyai arti yaitu ilmu tentang sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan
(Bertens,2000).
Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang lama (Poerwadarminta, 2000), etika mempunyai arti sebagai:
“ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau (moral)”. Sedangkan kata ‘etika’ dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia yang baru (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2000), mempunyai arti :
a. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.
Bertens (2000) mempertajam definisi etika yang ada dalam Kamus besar Bahasa Indonesia
sebagai berikut :
a. Nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam
mengatur tingkah lakunya. Misalnya, jika orang berbicara tentang etika orang Jawa, etika agama
Budha, etika Protestan dan sebagainya, maka yang dimaksudkan etika di sini bukan etika sebagai
ilmu melainkan etika sebagai sistem nilai. Sistem nilai ini bisa berfungsi dalam hidup manusia
perorangan maupun pada taraf sosial;.
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b. Kumpulan asas atau nilai moral yang sering dikonotasikan sebagai kode etik. Contohnya adalah
Kode Etik Jurnalistik, atau kode etik keanggotaan organisasi tertentu, termasuk Kode Etik Pegawai
Negeri Sipil
c. Ilmu tentang yang baik atau buruk yang dikaitkan dengan asas-asas dan nilai-nilai global yang
diterima sebagai hal yang dianggap baik dan buruk. Etika yang dimaksud dalam definisi ini menjadi
bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis, atau sering disebut sebagai filsafat
moral.
Etika merupakan pedoman penting dalam birokrasi. Etika akan memberikan alat untuk
mengupayakan agar proses dalam organisasi berjalan dengan baik dan dapat memuaskan banyak
pihak. Ada dua alasan yang dapat dikaitkan dengan hal ini antara lain bahwa: (i) pertama, masalah
yang ada dalam birokrasi semakin lama semakin kompleks sehingga interaksi antar individu atau tim
dapat mengalami konflik karena beberapa sebab terkait dengan budaya, nilai individu, atau nilai yang
dibangun dalam tim/organisasi; dan (ii) . Kedua, keberhasilan pembangunan yang telah meningkatkan
dinamika
dan
kecepatan
perubahan
dalam
lingkungan
birokrasi.
Birokrasi
melakukan adjusment (penyesuaian) yang menuntut discretionary power (kekuatan pertimbangan/
kebijaksanaan) yang besar, sehingga etika organisasi dapat dijadikan referensi bagi pengambilan
kebijakan tertentu.
Pemerintah memiliki pola prilaku yang wajib dijadikan sebagai pedoman atau kode etik berlaku bagi
setiap aparaturnya. Etika dalam birokrasi harus ditimbulkan dengan berlandaskan pada paham dasar
yang mencerminkan sistem yang hidup dalam masyarakat, yang harus menjadi pedoman serta
diwujudkan oleh setiap aparat dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara umum
nilai-nilai suatu etika yang perlu dijadikan pedoman dan perlu dipraktekkan secara operasional antara
lain Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil.
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri
Sipil didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Kode etik bagi Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan pasal 12 meliputi etika: dalam bernegara;
dalam penyelenggaraan pemerintahan; dalam berorganisasi; dalam bermasyarakat; serta terhadap diri
sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil.
Integritas atau integrity sesuai kamus kompetensi (diunduh dari http://Indosdm, 2012.com) adalah
tindakan yang konsisten dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi, sekalipun
keadaan memberi tantangan besar dalam melaksanakannya. Dalam pelaksanaannya, perilaku dengan
integritas tinggi dapat diukur dengan beberapa indikator berikut:
a. Melakukan tindakan yang menunjukkan pemahaman dan pengenalan perilaku sesuai kode etik,
termasuk jujur dalam menggunakan sumber daya dalam lingkup atau otoritasnya dan meluangkan
waktu untuk memastikan bahwa apa yang dilakukannya tidak melanggar kode etik,
b. Melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai dan keyakinannya meskipun sulit dilaksanakan,
mampu menyampaikan kasus ketidaketisan kepada teman dekat atau rekan kerja secara
gamblang sekalipun menyakitkan, jujur dalam berhubungan dengan pelanggan, dan secara
terbuka mengakui telah melakukan kesalahan,
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c. Bertindak berdasarkan nilai meskipun ada resiko biaya dan investasi lain yang cukup besar. Dalam
hal ini termasuk mengambil tindakan atas perilaku yang tidak etis, bersedia untuk mundur atau
menghentikan produk, jasa, praktek bisnis yang tidak etis, serta melakukan perlawanan terhadap
pihak-pihak yang memiliki kekuasaan demi menegakkan nilai,
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan penekanan bahwa
penegakan integritas dan nilai-nilai etika dalam organisasi dapat dicapai dengan tersusunnya
nilai-nilai ini sebagai standar perilaku atau kode etik. Kode etik atau aturan perilaku ini menjadi
standar perilaku organisasi dan individu sebagai tata laku dalam pencapaian tujuan organisasi, sesuai
dengan (Lihat Peraturan Kepala BPKP No. PER-1326/K/LB/2009). Dalam kaitannya dengan Pegawai
Negeri Sipil, maka perilaku yang bersesuaian dengan kode etik PNS sesuai PP No. 42 tahun 2004
akan menjadi pedoman.
Menyikapi keprihatinan tersebut, maka Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD) telah menyusun konsep penguatan etika dan integritas jajaran birokrasi, yang terdiri dari 8
Infrastruktur Etika dan 12 Prinsip Pengelolaan Etika. Konsep penguatan etika tersebut dirancang untuk
membantu pemerintah melakukan evaluasi terhadap mekanisme, sistem, dan kelembagaan yang telah
atau akan dilakukan. Dalam konsep OECD tersebut terdapat fungsi-fungsi Pedoman, Pengendalian/
Pengawasan, dan Pengelolaan yang disarikan dari pengalaman negara-negara anggota OECD. Jika
dijalankan secara kosisten konsep tersebut akan menjadi instrumen yang handal untuk penguatan
etika dan integritas pada jajaran birokrasi. Dalam menerapkan konsep tersebut, pemerintah bisa
melakukan penyesuaian dengan lebih memprioritaskan bagian-bagian tertentu dari konsep tersebut.
Tujuan dari pembentukan piranti Infrastruktur Etika dan penyusunan Prinsip-prinsip Manajemen
Etika tersebut adalah untuk penguatan etika melalui dua arah pendekatan, yaitu membuat aturan
untuk mencegah terjadinya perilaku ‘tidak etis’ dan memberikan insentif untuk memotivasi perilaku
yang etis. Infrastrukur Etika tersebut telah diujadikan sebagai acuan di banyak negara, baik sebagai
pedoman untuk penguatan etika, maupun sebagai tolok ukur sejauh mana penguatan etika telah
dilaksanakan.
Infrastruktur yang berfungsi dengan baik akan mampu menciptakan lingkungan kerja yang
mendukung penguatan etika dan integritas. Setiap bagian dari infrastruktur etika tersebut adalah
bagian yang saling terpisah, tetapi tiap-tiap bagian adalah kerangka penyangga utama yang saling
melengkapi dan saling mendukung untuk penguatan etika dan integritas. Agar penguatan etika dan
integritas berjalan dengan efektif, maka bagian-bagian dari infrastruktur tersebut harus saling interaksi
dan sinergi satu sama lain. Namun demikian, dalam prakteknya fokus implementasi bisa berbeda-beda
di tiap negara atau wilayah, tergantung pada situasi dan kondisi sosial, budaya, politik, dan sistem
pemerintahan masing-masing. Infrastruktur etika, seperti yang ditunjukkan pada Error! Reference
source not found., tersebut terdiri dari 8 bagian yang memiliki 3 fungsi, yaitu pedoman, pengendalian,
dan pengelolaan.
Dalam prakteknya, implementasi penguatan etika dan integritas berada pada tingkat satuan- satuan
kerja teknis setingkat SKPD, Biro, atau Pusat. Untuk itu, tiap satuan kerja perlu memperhatikan kondisi
lingkungan lokal masing-masing untuk memilih dan menerapkan sistem pedoman, pengendalian, dan
pengelolaan yang sesuai.

48

Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com)
Edisi 2 No. 4, Okt – Des 2015, p.44 – 71
ISSN: 2355-4118

Tabel 1. Komponen Infrastruktur Etika.
FUNGSI
PEDOMAN

INFRASTRUKTUR ETIKA
1. Komitmen Pimpinan (pimpinan harus menekankan bahwa
etika adalah penting, mendukung perilaku beretika dengan
sumbedaya yang memadai, dan menjadi teladan dalam
perilaku etika);
2. Code of cCondutcs yang workable (pernyataan nilai-nilai,
peran, tanggungjawab, tugas, dan batasan-batasan/
larangan);
3. Mekanisme sosialisasi (pendidikan dan latihan).;

PENGENDALIAN

4. Landasan hukum yang efektif (undang-undang dan peraturan
yang menetapkan standar perilaku dan menerapkan aturan
tersebut dengan konsisten);
5. Mekanisme akuntabilitas yang efisien (prosedur administratif,
audit, evaluasi kinerja instansi, konsultasi, dan mekanisme
lainnya);
6. Partisipasi publik (termasuk media masa) sebagai pengawas
terhadap aktifitas dan perilaku aparat birokrasi.

PENGELOLAAN

7. Dukungan kebijakan SDM dan Kondisi layanan publik(fair and
equitable treatment, appropriate pay, and job security);
8. Badan kordinatif.;

Sumber: OECD (2000)

Dalam infrastruktur tersebut terdapat komponen-komponen eksternal, seperti entitas politik,
kerangka hukum, badan pengawas, dan publik. Komponen eksternal tersebut adalah bagian dari fungsi
pengendalian yang mengawasi perilaku dan kinerja birokrasi. Sebaliknya, unsur-unsur internal
(mekanisme akuntabailitas, Codes of Conduct, diklat, dan manajemen SDM) berfungsi sebagai
pedoman dan arahan bagi aparat birokrasi. Jadi unsur-unsur eksternal berfungsi sebagai pengatur
(pembuat aturan dan batasan) yang harus diadopsi oleh unsur-unsur internal birokrasi sebagai
pedoman dan pengelolaan.
Unsur eksternal dan internal tersebut bersifat saling melengkapi dan saling tergantung satu sama
lain dalam menetukan kredibilitas dan efektifitas penguatan etika. Kegagalan pada sisi eksternal akan
berpotensi menyebabkan kegagalan pada sektor internal, demikian juga sebaliknya. Komitmen dan
tekad kuat dari unsur eksternal, seperti tokoh politik dan masyarakat, tidak akan meningkatkan kinerja
maupun etika birokrasi, jika tidak ada sosialisasi dan implementasi di dalam internal birokrasi.
Demikian juga, aparat birokrasi yang sadar dan paham terhadap nilai-nilai etika yang harus
ditegakkan serta akuntabilitasnya terhadap publik, bisa saja menjadi abai dan tidak patuh jika tidak ada
penegakkan aturan dan pemberian sanksi yang tegas dari sektor eksternal. Oleh karena itu, sangatlah
penting adanya sinergi antara sektor internal dan eksternal. Biasanya sektor eksternal harus kuat dulu,
sebelum penguatan internal birokrasi bisa berjalan efektif, karena pada dasarnya sektor internal
birokrasi adalah merupakan penjabaran atau operasionalisasi dari sektor eksternal.
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3. Infrastruktur Etika
Secara lengkap, fungsi dari masing-masing bagian infrastruktur tersebut diuraikan sebagai berikut:
a. Komitmen Politik (Pimpinan instansi)
Inisiatif apapun yang menyangkut birokrasi umumnya akan mengalami kegagalan jika tidak ada
komitmen yang tulus dari pimpinan. Komitmen pimpinan tersebut bisa disampaikan dalam bentuk
retorika (pidato, pengarahan, pengumuman, pernyataan tertulis, dan aturan), yang diekspresikan dalam
bentuk keteladanan, dan di dukung dengan penyediaan sumber daya yang memadai (SDM, dana,
sarana dan prasarana). Retorika tersebut berfungsi sebagai instrumen legal dan pengendalian
administratif, juga sekaligus sebagai pedoman dalam perilaku etika. Komitmen pimpinan adalah unsur
paling utama dalam infrastruktur etika, yang akan menentukan efektif atau tidaknya program penguatan
etika di suatu instansi.
Para pemimpin politik, dan juga pimpinan instansi pemerintah, memiliki dua peran penting dalam
penguatan etika dan integritas. Pertama, sebagai pejabat publik mereka memiliki akuntabilitas untuk
mempertanggung-jawabkan kinerja, kegiatan, dan perilakunya kepada publik. Tanggung jawab ada
pada pundak mereka untuk mengambil keputusan secara transparan dan memberikan layanan yang
berkualitas secara imparsial. Kedua, sebagai pengambil kebijakan mereka memiliki kekuasaan untuk
menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan. Komitmen politik, demikian pimpinan instansi,
harus juga ditunjukkan dengan pembentukan kelompok kerja atau mekanisme untuk menyelidiki tindak
penyimpangan beserta pemberian sanksinya.
b. Kode Etik (Codes of Conduct)
Kode etik (Codes of Conduct) bisa dalam bentuk dokumen legal atau hanya sekedar surat edaran
yang fungsinya sebagai pedoman atau acuan dalam konteks infrastruktur etika. Yang penting
Dokumen tersebut harus menjelaskan tentang standar perilaku dan kinerja aparat birokrasi, termasuk
prinsip-prinsip etika yang harus dipatuhi. Didalamnya bisa ditambahkan juga tentang peran, tugas, dan
tanggungjawab aparat birokrasi, serta kewajiban hukum lainnya.
Selain sebagai pedoman, Codes of Conduct juga berfungsi sebagai piranti untuk pengendalian,
karena di dalamnya ada batasan-batasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dokumen
tersebut memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai penentu standar disiplin dan juga sebagai
pengejawantahan aspirasi birokrasi secara umum, atau instansi satuan kerja secara khusus.
Codes of Conduct tidak boleh terlalu umum karena tingkat kompleksitas masalah etika yang
dihadapi oleh jajaran birokrasi. Namun demikian, perlu juga dipahami, bahwa bagaimana pun
sempurnanya, tidak ada Codes of Conduct yang bisa dapat mengakomodir semua permasalahn etika
di lingkungan birokrasi.
Efektifitas implementasi Codes of Conduct telah menjadi perhatian oleh para pakar manajemen,
baik di lingkungan birokrasi maupun di sektor swasta. Masalah yang mengemuka sangat beragam,
mulai dari Codes of Conduct yang terlalu spesifik atau terlalu umum, terlalu ngawang-ngawang
(unworkable), tidak bermanfaat, atau tidak diketahui oleh karyawan. Masalah lainnya adalah
ketidakjelasan maksud dan tujuan Codes of Conduct dan implementasinya yang buruk. Masalah-
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masalah harus mendapat perhatian dalam penyusunan dan implemenasi penguatan etika dan
integritas agar tidak menjadi bahan lecehan.
c. Sosialisasi - Professional Socialisation
Sosialisasi (professional socialisation) merupakan media bagi aparat birokrasi untuk memahami dan
mendalami arti etos, nilai-nilai, norma, etika, intergritas, dan standar perilaku yang ditetapkan dalam
Codes of Conduct. Sosialisasi yang efektif akan mengembangkan kemampuan aparat birokrasi untuk
menimbang dan mengaplikasikan Codes of Conduct itu dalam keseharian tugas dan perilaku mereka.
Kunci utama sosialisasi adalah pendidikan dan pelatihan, serta keteladanan dari pimpinan
(Kernaghan, 1993 dan, Langford, 1990). Pendidikan dan pelatihan dilakukan pada saat penerimaan
pegawai baru (CPNS), yang bisa dikenal sebagai induction training, maupun setelah menjadi pegawai
yang dilakukan secara berkala sepanjang karirnya sebagai bagian dari birokrasi. Pimpinan (beserta
pejabat senior lainnya) memegang peran sentral dalam melakukan sosialisi tersebut melalui
keteladanan perilaku beretika. Gebrakan-gebrakan manajemen yang behasil menginspirasi para
karyawan adalah yang dimulai dengan keteladanan pimpinan, bukan dengan pidato atau arahan.
Di Norwegia, diklat etika dan perilaku manajemen berbasis nilai diberikan kepada para pimpinan
dan manajer yang memiliki tanggungjawab mengelola SDM. Di Belanda aparat birokrasi yang
menduduki posisi manajer diberikan pelatihan khusus, karena mereka ditugaskan untuk memberikan
perlindungan dan promosi jabatan berdasarkan nilai-nilai etika. Keteladanan dari para manager
tersebut berperan sangat efektif sebagai media sosialisasi untuk memberlakukan nilai-nilai yang
tercantum dalam Codes of Conduct.
d. Kerangka Hukum
Kerangka Hukum adalah seperangkat undang-undang dan peraturan yang menetapkan standar
perilaku aparat birokrasi beserta penerapannya. Kerangka hukum berfungsi memberikan kekuasaan
pada infrastruktur etika, sehingga berfungsi sebagai pengendali (kontrol) terhadap pelaksanaannya.
Kerangka hukum yang menyangkut etika dan integritas memuat secara legal kewajiban-kewajiban
yang harus dilaksanakan oleh aparat birokrasi serta konsewensi dan sanksinya jika kewajibankewajiban tersebut tidak dilaksanakan.
Fungsi utama kerangka hukum dalam penguatan etika adalah memberikan batasan-batasan
perilaku apa saja yang dibolehkan dan yang tidak boleh, kekuasaan untuk implementasi dan
pemberian sanksi, serta akses publik terhadapp keterbukaan informasi yang mendorong ke arah
terwujudnya pemerintahan yang transparan.
e. Mekanisme Akuntabilitas
Aparat birokrasi sebagai pejabat dan pelayan publik harus akuntabel terhadap publik. Prinsip
tersebut dituangkan tidak hanya secara legal melalui undang-undang dan peraturan, tetapi juga harus
diikuti dengan kebijakan-kebijakan, prosedur administratif, dan mekanisme akuntabilitas yang
berfungsi sebagai pengendalian terhadap perilaku keseharian aparat birokrasi.
Mekanisme akuntabilitas internal, antara lain bisa dalam bentuk: (i) Prosedur administratif
sederhana, seperti permohonan melakukan kegiatan dibuat secara tertulis; dan (ii) Prosedur yang lebih
rumit, seperti audit dan evaluasi kinerja instansi. Sedangkan mekanisme akuntabuilitas eksternal,
antara lain bisa dalam bentuk: (i) Mekanisme konsultatif, seperti Badan Penasihat atau Badan
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Pengawas; dan (ii) Mekanisme investigatif, seperti Komisi Parlemen. Mekanisme akuntabilitas tersebut
berfungsi sebagai usaha pengendalian dan juga sekaligus sebagai alat untuk evaluasi kinerja.
Mekanisme akuntabilitas memainkan peran penting dalam infrastruktur etika sebagai kerangka
pengelolaan yang jelas, yang didukung oleh kapasitas penyelidikan dan evaluasi.
Untuk meningkatkan efektifitas, maka mekanisme akuntabilitas internal birokrasi harus
diintegrasikan dengan kerangka manajemen yang jelas, yang mencerminkan fungsi, peran, dan
tanggungjawab sebenarnya dari aparat birokrasi. Kebijakan dan prosedur yang tidak efektif atau
ketinggalan jaman harus segera diubah atau dihilangkan. Pemerintah Amerika Serikat melakukan hal
ini melalui program “Reinventing Government” (Osbone&Gaebler, 1992). Negara lainnya fokus pada
penguatan nilai-nilai dan tujuan yang lebih luas untuk menggantikan aturan yang njelimet. Norwegia,
misalnya, menerapkan manajemen berbasis nilai. Australia mengedepankan pada manajemen kinerja.
f.

Keterlibatan dan Pengawasan Masyarakat.

Masyarakat saat ini jauh lebih terinformasikan dan lebih paham tentang administrasi publik, serta
lebih aktif dalam menuntut jajaran birokrasi untuk memberikan layanan publik yang berkualitas,
transparan dan akuntabel. Keterlibatan publik merupakan salah satu faktor kuat untuk mencegah
korupsi dan penyalahgunaan wewenang lainnya. Dalam konteks infrastruktur etika, efektifitas
keterlibatan publik tersebut sangat tergantung pada adanya dukungan kerangka hukum. Di Indonesia,
partisipasi publik tersebut dimungkinkan dengan telah diundangkannya UU Nomor 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
g. Manajemen SDM dan Kondisi Layanan Publik
Kondisi layanan publik memiliki peran penting dalam infrastruktur etika sebagai media untuk
menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi penguatan etika. Kondisi internal birokrasi yang
berkaitan langsung dengan layanan publik adalah kebijakan tentang pengelolaan SDM, yang memiliki
dampak langsung terhadap perilaku aparat birokrasi, yaitu: (i) . Pertama, kebijakan SDM menentukan
prosedur seleksi dan penerimaan pegawai (rekrutmen), pelatihan, pengawasan, pengembangan,
promosi, sanksi, yang semuanya akan menentukan budaya birokrasi dan kualitas layanan publik; (ii).
Kedua, sistem penggajian dan jaminan karir yang berpengaruh kuat pada moral birokrasi; dan (iii).
Ketiga, kebijakan SDM yang memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban karyawan,
sehingga menumbuhkan kepercayaan pada jajaran birokrasi untuk menolak permintaan atau tugas
yang tidak senonoh (dari atasan atau pihak lain) serta melaporkan adanya penyimpangan atau perilaku
tidak beretika.
h. Lembaga Koordinasi Etika (Co-ordinating Ethics Bodies)
Lembaga yang mengkodinasikan seluruh kerangka infrastruktur etika bisa mulai dari komisi di
parlemen, lembaga pemerintah, kementerian, atau badan tersendiri yang dibuat khusus untuk tujuan
tersebut. Lembaga tersebut melayani fungsi manajemen melalui koordinasi dan dukungan terhadap
semua elemen infrastruktur etika. Lembaga tersebut bisa merangkap fungsi pengendalian jika memiliki
otoritas penindakan. Pengaruh lembaga independen tersebut sangat tergantung pada kewenangan
yang dimiliknya, yaitu konsultatif-edukatif atau penindakan.
Di Amerika, ada badan independen yang namanya US Office of Government Ethics. Direktur badan
tersebut diangkat oleh presiden dengan persetujuan Senat untuk masa jabatan 5 tahun. Badan
tersebut memiliki independensi absolut dari campur tangan pemerintah agar tidak dimanfaatkan
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sebagai instrumen politik. Di Indonesia badan yang mirip seperti itu adalah Ombudsman Republik
Indonesia (ORI).
Badan kordinatif yang memiliki fungsi pengawasan (watchdog) melakukan investigasi dan
penindakan terhadap pelanggaran etika, baik yang melanggar hukum maupun tidak. Efektifititas badan
tersebut sangat tergantung pada kemampuan pengungkapan atau pembuktian adanya pelanggaran,
sehingga perlu dibekali dengan otoritas, sumberdaya, dan independensi agar badan tersebut betulbetul “bergigi”. Namun demikian, lembaga independen seperti itu jarang ada, karena adanya
kekhawatiran atau potensi melanggar hak-hak dan kebebasan sipil. Badan seperti itu dibutuhkan jika
ada kejahatan terorganisir, korupsi sistemik yang mendominasi lembaga pemerintah, seperti kepolisian,
militer, atau legislaif. Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa infrastruktur dibuat agar berfungsi
sebagai insentif untuk terwujudnya perilaku beretika dan juga sekaligus sebagai dis-insentif bagi pelaku
korupsi dan penyalahgunaan wewenang lainnya. Sinergi dan efektifitas kerja antara bagian-bagian
infrastruktur tersebut sangat tergantung pada budaya, politik, sistem pemerintahan, dan kebijakankebijakan masa lalu yang berkenaan dengan etika. Sedangkan implementasi dari tiap-tiap bagian
tersebut akan sangat tergantung pada fokus dan prioritas di tiap-tiap instansi. Namun demikian perlu
dipahami, bahwa apapun prioritas yang dipilih, piranti-piranti infrastruktur etika tersebut hanya akan
efektif jika ada pemahaman dan penerapan yang konsisten.
Pada tingkat negara, implementasi dari 8 infrastruktur tersebut juga bisa berbeda-beda, tergantung
pada kondisi sosial budaya dan sistem pemerintahan. Biasanya pilihan pendekatan terletak pada
insentif pedoman dan pengelolaan atau melalui pengendalian dan pemberian sanksi. Di negara-negara
yang dilanda oleh skandal korupsi secara masif, maka prioritas perlu difokuskan pada penindakan dan
pemberian sanksi, setidaknya untuk jangka pendek. Sebagai contoh, Amerika Serikat dengan
tradisinya yang kuat dalam ‘check and balances’ cenderung lebih menekankan pada pengendalian,
sedangkan Belanda yang memiliki tradisi saling percaya (trust) cenderung lebih mengutamakan
pedoman dan pengelolaan, dengan pengendalian (control) yang lebih minimal.
Selain Infrastruktur Etika, OECD juga mengembangkan Prinsip-prinsip Manajemen Etika yang
dituangkan ke dalam 12 prinsip. Prinsip manajemen tersebut dapat diterapkan di tingkat pemerintah
pusat maupuan daerah serta instansi-instansi di bawahnya. Prinsip tersebut juga dapat digunakan
sebagai rujukan dalam mengevauasi kinerja manajemen etika di jajaran birokrasi. Prinsip-prinsip
tersebut bukanlah pedoman yang sempurna atau harga mati, tetapi lebih sebagai panduan untuk
mengintegrasikan manajemen etika ke dalam manajemen birokrasi secara umum.
4. Prinsip-Prinsip Manajemen Etika
Selain Infrastruktur Etika, OECD juga mengembangkan prinsip-prinsip Manajemen Etika yang
dituangkan ke dalam 12 prinsip. Prinsip manajemen tersebut dapat diterapkan di tingkat pemerintah
pusat maupuan daerah serta instansi-instansi di bawahnya. Prinsip tersebut juga dapat digunakan
sebagai rujukan dalam mengevaluasi kinerja manajemen etika di jajaran birokrasi. Prinsip-prinsip
tersebut bukanlah pedoman yang sempurna atau harga mati, tetapi lebih sebagai panduan untuk
mengintegrasikan manajemen etika ke dalam manajemen birokrasi secara umum. Kedua belas prinsip
tersebut akan diuraikan dibawah ini.
a. Standar etika dan integritas harus jelas
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Seluruh aparat birokrasi harus mengetahui dasar-dasar etika dan perilaku yang harus
diikuti/dipatuhi serta batasan-batasan toleransinya. Dasar-dasar etika tersebut bisa dibuat dalam
bentuk bentuk pamflet atau brosur yang mudah dibaca dan dipahami oleh seluruh karyawan.
b. Standar etika harus dituangkan dalam dokumen legal.
Kerangka legal adalah landasan utama untuk menerapkan standar minimum etika dan integritas
bagi aparat birokrasi. Dokumen legal tersebut harus memuat nilai-nilai dasar etika dan intergitas yang
wajib ditaati, serta dilengkapi dengan pedoman untuk melakukan penyidikan, penindakan, dan
pemberian sanksi jika terjadi pelanggaran.
c. Pedoman etika harus diketahui dan dipahami oleh seluruh aparat
Pedoman etika harus disosiasilasikan kepada seluruh aparat birokrasi sehingga mereka mampu
untuk menerapkan nilai-nilai etika tersebut dalam situasi yang nyata dalam sehari-hari. Sosialisasi bisa
dalam bentuk rapat umum, training, lokakarya, atau bentuk sosialisasi lainnya untuk menumbuhkan
pemahaman dan memberikan alasan moral agar terjadi internalisasi nilai-nilai.
Konsultasi yang tidak memihak (dari pihak ketiga), sangat dianjurkan untuk menciptakan
keterbukaan dimana aparat birokrasi dapat merasa lebih bebas untuk mengemukakan pendapat dan
memecahkan ketegangan yang disebabkan oleh masalah etika. Instansi juga perlu membuat mekanis
konsultasi internal untuk membantu aparat birokrasi agar lebih terbiasa menerapkan etika dan
integritas dalam menjalankan tugas-tugasnya.
d. Aparat birokrasi harus mengetahui hak dan kewajibannya ketika melaporkan adanya
perilaku pelanggaran etika
Instansi harus menyusun aturan dan prosedur yang jelas untuk diikuti ketika terjadi pelanggaran
etika, beserta hirarkis tanggungjawabnya. Aparat juga harus mengetahui hak-hak perlindungan bagi
dirinya ketika melaporkan adanya penyimpangan/ pelanggaran.
e. Harus ada komitmen pimpinan untuk menegakkan etika
Pimpinan instansi harus memiliki komitmen untuk menegakkan standar etika di lingkungannya
masing-masing. Komitmen tersebut ditunjukkan dalam bentuk keteladanan perilaku beretika dalam
menjalankan tugas-tugasnya serta keberanian melakukan inisiatif untuk membuat dan menegakkan
aturan kearah penguatan etika dan intergritas.
f.

Proses pengambilan keputusan harus bersifat transparan

Publik memiliki hak untuk mengetahui bagaimana badan-badan publik menggunakan kekuasaan
dalam mengelola aset-aset publik. Pengawasan publik harus difasilitasi melalui proses yang transparan
dan demokratis sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai (UU 14 tahun 2008 tentang KIP).
g. Harus ada pedoman yang jelas mengatur interaksi antara aparat birokrasi dengan
sektor swasta
Terutama yang menyangkut pengadaan dan outsourcing. Interaksi yang semakin meningkatk
antara aparat birokrasi dengan sektor swasta menuntut adanya aturan yang jelas yang harus dipatuhi
oleh kedua belah pihak.
h. Pimpinan harus terus-terus mensosialisasikan dan mempraktekkan perilaku beretika
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Antara lain dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung penguatan etika dan intergritas,
menerapkan sistem asesmen kinerja yang efektif, dan memberikan reward untuk perilaku etika yang
terpuji. Lingkungan kerja tersebut akan akan berdampak secara langsung pada penerapan etika dalam
lingkungan kerja sehari-hari. Dalam hal ini pimpinan memegang peran sentral sebagai sumber
keteladanan bagi seluruh aparat birokrasi yang menjadi bawahannya.
i.

Kebijakan, prosedur, dan perilaku manajemen harus mencerminkan penguatan etika
dan intergitas

Komitmen penguatan etika dan intergritas harus tercerminkan dalam kebijakan dan perilaku
manajemen. Penguatan etika tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan aturan atau kepatuhan semata.
Kepatuhan hanya mendorong aparat untuk bekerja seadanya, hanya sekedar berusaha untuk tidak
melanggar aturan. Kebijakan yang benar harus menentukan standar etika minimal dengan jelas, tetapi
juga mengartikulasikan dengan jelas nilai-nilai dan norma yang harus ditegakkan dan dicita-citakan.
j.

Kondisi manajemen SDM dan layanan publik harus mencerminkan perilaku etika

Manajemen SDM, seperti rekrutmen, pembinaan karir, pengembangan pribadi (personal
development), sistem reward and punishment, dan kebijakan sumber daya lainnya harus mampu
mencipkatan lingkungan kerja yang kondusif untuk penguatan etika dan integritas.
k. Harus ada mekanisme akuntabilitas
Aparat birokrasi harus akuntabel dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada atasannya
dan juga kepada publik. Akuntabilitas harus mencakup kinerja, kepatuhan kepada aturan perundangan,
dan nilai-nilai etika dan integritas. Mekanisme akuntabilitas bisa dibuat secara internal maupun oleh
pemerintah yang berlaku umum, serta oleh publik.
l.

Harus ada prosedur penanganan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran

Mekanisme untuk pendeteksian dan penyelidikan secara independen terhadap adanya
penyalahgunaan, seperti korupsi, merupakan salah satu unsur utama dari infrastruktur etika. Instansi
harus memiliki prosedur yang handal dan sumberdaya yang memadai untuk oleh melakukan
monitoring, pelaporan, dan penyelidikan terhadap penyelewengan, termasuk tindakan administratif dan
pemberian sanksi.
Dari hasil kajian pegalaman di berbagai negara, maka agar prinsip-prinsip tersebut dapat masuk ke
dalam fungsi sistem dan institusi manajemen ke arah penguatan etika dan integritas aparat birokrasi,
OECD telah mengeluarkan rekomendasi untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
a. Mengembangkan dan mengevaluasi secara berkala kebijakan, prosedur, dan mekanisme
manajemen yang berpengaruh terhadap perilaku etika di lingkungan birokrasi;
b. Memberlakukan dan memelihara standar prima dalam perilaku etika dan melakukan pencegahan
korupsi;
c. Memadukan dimensi etika ke dalam kerangka manajemen agar mekanisme dan perilaku
manajemen konsisten dengan nilai-nilai dan prinsip layanan publik yang prima;
d. Mengadopsi secara legal aspek-aspek dari manajemen etika berbasis nilai-nilai ideal dengan
aspek manajemen berbasis kepatuhan pada aturan/ hukum;
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e. Melakukan asesmen dampak reformasi manajemen etika terhadap perilaku etika aparat birokrasi;
f.

Menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Etika di Lingkungan Birokrasi sebagai standar untuk
menetapkan perilaku etika.
5. Korupsi

Korupsi adalah kerusakan kehidupan, dan pendidikan anti korupsi dimulai sejak bayi dalam
kandungan. Penodaan terhadap Primordial Covenant menyebabkan pelemahan terhadap Spiritual
Accountability seseorang (PRIMA, KPK). Sedangkan pengertian korupsi sebagaimana tercantum
dalam UU No. 20 tahun 2001 mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan melawan hukum dengan
maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan dapat merugikan keuangan atau perekonomian
negara. Termasuk dalam tindakan korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau
sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat
baik yang dilakukan di dalam ataupun di luar Indonesia. Tindakan korupsi karenanya diperhitungkan
secara trans-nasional atau lintas batas teritorial. Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagi
tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi,
merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus
dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara
dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan
kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.
Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh
pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga,
sanak saudara dan teman. Wertheim dalam Lubis, 1970 (diunduh dari www.perkuliahan.com/makalahtentang-korupsi ) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia
menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan
yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah
dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi. Selanjutnya, Wertheim menambahkan bahwa
balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada
keluarganya atau partainya/kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi
dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan yang demikian, jelas bahwa ciri
yang paling menonjol didalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan
antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisahan keuangan pribadi dengan
masyarakat.
Tabel 2. Posisi Indonesia dalam Corruption Perceptions Index 2014.
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Sumber: Transparency International (2015)
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN dan upaya pemberantasan korupsi
telah banyak dilakukan dan hasilnya pun telah mulai dirasakan. Namun, masih banyak hal yang harus
diselesaikan lebih lanjut. Sebagai contoh, IPK Indonesia telah membaik dari tahun ke tahun, tetapi
nilainya masih rendah. Di samping itu, skor tersebut juga masih relatif rendah jika dibandingkan dengan
negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti terlihat pada tabel di atas.
6. Reformasi Birokrasi
Menurut Kemenpan & RB (2012), makna reformasi birokrasi adalah: (i) perubahan besar dalam
paradigma dan tata kelola pemerintahan; (ii) pertaruhan besar bangsa Indonesia dalam menghadapi
tantangan abad ke 21; (iii) berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi
pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit; (iv) menata
ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan
langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada,
perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa; dan (v) merevisi dan membangun berbagai
regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan
menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.
Sedangkan tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional
dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik,
netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, dilakukan langkah-langkah percepatan
sebagai berkut: (i) penataan struktur birokrasi; (ii) penataan jumlah dan distribusi PNS; (iii) sistem
seleksi CPNS dan promosi PNS secara terbuka; (iv) profesionalisasi PNS; (v) pengembangan sistem
elektronik pemerintah (e-government); (vi) penyederhanaan perizinan usaha; (vii) peningkatan
transparansi dan akuntabilitas aparatur; (viii) peningkatan kesejahteraan PNS; dan (ix) efisiensi
penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja PNS.
7. Transformasi Birokrasi
Konsep transformasi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah perancangan ulang terhadap aspekaspek genetika birokrasi yang menjadi penggerak utama suatu organisasi. Di dalamnya tercakup 4
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domain yang dikenal sebagai 4 R, yaitu Renew, Reframe, Restructure, dan Revitalize (Gouillart dan
Nelly, 1995). Ke empat komponen transformasi tersebut harus dilakukan bersamaan, tidak bagian per
bagian, sebagai syarat utama bagi suatu organisasi untuk sukses dan berkelanjutan. Secara ringkas,
fungsi dari ke empat komponen tersebut dijelaskan dibawah ini.
a. Reframing
Menata ulang ‘otak’ dan mental model organisasi. Organisasi yang sudah mapan cenderung
terjebak pada pola pikir tertentu (fixed mind set) yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun,
sehingga cenderung ‘mandeg’ dan tidak mampu mengembangkan mental model yang baru dan segar.
Proses Reframing akan membuka cakrawala pola pikir agar mampu mengembangkan visi dan
pandangan baru yang lebih progresif tentang jati diri (eksistensi dan kompetensi) korporat atau
birokrasi.
Reframing tidak mudah dilakukan, karena adanya dinding penghalang alamiah (mental barrier)
dalam bentuk keengganan untuk berubah, penolakan terhadap terobosan, keberpihakan pada status
quo, dan penolakan terhadap nilai-nilai baru. Mengatasi halangan-halangan tersebut merupakan
kendala terbesar dalam proses transformasi, karena yang kita hadapi bukan sekedar halangan dalam
bentuk fisik, tetapi sikap prejudis dan emosi manusia yang sukar untuk diubah.
Proses Reframing berusaha merobohkan dinding-dinding penghalang tersebut dan sekaligus
menyiapkan mental untuk bergerak melewatinya. Proses tersebut akan mencakup perubahan pola
pikir, motivasi, standar penilaian, dan bahkan juga nilai-nilai dan norma bisa ikut berubah. Keberhasilan
Reframing tergantung pada tiga pilarnya, yaitu: (i) membangun visi bersama, a sense of purpose, yang
bertahan untuk jangka waktu yang cukup lama; (ii) mobilisasi skala korporat; dan (iii) membangun tolok
ukur kemajuan.
b. Restructuring
Menyiapkan infrastruktur organisasi ke arah kinerja yang lebih prima. Obyek utamanya adalah
organ tubuh (body) korporat atau birokrasi, dan tolok ukur utamanya adalah efiensi, dan hasil akhirnya
adalah korporat yang ramping, sehat, dan lincah. Restrukturisasi adalah proses yang biasanya
memberikan hasil lebih awal, tetapi juga yang paling menimbulkan stress. Keberhasilan melakukan
restrukturisasi harus dibarengi dengan Renewal dan Revitalization agar sukses dapat terus
dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang.
Proses Restructuring melatih dan menggerakkan seluruh komponen organisasi agar bergerak ke
arah yang dinginkan. Sebaik apapun visi, misi, dan program organisasi, semuanya tidak akan
menghasilkan apa-apa jika organ-organ dan komponen yang ada dalam organisasi tidak bergerak
melaksanakannya. Karena itu Restrukturisasi harus menembus seluruh nadi, otot, dan organ dalam
tubuh organisasi, termasuk asset-aset dan sumberdaya yang dimilikinya, proses-proses internal,
system alokasi sumberdaya, strategi operasional, alur kerja, serta sinergitas dari semua proses dan
sumberdaya yang ada.
Restrukturisasi juga menelaah hubungan antara visi-misi organisasi dengan proses dan prioritas
kegiatan yang menjadi salah satu kunci agar organisasi dapat terus bertahan. Untuk itu restrukturisaksi
perlu diarahkan untuk: (i) pengembangan sumberdaya, resource generator, dan economic model (bagi
entitas bisnis); (ii) penguatan infrastruktur dan komponen fisik; dan (III) pengembangan arsitektur kerja
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yang lebih efisien; melakukan reorganisasi kerja dan proses sehingga mampu menghasilkan perbaikan
secara dramatik dalam aspek-aspek kualitas, efisiensi, dan biaya.
c. Revitalization
Membangun hubungan-hubungan baru antara eksistensi dan kompetensi organisasi dengan
lingkungan strategisnya. Peluang-peluang untuk pertumbuhan sering kali tidak tampak dengan jelas,
sehingga diperlukan kejlian dalam melakukan revitalisasi. Proses Revitalisasi akan membawa
kehidupan baru ke dalam organisasi, antara lain dengan mengembangkan lebih jauh proses yang
sudah ada atau mengembangkan hal-hal baru untuk menjawab tuntutan stakeholders dan mengikuti
perubahan dan perkembangan lingkungan strategis.
Kecederungan jajaran birokrasi adalah bersikap defensif ketika terjadi kendala, antara lain dengan
melakukan penghematan, pengurangan kegiatan, dan sejenisnya, bukan mencari peluang baru dan
melakukan inovasi atau terobosan.
Untuk itu Rivitalisasi harus diupayakan berorientsi pada: (i) pemangku kepentingan/ customer
oriented; (ii) pengembangan dan inovasi (system manajemen dan produk); dan (iii) pengembangan IT
sebagai urat nadi organisasi.
d. Renewal
Membekali SDM dengan keterampilan (skills) dan semangat (spirit) yang baru, serta
mengembangkan tujuan-tujuan dan target baru sehingga organisasi selalu mampu melakukan
regenerasi dari waktu ke waktu untuk mengikuti perubahan dan perkembangan di lingkungan
strategisnya. Metabolisme internal organisasi harus diubah sedemikian rupa sehingga secara internal
terjadi diseminasi pengetahuan dan keterampilan secara cukup intens, sedangkan terhadap lingkungan
eksternal mampu melakukan adaptasi dan memberikan respon secara cepat. Proses Renewal
umumnya tidak begitu tampak ke permukaan, tetapi berperan paling vital dalam proses transformasi
organisasi.
Proses Renewal fokus pada SDM sebagai nyawa dan sekaligus motor penggerak organisasi. Kalau
kita gabungkan lagi keempat komponen transformasi, maka Reframing berada ada basis rasionalnya,
Restructuring membedah dan menelaah organ-organ organisasi, Revitalization bergerak pada domain
lingkungan strategis, maka Renewal berfungsi membangun dimensi spiritual atau nafas yang menjadi
semangat organisasi. Berbeda dengan pandangan umum yang memandang organisasi hanyalah
sebagai kumpulan system dan proses, Renewal melihat organisasi sebagai entitas yang memiliki
emosi dan spirit, yang juga mampu menggerakkan emosi, sebagaimana halnya manusia. Spiritualitas
inilah yang menjadi kunci utama organisasi-organisasi yang sukses. Tanpa adanya penjiwaan
spiritualitas, maka transformasi tidak akan berhasil, karena spirit untuk belajar dan berkembang adalah
bagian yang inherent dari karakter orang-orang yang sukses. Demikian juga halnya dengan organisasi
yang sukses adalah organisasi yang pembelajar (Senge P, 1990).
Renewal dimulai dengan adanya rewards, berupa kompensasi, penghargaan, persahabatan,
keterikatan social, atau bentuk-bentuk lainnya yang menjadi pengikat antara individu (SDM) dengan
organisasi induknya. Pada level tertentu, ketika emosi sudah cukup intens bermain, orang-orang tidak
lagi termotivasi oleh rewards. Hubungan antara individu dengan korporat berubah, dimana individu
tidak lagi memandang korporat sebagai sumber pemberi penghasilan semata, tetapi sebagai bagian
dari hidupnya. Sikap individu mulai bergeser mengambil tanggungjawab korporat sebagai
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tanggungjawab pribadi. Termasuk dalam upaya pengembangan diri sehingga mampu menjadi
pebelajar yang aktif. Indvidu dalam korporat mengejar prestasi bukan lagi untuk mencari rewards
semata, tetapi sebagai upaya untuk aktualisasi diri dan memberikan impact yang significant kepada
lingkungannya. Tataran ini diekspresikan dalam pidato John F. Kennedy: “Ask not what your country
can do for you, but ask what you can do for your country”.
Dalam kaitannya dengan penguatan etika dan integritas birokrasi, maka dari keempat komponen
transformasi tersebut yang cukup relevan dan memungkinkan untuk dilakukan adalah Reframing dan
Revitalization
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) telah mewajibkan seluruh Kementerian dan Lembaga untuk mengendalikan seluruh kegiatan
dengan menyelenggarakan sistem pengendalian intern. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa
tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pengertian SPIP sesuai
dengan PP tersebut adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara
terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi, melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Tujuan SPIP adalah memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui:
Kegiatan yang efektif dan efisien; Laporan keuangan yang dapat diandalkan; Pengamanan aset
negara; serta Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu :
Lingkungan pengendalian; Penilaian risiko; Kegiatan pengendalian; Informasi dan komunikasi; serta
Pemantauan pengendalian intern.Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi
fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk lingkungan
pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah.
Pasal 4 PP 60 tahun 2008 menegaskan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan
dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk
penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui: penegakan integritas dan
nilai etika; komitmen terhadap kompetensi; kepemimpinan yang kondusif; pembentukan struktur
organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan hubungan kerja yang baik
dengan Instansi Pemerintah terkait.
Penyelenggaraan unsur lingkungan pengendalian yang baik akan meningkatkan suasana
lingkungan yang nyaman yang akan menimbulkan kepedulian dan keikutsertaan seluruh pegawai.
Untuk mewujudkan lingkungan pengendalian yang demikian diperlukan komitmen bersama dalam
melaksanakannya. Komitmen ini juga merupakan hal yang amat penting bagi terselenggaranya unsurunsur SPIP lainnya.
Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 yang menjadi sub unsur pertama dari lingkungan pengendalian
adalah pembangunan integritas dan nilai etika, organisasi dengan maksud agar seluruh pegawai
mengetahui aturan untuk berintegritas yang baik dan melaksanakan kegiatannya dengan sepenuh hati
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dengan berlandaskan pada nilai etika yang berlaku untuk seluruh pegawai tanpa terkecuali. Integritas
dan nilai etika tersebut perlu dibudayakan, sehingga akan menjadi suatu kebutuhan bukan
keterpaksaan. Oleh karena itu, budaya kerja yang baik pada instansi pemerintah perlu dilaksanakan
secara terus menerus tanpa henti.
Selanjutnya, dibuat pernyataan bersama untuk melaksanakan integritas dan nilai etika tersebut
dengan menuangkannya pada suatu pernyataan komitmen untuk melaksanakan integritas. Pernyataan
ini berupa pakta (pernyataan tertulis) tentang integritas yang berisikan komitmen untuk
melaksanakannya. Selain itu, kompetensi yang merupakan kewajiban pegawai di bidangnya masingmasing. Komitmen yang dilaksanakan secara periodik tersebut perlu dipantau dan dalam
pelaksanaannya perlu diimbangi dengan adanya kepemimpinan yang kondusif sebagai pemberi
teladan untuk dituruti seluruh pegawai. Agar dapat mendorong terwujudnya hal tersebut, maka
diperlukan aturan kepemimpinan yang baik. Aturan tersebut perlu disosialisasikan kepada seluruh
pegawai untuk diketahui bersama.
Demikian juga, struktur organisasi perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan dengan pemberian
tugas dan tanggung jawab kepada pegawai dengan tepat . Terhadap struktur yang telah ditetapkan,
perlu dilakukan analisis secara berkala tentang bentuk struktur yang tepat. Diperlukan pembinaan
sumber daya manusia yang tepat sehingga tujuan organisasi tercapai. Disamping itu,
keberadaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) perlu ditetapkan dan diberdayakan secara
tepat agar dapatberperan secara efektif. Hal lainnya yang perlu dibangun dalam penyelenggaraan
lingkungan pengendalian yang baik adalah menciptakan hubungan kerja sama yang baik diantara
instansi pemerintah yang terkait.

C. Permasalahan
Masalah yang dihadapi oleh birokrasi di Indonesia saat ini cukup kompleks, yang akar masalahnya
bermula dari lemahnya etika dan integritas (spiritual accountability) penyelenggara pemerintahan.
Masalah tersebut muncul dalam bentuk kinerja yang lemah, disiplin yang rendah, serta berbagai
pelanggaran etika, penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan tindak pidana lainnya.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan disiplin dan kinerja birokrasi
melalui berbagai program, antara lain Reformasi Birokrasi, remunerasi, serta penerbitan berbagai
aturan perundangan yang mengatur tata kelola birokrasi, dan perilaku PNS. Namun demikian, upayaupaya tersebut masih belum memberikan hasil yang nyata, karena upaya-upaya tersebut tidak
menyentuh sebab utama akar permasalahan, yaitu lemahnya etika dan integritas (spiritual
accountability) jajaran birokrasi. Aturan perundangan tidak dapat digunakan sebagai substitusi untuk
etika dan integritas.
Upaya-upaya perbaikan kinerja birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini belum
memberikan hasil yang baik, karena upaya-upaya tersebut umumnya terfokus pada struktur dan
system tata kelola birokrasi saja dan belum menyentuh mental model birokrasi yang menjadi sumber
semua permasalahan. Agar upaya perbaikan kinerja dan integritas birokrasi dapat berhasil dengan
baik, maka upaya-upaya tersebut harus menyentuh aspek utamanya, yaitu perubahan mental model
birokrasi melalui penguatan etika dan integritas.
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Dengan latar belakang tersebut, maka penulisan ini akan memfokuskan pada upaya-upaya
transformasi mental model untuk menciptakan birokrasi yang ber-etika dan ber-integritas. Hal-hal yang
menjadi pokok bahasan adalah:
 Konsep transformasi birokrasi yang dibutuhkan untuk penguatan etika dan integritas birokrasi di
Indonesia
 Best practices yang bisa diterapkan di Indonesia untuk penguatan etika dan integritas
 Prasyarat dan infrastruktur yang diperlukan untuk melakukan penguatan etika dan integritas
 Infrastruktur etika yang sudah ada di Indonesia dan sudah sejauh mana infrastruktur tersebut
berfungsi
 Kendala-kendala yang dijumpai dalam upaya membangun dan memfungsikan infrastruktur etika
 Pelajaran lainnya (best practices dan bad practices) yang bisa diambil dari pengalaman negara atau
instansi pemerintah dalam membangun dan memfungsikan infrastruktur etika
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan
Penulisan kertas kerja ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang berbagai aspek tersebut
di atas, mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, mengkaji alternatif solusi terbaik, serta
memberikan rekomendasi langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun birokrasi Indonesia
yang lebih baik. Secara lebih rinci tujuan kajian ini adalah:
a. Melakukan identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap etika, integritas, dan perilaku
birokrasi;
b. Melakukan identifikasi infrastruktur etika yang diperlukan, serta mempelajari bagaimana
komponen-kompenen infrastruktur tersebut berfungsi dan saling berinteraksi dalam menciptakan
kondisi yang kondusif untuk perilaku yang ber-etika dan ber-integritas;
c. Mengidentifkasi adanya pola keberhasilan maupun ketidakberhasilan serta faktor-faktor
penyebabnya;
d. Mengidentifiasi kendala-kendala etika dan perilaku yang disebabkan oleh peralihan dari
manajemen berbasis aturan/ kontrol (rule-based) ke manajemen berbasis hasil (result-based).
Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:
a. Teridentifikasinya infrastruktur etika beserta fungsi, interaksi, dan pengaruhnya terhadap perilaku
etika;
b. Teridentifikasinya best practices/ bad practices sebagai bahan pembelajaran;
c. Tersedianya kesimpulan dan rekomendasi kebijakan untuk penguatan etika dan integritas birokrasi
sebagai bahan transformasi birokrasi menuju kinerja birokrasi Indonesia yang lebih baik.

2. Analisa
1. Kondisi Infrastruktur Etika Saat Ini
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Kondisi infrastruktur etika dalam birokrasi Indonesia dewasa ini pada umumnya sudah
diimplementasikan, namun ada beberapa hal yang masih perlu dilakukan optimalisasi diantaranya
adalah komitmen pimpinan, sosialisasi secara profesional melalui pendidikan dan pelatihan,
keterlibatan publik, kebijakan SDM yang efektif, dan koordinasi yang mencakup semua infrastruktur
etika. Hal-hal tersebut dapat dilihat dari masih banyak dari peraturan tersebut belum diimplementasikan
secara konsisten dan konsekwen, keterlibatan publik dalam melakukan kontrol terhadap penerapan
etika di birokrasi masih lemah, dan pengeloaan sumberdaya aparatur belum efektif dalam rangka
menciptakan aparatur yang beretika dan berintegritas.
Sisi lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah adanya desentralisasi sebagai implementasi
Otonomi Daerah yang telah memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk
mengelola sumberdaya yang ada di daerah, termasuk pengelolaan jajaran birokrasi. Desentralisasi
tersebut telah menciptakan berbagai bentuk fragmentasi terhadap nilai-nilai dan norma, terutama yang
menyangkut imparsialitas jajaran birokrasi akibat adanya intervensi politik yang sangat kuat.
Masalah utama SDM aparatur negara adalah alokasi dalam hal kuantitas, kualitas, dan distribusi
PNS menurut teritorial (daerah) tidak seimbang, serta tingkat produktivitas PNS masih rendah.
Manajemen sumber daya manusia aparatur belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan
profesionalisme, kinerja pegawai, dan organisasi. Selain itu, sistem penggajian pegawai negeri belum
didasarkan pada bobot pekerjaan/jabatan yang diperoleh dari evaluasi jabatan. Gaji pokok yang
ditetapkan berdasarkan golongan/ pangkat tidak sepenuhnya mencerminkan beban tugas dan
tanggung jawab. Tunjangan kinerja belum sepenuhnya dikaitkan dengan prestasi kerja dan tunjangan
pensiun belum menjamin kesejahteraan.
Beberapa kasus yang muncul terkait pengelolaan Sumber Daya Aparatur, diantaranya adalah:
a. Lemahnya Pengendalian Internal Pada Penataan Kepegawaian
Pengendalian internal merupakan salah satu pokok permasalahan perencanaan Sumber Daya
Aparatur Pemerintah. BPK menemukan adanya permasalahan pada pelaksanaan Analisis Jabatan dan
lemahnya pengawasan internal pada pengusulan pegawai dari instansi pengusul. Tidak seluruh
instansi yang mengusulkan pengadaan pegawai berdasarkan analisis jabatan, beban kerja, dan
kebutuhan formasi sesuai kompetensi yang dibutuhkan oleh organisasi. Ini adalah cerminan dari belum
tersusunnya perencanaan PNS yang komprehensif, integrated dan berbasis kinerja, baik secara
nasional maupun institusional, dengan demikian pengadaan PNS belum berdasar pada kebutuhan riil.
b. Sistem Database Kepegawaian Masih Lemah
Lemahnya database kepegawaian merupakan salah satu penyumbang terjadinya penyelewengan
etika dalam penyelenggaraan sumber daya aparatur pemerintah. Temuan BPK tahun 2011 terkait
dengan penerimaan pegawai tahun 2011 mengindikasikan adanya perbedaan yang mencolok antara
database kepegawaian pada instansi pengusul dengan Badan Kepagawaian Negara (BKN), yang
menyebabkan sulitnya melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan dan analisis jabatan pada
suatu instansi. Upaya integrasi belum optimal, masih banyak instansi yang menggunakan aplikasi
database kepegawaian yang berbeda, bahkan banyak diantara instansi daerah masih melakukan
pencatatan kepegawaian dengan aplikasi seadanya atau manual. BKN sudah meminta seluruh instansi
menggunakan menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) untuk mensinkronkan
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struktur data kepegawaian antara organisasi pengguna dengan BKN. Akan tetapi tampaknya
sinkronisasi data masih belum terjadi karena lambannya update data dari instansi pengguna pegawai.
c. Sistem Rekrutment Belum Sesuai Dengan Formasi
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengaku masih memiliki
kekurangan dalam tahap penjaringan pegawai pemerintah, namun tingkat kecurangan selama
pelaksanaan ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah sangat berkurang. Wakil Menteri PANRB (periode 2009-2014) mengatakan dengan sistem terbaru yang penentuan kelulusan calon bertahap
dan memakai standar nasional, banyak Kepala Daerah mengaku terbantu karena tidak mungkin lagi
meloloskan calon titipan. Dari 148.259 peserta seleksi tahun 2012, hanya 44.216 lolos passing grade.
Kemudian dari 11.460 formasi PNS di berbagai kementerian atau dinas yang disediakan, hanya 9.821
orang lolos atau 84,3 persen saja. Pemerintah mengancam tidak akan memberikan nomor induk
pegawai jika dari hasil tes kompetensi dasar berbeda dengan yang dilaporkan.
d. Penerimaan Pegawai tidak sesuai Prosedur
BPK juga menemukan 9 temuan dalam penerimaan PNS. Kesembilan temuan itu, panitia
penerimaan CPNS tidak didukung dengan uraian tugas yang jelas, seleksi administrasi penerimaan
CPNS tidak cermat, pengolahan lembar jawaban komputer tidak sesuai dengan ketentuan, latar
belakang pendidikan dan penempatan pelamar yang lulus tidak sama dengan formasi yang ditetapkan.
Temuan berikutnya, pengajuan usulan penetapan NIP (Nomor Induk Pegawai) tidak sesuai dengan
ketentuan, dokumen pengelolaan tidak dikelola sesuai dengan ketentuan, proses verifikasi dan validasi
dokumen persyaratan administrasi tenaga honorer tidak sesuai dengan ketentuan, proses
pengangkatan tenaga honorer dan sekretaris desa tidak didokumentasikan dengan baik dan
penempatan sekretaris desa oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan formasi yang telah
ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Data Indonesian
Corruption Watch terkait praktik perjokian dan gratifikasi juga tidak dapat diabaikan dan ini
menggambarkan buruknya pelanggaran etika pada mekanisme penerimaan PNS.
2. Kondisi Yang Diharapkan
Kesenjangan dilihat berdasarkan Kondisi ideal dari pedoman OECD untuk infrastruktur etika dan
prinsip-prinsip penerapannya. Kondisi ideal dianggap tercapai apabila seluruh prinsip dalam penerapan
kode etik dipenuhi. Konsep transformasi birokrasi disepakati sebagai upaya pencapaian kondisi yang
diinginkan dari kondisi saat ini. Kondisi saat ini digambarkan dari fakta yang ada secara nasional.

KONDISI STRATEGIS

64

Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com)
Edisi 2 No. 4, Okt – Des 2015, p.44 – 71
ISSN: 2355-4118

KONDISI SAAT INI:
Analisis Data Nasional

Transformasi
Mengisi Gap Antara
Keadaan Yang
Diinginkan dengan
Keadaan Saat Ini

KONDISI YANG
DIINGINKAN:
Penerapan Etika dan
Integritas Birokrasi
Utk Pencegahan

Gambar 1. Analisis Kesenjangan dan Transformasi.

Hasil analisis kesenjangan terhadap data nasional dan standar OECD memberikan indikasi bahwa
secara umum infrastruktur etika di Indonesia telah dilaksanakan. Dalam beberapa aspek, terlihat
bahwa implementasi infrastruktur ini masih sangat rendah, yaitu Sosialisasi Pedoman untuk melakukan
internalisasi kode etik (29%), keterlibatan masyarakat (17%), dan koordinasi (kelembagaan)
pengelolaan etika (35%).

Tabel 3. Gap Analisis Matriks Analisis Kesenjangan.
No

Infrastruktur Etika

OECD

Nasional

1

Komitmen Pemimpin

Sangat
Memuaskan

56% (Cukup)

2

Kode Etik

Sangat
Memuaskan

71% (Sangat
Baik)

3

Sosialisasi
Pedoman
(Internalisasi)

Sangat
Memuaskan

29% (Sangat
Kurang)

4

Landasan Hukum
Penindakan

Sangat
Memuaskan

61 % (Baik)

5

Mekanisme
Akuntabilitas

Sangat
Memuaskan

57 % (Cukup)

6

Keterlibatan
Masyarakat

Sangat
Memuaskan

17 % (Sangat
Kurang)

7

Pengelolaan
SDM/Birokrasi

Sangat
Memuaskan

80 % (Sangat
Baik)

8

Koordinasi/
kelembagaan

Sangat
Memuaskan

35 % (Sangat
Kurang)

Keterangan

Skala Nilai
Tingkat
Compliance:
< 40
Sangat
Kurang
41-50 Kurang
51-60 Cukup
61-70 Baik
71-80 Sangat Baik
81-90 Memuaskan
>
90
Sangat
Memuaskan

C. Integrasi Hasil Analisis Aspeks Integritas.
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Pelaksanaan analisis atas aspek Pedoman, Pengendalian, dan Pengelolaan, integrasi ketiganya
dilakukan dengan systems thinking untuk mendapatkan driving force utama dari seluruh variabel aspek.
Rekomendasi dibuat berdasarkan skenario planning yang dapat dilihat pada Error! Reference source
not found.2.

Gambar 2. Integrasi Hasil Analisis Aspeks Integritas.
Penentuan driving force, digunakan faktor-faktor yang berasal dari kesimpulan hasil analisis dari
setiap aspek di atas. Identifikasi driving force (1) Komitmen Pimpinan;, (2) Kode Etik PNS;, (3)
Sosialisasi Pedoman;, (4) Kkesejahteraan dan rasa aman secara finansial;, (5) Tunjangan Kinerja;, (6)
Landasan Hukum Penindakan;, (7) Koordinasi;, dan (8) Pelibatan Masyarakat. Delapan variabel
tersebut sejalan dengan infrastruktur etika yang dinyatakan dalam OECD. Selanjutnya analisis
dilakukkan dengan menggunakan metoda scenario planning, tahap pertama, dilakukan analisis Causal
Loops Diagram untuk menentukan fakttor penentu. Gambaran hasil analsis yang dilakukan dengan
Causal Loops Diagram, dapat dilihat pada Error! Reference source not found.3 di bawah ini:
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Etika dan
integritas

Tunjangan
kinerja
Penegakan
Hukum

Mekanisme
akuntabilitas

Komitmen
pimpinan

Koordinasi
penegakan etika

Sosialisasi
pedoman

Keterlibatan
masyarakat

Gambar 3. Diagram 3. Causal Loops Diagram.
Focal concern yang ingin dicapai dalam mewujudkan birokrasi yang berintegritas sebagai
penunjang pemberantasan korupsi akan tercapai pada tahun 2025. Dari hasil analisis menunjukkan
bahwa variabel pengungkit adalah variabel keterlibatan masyarakat dan komitmen pimpinan. dari hasil
tersebut dapat diagambarkan matrik scenario planning, sebagai berikut; seperti yang ditunjukkan pada
Gambar 4.
Pada kuadran I, Tingginya keterlibatan masyarakat dan ditunjang oleh komitmen pimpinan yang
tinggi akan tercipta lingkungan Birokrasi yang beretika dan berintegritas, Tingginya keterlibatan
masyarakat dan ditunjang oleh komitmen pimpinan yang tinggi akan tercipta lingkungan Birokrasi yang
beretika dan berintegritas, maka keterlibata asyarakat perlu ditingkatkan terus. Untuk itu tindakan yang
harus dilakukan adalah Peran serta masyarakat menjadi modal kuat dalam menjalankan reformasi
birokrasi, dan senantiasa ditingkatkan terus dan Komitmen pimpinan merupakan landasan utama
dalam upaya menegakkan etika dan integritas dalam pencegahan korupsi.
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Gambar 4. Matriks Scenario Planning.

Pada kuadran II, Tingginya komitmen pimpinan tanpa didukung oleh peran masyarakat maka
proses transformasi birokrasi berjalan lambat. Keterlibatan masyarakat tinggi tanpa didukung oleh
komitmen pimpinan akan menyebabkan etika dan integritas tidak akan jalan, maka diperlukan
perubahan mind set dari pemimpin melalui fundamental Building Learning Organisation.. Perlu
membangun peran serta masyarakat, melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memberikan
akses bagi masyarakat.
Pada Kuadran III, Keterlibatan masyarakat tinggi tanpa didukung oleh komitmen pimpinan akan
menyebabkan etika dan integritas tidak akan jalan. Tingginya komitmen pimpinan tanpa didukung oleh
peran masyarakat maka proses transformasi birokrasi berjalan lambat, maka perlu dilakukan
penguatan pelibatan masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasaranannya. Perlu membangun
komitmen pimpinan melalui perubahan mendasar dengan melaksanakan Building Learning
Organisation.
Pada kuadran IV, Birokrasi kacau balau, tidak beretika, tidak berintegritas dan tidak terkendali,
harus segera dilakukan transformasi berokrasi. Perlu dilakukan peningkatan komitmen pimpinan
melalui fundamental Building Learning Organisation. dan Perlu membangun peran serta masyarakat,
melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memberikan akses bagi masyarakat.

3. Kesimpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilaksanakan oleh penulis, terkait dengan masalah
Penguatan Etika Dan Integritas Dalam Pencegahan Korupsi Melalui Transformasi Birokrasi, dapat
dikemukakan beberapa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:
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A.

Kesimpulan

Pada saat ini kondisi penerapan infrastruktur etika dan integritas berada pada kuadran 2. Komitmen
pimpinan secara nasional cukup tinggi, tetapi keterlibatan masyarakat rendah. Bertahan pada skenario
ini akan menyebabkan lambatnya proses transformasi birokrasi. Peran masyarakat dalam penerapan
etika dipengaruhi oleh sosialisasi pedoman etika dan koordinasi pengelolaan etika.
Upaya yang cukup besar perlu dilakukan untuk meningkatkan komitmen pimpinan hingga mencapai
kondisi optimum. Komitmen pimpinan (political commitment) yang tinggi akan mampu menggerakkan
koordinasi, sosialisasi, penegakan hukum, memperbaiki mekanisme akuntabilitas, dan tunjangan
kinerja.
Terjadi efek generatif antara komitmen pimpinan dan keterlibatan masyarakat. Keterlibatan
masyarakat akan secara langsung dapat meningkatkan komitmen pimpinan, disisi lain keterlibatan
masyarakat akan dipengaruhi melalui mekanisme sosialisasi dan koordinasi yang melibatkan unsur
masyarakat.

B.

Rekomendasi

1. Perlu segera dibangun infrastruktur etika secara nasional sebagaimana yang diterapkan oleh
OECD dan dibuat standar etika (Codes Ethic/Codes of Conduct) di setiap instansi dan lembaga
pemerintah sesuai amanat PP 42 tahun 2004
2. Keterlibatan masyarakat perlu dibangun melalui mekanisme dan wadah koordinasi penegakan
etika yang kuat melalui pembentukan komite penegakan kode etik. Komite ini bertugas
mengakomodasi keluhan dan mengawal penerapan etika dan integritas birokrasi melalui
transformasi birokrasi;.
3. Mendorong Sosialisasi kode etik PNS di lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah
Daerah/SKPD pada seluruh aparatur pemerintah, termasuk mitra kerja dan masyarakat;
4. Perlu memperkuat mekanisme operasionalisasi perlindungan pelapor atas pelanggaran etika dan
integritas di setiap instansi dan lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah;.
5. Meningkatkan keteladanan pimpinan, khususnya untuk membangun Spiritual Accountability (misal:
Membangun Budaya Malu) serta tidak melakukan Pembiaran terhadap pelanggaran Etika dan
Integritas.
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Abstrak
Jajaran birokrasi adalah pelaksana administrasi pemerintahan yang memiliki wewenang cukup
besar dalam mengelola aset publik, memberikan layanan publik, dan menentukan kebijakan.
Kekuasaan yang demikian besar memerlukan kontrol untuk mencegah penyalahgunaan wewenang
dan pedoman untuk terciptanya kualitas pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu
kontrol utama yang sekarang menjadi isu adalah etika dan integritas jajaran birokrasi. Tanpa adanya
standar etika dan integritas, maka akan sangat sulit untuk mencegah penyalahgunaan wewenang,
korupsi, dan sejenisnya.
Untuk menegakkan etika dan integritas di jajaran pemerintah, diperlukan tata kelola pemerintahan
yang baik, agar: (i) perilaku jajaran birokrasi sesuai dengan tuntutan tugas dan fungsinya sebagai
pelayan masyarakat; (ii) masyarakat memperoleh layanan publik yang berkualitas dan dapat
diandalkan (reliable); (iii) masyarakat memperoleh perlakuan yang adil dan non-diskriminatif secara
hukum; (iv) asset-aset publik dan kekayaan negara dikelola dan dimanfaatkan secara efektif, efisien,
dan taat azas; dan (v) pengambilan keputusan atau kebijakan publik bersifat transparan dan terbuka,
serta tersedia mekanisme bagi masyarakat untuk mengkritisinya .
Dalam rangka penguatan etika dan integritas aparatur pemerintah guna pencegahan korupsi telah
diterbitkan beberapa acuan atau rujukan dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan
Peraturan Menteri. Untuk meningkatkan kinerja birokrasi, sejak tahun 2007, pemerintah telah
mencanangkan pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk mempercepat dan memperluas pelaksanaan
reformasi birokrasi instansi tersebut, telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Nasional yang dipimpin
oleh Menteri Negara PAN. Dengan berbagai kebijakan nasional tersebut, pada dasarnya setiap
kementerian/ lembaga dan Pemda dapat melakukan reformasi birokrasi di instansinya masing-masing.,
yang pada dasarnya terfokus pada penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan penataan
sumberdaya manusia.
Sesuai dengan perkembangan jaman, tuntutan masyarakat terhadap jajaran birokrasi sebagai
penyelenggara pemerintahan, dan pelayan masyarakat semakin gencar dan kuat untuk dapat
menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas. Termasuk di antaranya
adalah memberikan layanan publik yang prima, serta mengelola sumber daya publik secara akuntabel,
dan transparan, dan bebas dari segala bentuk penyalahgunaan.
Landasan utama untuk terbentuknya pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan pelayanan
prima tersebut adalah penguatan etika dan integritas jajaran birokrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut
perlu disusun pedoman yang komprehensif agar penguatan etika dan integritas di lingkungan jajaran
birokrasi dapat berjaan efektif sebagaimana yang diterapkan di negara-negara OECD dalam bentuk 8
infrastruktur etika dan 12 prinsip pengelolaan etika dan implementasikan melalui Transformasi
Birokrasi.
Kata Kunci: : Good Governance, Standar Etika dan Integritas, Infra Struktur Etika OECD
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