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HASIL MIDDLE MANAGEMENT SEMINAR (MIDMAS)
PADA BALAI DIKLAT KEUANGAN VII CIMAHI
TANGGAL 8 NOPEMBER 2006
I. PEMBUKAAN
Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Yang terhormat Bapak Jodih Rusmajadi, S.H., S.Ip., LLM sebagai pembicara, Bapak Drs. A.
Arsjad sebagai pembahas, Bapak Samáni Budianto, MBA sebagai pembahas, dan Bapak Drs.
Supratman Sasmita sebagai moderator.
Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian
Barat II, Kepala Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Ibu Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, para kepala kantor di lingkungan
Departemen Keuangan, dan para peserta Middle Management Seminar yang berbahagia.
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah
memberikan nikmat terutama nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di
tempat ini dalam rangka mengikuti Middle Management Seminar.
Bapak dan ibu yang berbahagia, Middle Management Seminar (MIDMAS) merupakan
salah satu media pendidikan dan pelatihan dalam bentuk seminar bagi para pejabat eselon V
dan eselon IV ke atas yang diharapkan mampu mengisi gap antara pengetahuan dan
keterampilan kepemimpinan yang diharapkan dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan
kepemimpinan yang ada saat ini. MIDMAS terdiri atas seminar sehari yang akan diisi oleh para
pejabat Departemen Keuangan, pakar manajemen, dan pakar keuangan yang akan
membahas topik aktual. Tema MIDMAS kali ini adalah ”Peningkatan Akuntabilitas Instansi
Pemerintah melalui Manajemen Kinerja Efektif ”.
Alhamdulillah para pembicara, pembahas, dan moderator pada seminar ini sudah hadir
di tengah-tengah kita terutama pada sesi yang pertama yaitu Bapak Jodih Rusmajadi yang
akan bertindak sebagai pembicara I dan pembahasnya adalah Bapak Drs. A. Arsjad dari
Kanwil XII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bandung.
Kami sebagai panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada para pembicara, pembahas, moderator dan para peserta seminar yang telah
meluangkan waktunya sehingga seminar ini bisa terselenggara dan tentunya kami mohon maaf
atas segala kekurangannya. Akhirnya kami mengucapkan selamat mengikuti seminar, semoga
seminar ini bermanfaat bagi kita semua
Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
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II. HASIL SEMINAR SESI I
Pembicara I

“MANAJEMEN KINERJA EFEKTIF”
oleh: Jodih Rusmajadi, S.H., S.Ip., LLM 1
Pembahasan mengenai ”Manajemen Kinerja Efektif ” dibagi dalam beberapa agenda,
sebagai berikut:
1. Latar Belakang
2. Konsep Manajemen Kinerja Efektif
3. Tahapan Manajemen Kinerja
4. Peran Pemimpin dalam Konsep Manajemen Kinerja Efektif
5. Penerapan Manajemen Kinerja Efektif di Indonesia
6. Benchmarking: Balanced Scorecard
A. Latar Belakang
Tujuan organisasi swasta/pemerintah adalah untuk mencapai sustainability yaitu bentuk
kelangsungan, tanpanya suatu organisasi akan mati. Oleh karena itu, tujuan organisasi adalah
untuk memenuhi kepentingan stakeholder secara dinamis dalam jangka panjang & efisien
dengan membangun keunggulan komparatif/kompetitif secara berkesinambungan dalam
jangka panjang. Di sini kita adukan antara price (P) dan quality (Q), apabila price tinggi maka
quality bisa tinggi, tapi hal ini bukan yang baik. Atau jika price rendah, quality juga rendah. Hal
yang ideal adalah price yang rendah dan quality tinggi. Maka prasyarat untuk keberhasilan
kinerja, yaitu:
1. Exclusive vs Inclusive, artinya kita harus baik kedua-duanya secara exclusive maupun
inclusive.
2. Responsible vs Accountable, bahwa tidak hanya penting bahwa suatu aktivitas/kegiatan
dapat dipertanggungjawabkan (responsible) tapi juga harus dapat ditanggung gugat
(accountable).
3. Performance vs Conformance, bahwa kinerja tidak hanya memiliki performance yang
bagus tapi juga sesuai dengan aturan (conformance).
Oleh karena itu, dibutuhkan alat ampuh untuk mendongkrak kinerja secara sistemik. Hal
ini diperlukan karena tingginya gap antara kinerja yang diharapkan dengan kinerja yang ada.
Maka solusi yang dapat dilakukan, antara lain:
1. Kerja keras (SDM), yaitu meningkatkan kompetensi dan kontribusi.
2. Kerja cerdas (sistem), melalui manajemen kinerja efektif.
3. Kerja sama, yaitu menciptakan suatu sinergi.
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Tabel Posisi Negara dalam Bekerja dan Berkinerja di Lingkungan Negara Asia
Negara
Good Govt. Index
World Competitiveness
World Competitiveness
(2003)
Rank 2002/3
Rank 2005
Singapura
4
2
3
Hongkong

14

6

2

Jepang

21

26

21

Thailand

61

38

27

Malaysia

36

29

28

Cina

57

33

31

Filipina

65

40

-

India

71

41

39

Indonesia

89

49

59

Sumber: Riant Nugroho, Reinventing Pembangunan, 2003, PWC 2001, WCR 2002

Berdasarkan tabel di atas, peringkat Indonesia secara resmi dalam angka daya saing
internasional pada tahun 2005 menempati rangking ke-59 sementara tahun 2003 menempati
rangking ke-49, berarti terjadi kemunduran. Padahal jika kita melihat negara lain, misalnya
Hongkong pada tahun 2003 menempati rangking ke-6 dan tahun 2005 meningkat menjadi
rangking ke-2. Sama halnya dengan Jepang, tahun 2003 menempati rangking ke-23 kemudian
tahun 2005 meningkat menjadi rangking ke-21. Mayoritas negara-negara di Asia menunjukkan
kenaikan, hanya Indonesia yang mengalami penurunan.
Hal yang terjadi pada Indonesia merupakan refleksi dari keadaan dunia. Berikut ini
beberapa pengalaman di negara lain:
1. Pengalaman United Kingdom (Inggris)
Pada tahun 1960an terjadi pemborosan maka dibentuk efficiency unit & audit commission
menuju citizen charter.
2. Pengalaman The United States (Amerika Serikat)
Pemborosan juga terjadi di Amerika, maka pemerintah Amerika membentuk Government
Performance and Result Act 1993 yaitu undang-undang untuk menyusun perencanaan
strategis dan pengukuran kinerja di Amerika.
3. Pengalaman Singapura
Pada tahun 1995 Singapura membuat terobosan dengan mengembangkan visi:
“Singapura menjadi negara ‘hub’ (poros hubungan) internasional tahun 2000”.
Atas pengalaman-pengalaman dan latar belakang ini, kita mengharapkan Indonesia
melakukan perubahan-perubahan seperti negara-negara yang terlebih dahulu berhasil.
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B. Konsep Manajemen Kinerja Efektif
Kinerja/unjuk kerja/tampilan adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program sehubungan
dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (PP 8/2006).
Sementara manajemen kinerja adalah suatu sistem pengukuran kinerja output/outcome yang
terkait dengan pengukuran efisiensi atas implementasi dari suatu program atau suatu
pelayanan oleh organisasi yang dilaksanakan dengan prosedur yang tepat dan sistematis (The
US GPRA-1993). Ada beberapa pengertian terkait manajemen kinerja, yaitu:
1. Komponen terdiri atas belanja prosedural, pengeluaran efisien dan output terukur.
2. Efektif adalah match dengan kepentingan dan kemauan stakeholder.
Indikator kinerja standar terdiri dari:
a. Input
b. Proses
c. Keluaran (output)
d. Hasil (outcome)
e. Manfaat (Benefit)
f. Dampak (Impact)
Berdasarkan UU Keuangan Negara, Indonesia menggunakan anggaran berbasis
kinerja yaitu dengan menggunakan indikator kinerja. Sebelumnya, Indonesia menggunakan
anggaran line system dimana hal yang terpenting adalah input misalnya saja berapa dana
yang dibutuhkan, berapa SDM yang dipekerjakan. Sementara anggaran berbasis kinerja tidak
hanya melihat input atau output saja tetapi apakah dari kegiatan tersebut ada manfaat (benefit)
dan dampak (impact). Contoh kasus misalnya pada Departemen Kelautan dan Perikanan
dalam DIPA terdapat kegiatan pembangunan sebuah pelabuhan perikanan di wilayah timur.
Berdasarkan DIPA dana (input) yang dibutuhkan sebesar 10 milliar, dikontrakkan sesuai
dengan Keppres No. 80, dikerjakan oleh para pekerja dalam 2 tahun, sehingga menghasilkan
outcome sebuah pelabuhan mewah. Ketika pelabuhan mewah sudah selesai dibangun,
apakah ada manfaat dan dampaknya bagi masyarakat sekitar? Ternyata dengan dana
bermilyar-milyar, input yang bagus tetapi tidak memberikan manfaat dan dampak bagi
masyarakat sekitar. Bukti yang terlihat bahwa tidak ada seorang pun nelayan ikan yang
berjualan di pelabuhan, mereka tetap memasarkan ikannya di pasar tradisional. Hal ini
menunjukkan bahwa pembangunan pelabuhan tersebut tidak direncanakan dengan
menggunakan indikator kinerja, hanya mementingkan input, proses, dan output tapi tidak
memenuhi sasaran, tidak ada manfaat dan dampaknya.
Elemen dasar model manajemen kinerja efektif, yaitu:
1. Berfokus pada pelanggan/stakeholder , dengan menetapkan standar kinerja berbasis pada
ekspektasi pelanggan/stakeholder.
2. Membangun/menetapkan standar keunggulan, mutu layanan yaitu kecepatan/waktu
layanan, biaya rendah, inovasi, dan fokus pada pelanggan.
3. Total Value Chain (Analisis Rantai Nilai) yaitu identifikasi aktivitas (utama dan pendukung),
manajemen berbasis aktivitas (fokus pada aktivitas bernilai tambah), dan tetapkan
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indikator kinerja per aktivitas. Contoh model: TQM-ABM, Balanced Scorecard, Deming
Plan, Malcolm Baldrige Approach, ISO 9000.
4. Perbaikan kontinu (Kaizen Standard), menetapkan standar yang senantiasa meningkat
sepanjang waktu.
5. Fokus internal/eksternal (Benchmarking), memanfaatkan benchmarking yaitu proses
perbaikan kontinu dengan menetapkan praktik terbaik (internal/eksternal) sebagai standar
kinerja unggul.
C. Peran Pemimpin dalam Manajemen Kinerja
Dalam membangun model kinerja efektif, yang terpenting adalah peranan pimpinan.
Tanpa adanya peranan pimpinan yang baik maka kinerja efektif tidak akan berhasil. Pimpinan
yang baik mempunyai lima karakteristik,yaitu:
1. Pemimpin yang dicintai
2. Pemimpin yang dipercaya
3. Pembimbing
4. Pemimpin yang berkepribadian
5. Pemimpin yang abadi
Karakteristik inilah yang menjadi pengalaman nabi Muhammad SAW sebagai salah satu
pemimpin dunia.
Michael Hart (1978) membuat sebuah analisa dan tulisan untuk mebuat daftar dan
urutan rangking nama dari orang-orang yang berpengaruh di dunia. Dia mencari dan
mengukur seratus orang pemimpin yang telah memegang peranan dalam mengubah arah
sejarah (peradaban) dunia. Mereka adalah sekelompok kecil orang yang bertanggung jawab
atas terjadinya peristiwa besar yang tidak akan pernah ada tanpa peranan mereka. Ternyata
yang menduduki rangking pertama adalah nabi Muhammad SAW karena beliau punya lima
karakteristik pemimpin, yaitu:
1. Pemimpin yang dicintai
Penampilan sehari-hari Nabi Muhammad SAW, bila ada orang yang mengajaknya
berbicara, ia mendengarkan dengan hati-hati, tanpa menoleh kepada orang lain. Tidak
hanya mendengarkan kepada yang mengajaknya berbicara, bahkan ia memutarkan
seluruh tubuhnya. Bicaranya sedikit sekali, lebih banyak mendengarkan. Ia dicintai karena
sikapnya yang bijaksana, contoh pada kasus penempatan “Hajar Aswad”.
2. Pemimpin yang dipercaya
Pemimpin yang mempunyai integritas membuat ia dipercaya dan kepercayaan akan
menciptakan pengikut. Contohnya: suatu hari Nabi Muhammad mengundang makan
keluarganya. Abu Tholib, pamannya, menyetop pembicaraan Nabi Muhammad.
Abu Sofyan Bin Harb, ketua kaum Quraisy meminta Abu Tholib menghentikan dakwah
Nabi Muhammad. Namun Nabi menjawab kepada pamannya “ Paman, demi Allah
kalaupun mereka meletakan matahari di tangan kananku dan meletakan bulan di tangan
kiriku, dengan maksud supaya aku meninggalkan tugas ini, sungguh tidak akan aku
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tinggalkan, biar nanti Allah yang akan membuktikan kemenangan itu di tanganku atau aku
binasa karenanya.
Ia ditawari harta, pangkat bahkan kedudukan sebagai raja oleh Quraisy, nabi menolak
semuanya, karena ia bukanlah laki-laki yang didorong oleh ambisi harta, kedudukan,
bahkan kerajaan. Beliau adalah contoh pemimpin yang bisa dipercaya, ia memegang
teguh prinsipnya, tidak tergoda oleh rayuan harta/ kedudukan.
3. Pembimbing
Nabi Muhammad SAW bisa memotivasi orang lain, memiliki penerus, loyalitas sehingga
muncul kader-kader penerus. Jika dibandingkan sekarang, kita banyak kehilangan kader.
Contoh-contoh perilaku Nabi baik ucapan maupun perbuatan diabadikan dalam hadits
sehingga saat ini pemikiran beliau tetap abadi dan kita semua bisa memperoleh
bimbingannya. Rasulullah menjadi “Subjek Dunia”.
4. Pemimpin yang berkepribadian
Presiden Amerika Serikat, Hary S. Truman, berkata “Pemimpin tidak akan berhasil
memimpin orang lain apabila belum berhasil memimpin dirinya sendiri“.
Contoh: Suatu hari Raja Frederick Agung, Raja Prusia, seorang otoriter bertemu dengan
seorang kakek. Raja Frederick bertanya “Siapa Anda?” kemudian kakek itu menjawab,
“Aku adalah raja”. Maksud kakek itu bahwa ia adalah raja bagi dirinya sendiri karena ia
mempunyai kepribadian, tidak terkontaminasi dan mempunyai kemerdekaan. Kemudian
contoh lain adalah peristiwa Perang Badar yang tidak akan dapat dimenangkan kecuali
oleh iman yang kuat memenuhi kalbu dan kepercayaan akan adanya kemenangan.
Padahal saat itu pasukan Islam hanya berjumlah 300 orang sementara musuh berjumlah
1000 orang. Namun, pasukan Islam bisa menang karena pemimpinnya Nabi Muhammad
SAW memiliki kepribadian.
5. Pemimpin abadi
Ajaran Nabi adalah intelektual dan spiritual, mengarahkan orang kepada kebenaran,
kebaikan dan kemajuan. Nabi Muhammad membangun peradaban baru yang sesuai
dengan fitrah manusia yang abadi.
Shandel, yang dikutip oleh Ali Shariati dalam bukunya “Haji” menyatakan bahwa bahaya
paling besar yang dihadapi umat manusia zaman sekarang bukanlah ledakan bom atom, tetapi
perubahan fitrah. Unsur kemanusiaan di dalam dirinya sedang mengalami kehancuran
sedemikian cepat, sehingga yang tercipta sekarang ini adalah sebuah ras yang non
manusiawi. Inilah mesin manusia yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan kehendak
alam yang fitrah. Ia telah dijual dan dia sendirilah yang harus membayar harganya. Ia berbaris
di depan “rumah perampok” menanti gilirannya untuk dirampok. Itulah gambaran Ali Shariati
untuk orang-orang yang buta hati atau buta nurani. Bahasa agamanya, tidak memiliki iman
dan bahasa modernnya, EQ rendah.
Sebagai pemimpin organisasi maka yang terpenting bukan hanya IQ atau EQ saja tetapi
juga ESQ (Emotional Spiritual Quotien). Banyak yang berpendapat bahwa
kemajuan/kemunduran suatu negara ditentukan oleh sumber daya alam yang dimiliki.
Ternyata tidak demikian, contohnya saja negara Jepang dimana 2/3 daratannya adalah salju
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namun tetap bisa maju mengekspor buah-buahan, membeli bahan mentah dan mengekspor
bahan jadi. Ada pula yang mengatakan bahwa yang menentukan kemajuan/kemunduran
suatu negara adalah ras. Ras kulit hitam dan kuning dikatakan tidak bisa maju. Namun, hal ini
pun tidak terbukti, buktinya saja imigran India yang bisa maju di negara-negara lain,
menguasai staf di Bank Dunia, IDB, maupun Bank Eropa. Maka sebenarnya yang menentukan
kemajuan/kemunduran adalah Sumber Daya Manusia (SDM) itu sendiri. Oleh karena itu, SDM
perlu dibina.
D. Penerapan Manajemen Kinerja di Indonesia
Beberapa aplikasi penerapan manajemen kinerja di Indonesia, yaitu:
1. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagai dasar penganggaran
berbasis kinerja.
2. PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Isi
peraturan pemerintah ini mewajibkan organisasi pemerintah membuat laporan keuangan
dan laporan kinerja setiap tahun.
Arti penting manajemen kinerja efektif, antara lain:
1. Menjamin keterkaitan antara kebijakan, perencanaan, penganggaran dan
pelaksanaannya.
2. Mendukung penganggaran berhorizon jangka menengah/panjang.
3. Dasar dari konsep penganggaran yang berdasarkan output/outcome.
4. Membangun sistem pengelolaan anggaran jangka menengah-panjang yang terintegrasi,
komprehensif dan sistemik.
Gambaran penyusunan anggaran sekarang tidak lagi satu tahun tetapi harus dua
tahun. Kita melihat pada RKA-KL pada saat mengisi ada kolom seperti DUK (Daftar Usulan
Kegiatan), kemudian ada istilahnya forward estimate. Hal ini berarti bahwa ketika kita
menyusun anggaran dalam jangka menengah maka biro keuangan akan mengisi kolom-kolom
tersebut untuk dua tahun ke depan. Anggaran disusun untuk dua tahun walaupun yang
disahkan DPR hanya satu tahun mendatang. Anggaran tahun 2008 menjadi basis bagi APBN
tahun 2007. Jika anggaran tidak disusun untuk dua tahun dari sekarang maka implikasinya
DPR akan mempermasalahkan karena undang-undang memang mensyaratkan demikian.
Pola perencanaan lima tahun digambarkan pada skema di bawah ini. Dari skema
tersebut dapat dilihat bahwa APBN sekarang sebagai hasil perencanaan adalah hasil dari
platform/janji presiden terpilih ketika berkampanye.
Sementara mengenai laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006, yaitu:
1. Berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari
masing-masing program.
2. Disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan, Meneg PPN,
Meneg PAN, paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
3. Pelaksanaan ketentuan pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah pusat paling
lambat pada APBN tahun anggaran 2006.
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4. Pelaksanaan ketentuan pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah daerah
paling lambat pada APBD tahun anggaran 2007.

POLA PERENCANAAN 5 TH
UU 25 TH 2004: SIS.
PERENC.PEMB. NAS:

• RPJP (UU…)
• RPJM (PerPres 7/2005)
Platform Presiden
PP 20 TH 2004: RENC. KERJA PEMERINTAH
PP 21 TH 2004: PENYUSUNAN RKA-KL
APBN/APBD
PP 8 / 2006
Azas Akuntabilitas:
“Untuk apa sajakah institusi pemerintah membelanjakan anggaran (uangnya)? –
Dan apakah yang kami (pembayar pajak) peroleh atas uang tersebut?

E. Benchmarking : Balanced Scorecard
Balanced Scorecard merupakan teknik baru di kalangan swasta dalam mengukur
keberhasilan suatu kinerja yang juga bisa diterapkan di pemerintahan. Dalam melakukan
penilaian keberhasilan kinerja organisasi ada empat pendekatan yang digunakan, diantaranya
keuangan dan learning growth. Suatu organisasi tidak harus melihat keberhasilan dari sisi
keuangan tapi juga perubahan internal (intenal growth) dan unsur learning process. Kalau kita
mengukur keberhasilan dari sisi keuangan saja maka organisasi akan ambruk karena ada
unsur-unsur lain non keuangan. Model baru ini belum populer di instansi pemerintah bahwa
suatu kemajuan/kemunduran perusahaan tidak hanya dari sisi keuangan tapi juga non
keuangan.
Selain itu, ada tiga hal penting dalam manajemen kinerja efektif yang harus dimiliki
seorang pemimpin yaitu courage, komitmen, dan karakter. Ketiga hal ini akan memegang
peranan penting bagi kantor-kantor di Indonesia, tanpa tiga hal ini pemimpin di level manapun
mudah terombang-ambing karena adanya intervensi oleh atasan. Orang menjadi mudah
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berkompromi karena terkait dengan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, visi sebagai
pemimpin harus jelas, karena visi adalah reason for being yaitu alasan kenapa kita ada.
Pembahas I
TANTANGAN MANAJEMEN KINERJA EFEKTIF
Oleh: Drs. A. Arsjad2
Menarik sekali apa yang disampaikan di dalam makalah ”manajemen Kinerja Efektif”.
Dalam paparan tersebut sangat jelas kiranya latar belakang, pengertian, model, elemen dasar
dan fokus manajemen kinerja. Dalam era keterbukaan saat ini dengan paradigma baru dalam
pembangunan bahwa peran negara tidak lagi dominan melainkan setara dengan swasta
maupun masyarakat, maka setiap instansi wajib melaksanakan prinsip-prinsip good
governance, seperti: partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli
pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi,
akuntabilitas dan visi strategis.
Dikutip dari salah satu lembaga PBB yaitu United Nations Economic and Social
Commission for Asia and the Pasific (Unescap, 2006), bahwa ”governance” berarti proses
dalam pengambilan keputusan baik yang dilaksanakan maupun yang tidak dilaksanakan.
Bertolak dari prinsip-prinsip di atas akan didapatkan suatu tolak ukur kinerja suatu
pemerintahan. Kinerja pemerintahan bisa dinilai bila ia telah memenuhi semua unsur prinsipprinsip good governance.
Pada makalah ”Manajemen Kinerja Efektif” secara gamblang menjelaskan bagaimana
proses manajemen kinerja begitu penting bagi Inggris, Amerika dan Singapura dalam
perjalanannya menjadi negara maju. Kemudian dijelaskan secara teoritis, what, why, dan how
tentang manajemen kinerja. Hal tersebut dapat kita jadikan tolok ukur dalam implementasinya.
Namun tentu saja kita tidak sekedar mengambil begitu saja, perlu penyesuaian di lapangan
mengingat masalah kita yang multi dimensi.
Ada beberapa hal yang kita cermati dalam implementasi manajemen kinerja di instansi
pemerintah, beberapa diantaranya adalah:
1. Penerapan Pengukuran Kinerja Model LAKIP
Pengukuran kinerja yang dilakukan instansi pemerintah mengacu pada pedoman
penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) yang diterbitkan oleh
Kepala Lembaga Administrasi Negara. Penyusunan anggaran yang berbasis kinerja
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000. Model LAKIP mengukur kinerja
suatu instansi berdasarkan masukan (input), luaran (output), hasil (income), manfaat
(benefit) dan dampak (impact). Pada prakteknya instansi pemerintah hanya melakukan
pengukuran kinerja beradarkan masukan dan luaran saja. Sebagai contoh: pengadaan
sarana kantor hanya diukur kinerjanya berdasarkan masukan yaitu jumlah biaya yang
dikeluarkan dan luarannya adalah jumlah barang yang dibeli. Namun jarang sekali diukur
apakah barang yang dibeli tersebut memberikan jumlah hasil yang diharapkan melalui
2

Drs. A. Arsjad saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Kanwil XII DJPBN Bandung
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berfungsi tidaknya barang tersebut sepanjang tahun, apakah dapat memberikan manfaat
kepada organisasi dalam melayani masyarakat dan bagaimana dampak terhadap
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Jarang sekali (hanya beberapa instansi untuk penyelenggaraan diklat) yang
melakukan pengukuran kinerja secara khusus berdasarkan hasil, manfaat dan dampak.
Ada beberapa asalan yang mendasarinya, diantaranya adalah :
 Petunjuk pelaksanaan tidak cukup rinci memberikan cara atau metode pengukuran
kinerja berdasarkan hasil, manfaat dan dampak. Misalnya bagaimana mengukur kinerja
berdasarkan hasil, manfaat dan dampak untuk pembangunan gedung, peralatan dan
sarana prasarana kantor.
 Kesulitan dalam mengukur kinerja berdasarkan hasil, manfaat dan dampak kerena tidak
dapat diamati dalam tahun yang sama. Misalnya: bagaimana kompetensi pegawai kita
dalam tahun berjalan setelah selesai mengikuti diklat dan manfaat apa yang diberikan
kepada organisasi.
 Tidak ada sanksi yang tegas bagi instansi yang tidak melaksanakannya.
2. Sistem Anggaran Baru yang Berbasis Kinerja
Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan
negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka,
dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditretapkan dalam
Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan
Negara, maka sistem anggaran lama yang berdasarkan atas ICW dinyatakan sudah tidak
berlaku lagi. Adapun asas-asas pengelolaan keuangan negara pada sistem anggaran baru
tersebut, antara lain:
 Akuntabilitas berorientasi pada hasil;
 Profesionalitas;
 Proporsionalitas;
 Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara.
Sesuai dengan penjelasan Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara
memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penganggaran. Perubahanperubahan ini didorong oleh beberapa faktor termasuk di antaranya perubahan yang
berlangsung begitu cepat di bidang politik, desentralisasi, dan berbagai perkembangan
tantangan pembangunan yang dihadapi pemerintah.
Berbagai perubahan ini membutuhkan dukungan sistem penganggaran yang l ebih
responsif, yang dapat menfasilitasi upaya memenuhi tuntunan peningkatan kinerja – dalam
artian dampak pembangunan, kualitas layanan dan efesiensi pemanfaatan sumberdaya.
Perubahan yang mendasar adalah penerapan penganggaran berbasis kinerja dengan
penekanan pertama-tama pada ketersediaan rencana kerja, yang benar-benar
mencerminkan komitmen kementerian negara/lembaga sebagai bagian dari proses
penganggaran. Kementerian negara/lembaga dituntut memperkuat diri dengan kapasitas
dalam mengembangkan indikator kinerja dan sistem pengukuran kinerja mereka sendiri
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dan dalam meningkatkan kualtias penyusunan kebutuhan biaya, sebagai persyaratan
untuk mendapatkan anggara.
Dengan memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai bagian dari pengembangan
sistem penganggaran berdasarkan kinerja akan mendukung perbaikan efesiensi dan
efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan
keputusan tentang kebijakan dalam kerangka jangka mengenagah. Peraturan Pemerintah
ini, yang disusun berdasarkan Pasal 12. 14, 17 dan 19 Undang-undang Nomor 17/2003,
menyangkut Rencana Kerja Pemerintah/ Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga/SKPD. Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga/SKPD disusun berdasarkan prioritas dan kemampuan
keuangan, dan dirancang dengan tujuan mencapai kinerja yang dapat dihasilkan. Melalui
pelaporan kinerja, idharapkan dapat mengukur efesiensi dan efektivtias yang
memungkinkan kebijakan untuk dimantapkan, direvisi, dan bahkan dihentikan.
Kenyataannya dalam implementasinya sebagian besar RKAKL hanya mengukur
kinerja berdasarkan masukan dan luaran saja. Apalagi untuk mengalokasikan sebagian
dananya untuk mengukur kinerja organisasi berdasarkan hasil, manfaat dan dampak
masih sangat jauh dari yang diharapkan.
3. Laporan Kinerja sesuai PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi
Pemerintah
Dengan diterbitkannya peraturan pemerintah tersebut sesuai Pasal 2 PP No. 8/2006,
setiap instansi pemerintah wajib menyampaikan laporan keuangan dan kinerja instansi.
Laporan keuangan yang disampaikan adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan laporan kinerja yang
disampaikan adalah berisi ringkasan tentang luaran dari masing-masing kegiatan dan hasil
yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen
APBN/APBD.
Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka sesuai Pasal 34 PP No. 8/2006 bagi
instansi pemerintah yang tidak memberikan laporan dapat dikenakan sangsi berupa
penundaan pencairan dana.
4. Peran Pemimpin dalam Manajemen Kinerja
Secara umum sepakat bahwa pimpinan instansi memegang peran yang vital dalam
keberhasilan penerpan kinerja. Disamping itu, organisasi yang berhasil selalu disebabkan
oleh kemampuan SDM-nya yang memiliki komptensi tinggi dan unggul. Sebaliknya
organisasi yang gagal seringkali karena kegagalan pemimpinnya dalam mengelola SDM.
Sebagai contoh: ketika seorang pegawai yang ditempatkan dio Bagian Tata Usaha sydah
selesai megikuti diklat perencanaan anggaran ternyata setelah balik kekantor tidak
ditempatkan di bagian yang seharusnya tetapi masih tetap di Bagian Tata Usaha.
Sepertinya kegiatan diklat yang diikuti pegawai tidak memilih hubungan dengan
pengembangan karir.
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5. Bechmarking: Model Balance Scorecard
Model dalam manajeman kerja suatu instansi atau lembaga, antara lain : Key Success
Factors, Total Value Chain, Kaizen maupun Benchmarking. Apapun model yang dipilih
selalu berfokus pada kepentingan publik dan membangun standar keunggulan. Balance
Score Card, Value for Money maupun kombinasi antara keduanya. Namun yang penting
adalah seperti yang disampaikan Dr. Oentoro Sindung Mawardi (2003) alat ukur dalam
model tersebut harus relevan, terhindar dari pemberian insentif yang tidak perlu,
attributable, jelas, tepat waktu, reliable, dapat diperbandingkan dan verifable.
Model balance scorecard merupakan system penilaian kinerja yang komprehensif
menggunakan aspek keuangan dan non keuangan. Dimulai dari pendekatan yang
menerjemahkan visi dan strategi organisasi kedalam tujuan dan pengukuran yang
tangiable. Dalam paradigma lama kinerja kinerja instansi pemerintah diukur dari seberapa
besar kemampuannya dalam menyerap anggaran. Fenomena ini terlihat ketika pemerintah
ribut-ribut bahwa realisasi anggaran kementerian/lembaga sangat rendah. Untuk
mengatasinya biasanya pada akhir tahun anggaran instansi segera melakukan percepatan
anggaran. Maka tidak heran fenomena ini selalu ditemuai pada setiap akhir tahun
anggaran seperti : pembangunan gedung, bongkar rehab gedung bahkan yang masih latak
digunakan juga dibongkar untuk mengejar ketertinggalan.
Pembicara II

PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM
MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
oleh: Eko Soesamto Tjiptadi 3
A. Gambaran Umum
Masalah kinerja terkait dengan good governance. Good governance merupakan isu
menarik yaitu seberapa jauh pengelolaan terhadap transparansi sehingga apapun juga mudah
diakses dan mudah dievaluasi bersama. Persoalan good governance adalah bagaimana
sebuah government dikelola dengan baik, controllable (dapat dikendalikan), dan ada yang bisa
dimintai tanggung jawab. Jika ada yang bisa dimintai tanggung jawab, kita bisa menegakkan
tanggung jawab tersebut apakah seseorang harus mendapatkan penalti/reward. Namun
sayangnya, di negara Indonesia orang sulit mau bertanggung jawab terhadap indikasi
kesalahan. Sedikit sekali pemimpin di Indonesia yang mampu dan mau mengaku bersalah
dalam konteks transparansi yaitu sesuatu yang harus dikontrol.
Mengenai penyebab korupsi, KPK mengusulkan adanya reformasi birokrasi. Hal ini
cukup santer sekarang dengan isu adanya UKP3R yang merupakan usulan KPK kepada
presiden untuk membentuk semacam satgas yang mengawasi terhadap upaya reformasi
3

Eko Soesamto Tjiptadi saat ini menjabat sebagai Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat pada KPK
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birokrasi. Dua tugas besar dari kerja KPK adalah melakukan penindakan represif dan upaya
pencegahan. Dalam upaya pencegahan inilah dibicarakan masalah good governance. Good
governance baru bisa berjalan dengan baik jika terlebih dahulu dilakukan reformasi birokrasi.
Reformasi birokrasi dalam hal ini meliputi:
1. Manajemen Kepegawaian
2. Tata Cara Pelayanan Publik yang Lebih Baik
Manajemen kepegawaian/tata kelola kepegawaian yang baik harus dimulai dari proses
rekruitmen sampai proses retirement. Hal ini mencakup bagaimana pegawai negeri direkrut,
dikembangkan, dan dinilai kemudian manajemen mutasi dan rotasi yg baik, career path, dan
renumerasi termasuk di dalamnya salary dan fringe benefit sampai proses pensiun. Beberapa
negara sudah melakukan hal semacam ini, contohnya di Korea. Comission Against Corruption
Korea mengusulkan reformasi birokrasi sehubungan dengan tata kelola kepegawaian. Maka
pegawai negeri di korea mendapatkan gaji yang besar hampir mendekati gaji pegawai Hyundai
sebagai benchmark konglomerat terbesar. Pemerintah Korea berani melakukan down sizing
sehingga pegawai negeri yang tidak perform, dilakukan assesment ulang dan akhirnya harus
pensiun dini. Selain itu, untuk menjadi pegawai negeri diperlukan effort yang luar biasa, hanya
lulusan terbaik dari perguruan tinggi dengan IPK 3,00 bisa menjadi pegawai negeri. Mereka
bangga menjadi pegawai negeri karena direkrut dengan ketat dan dibayar dengan baik.
Persoalannya, apakah pemerintah Indonesia berani melakukan down size dan
mempensiunkan dini. Jika tidak dilakukan seperti itu maka tidak bisa dilakukan reformasi
birokrasi. KPK telah mengusulkan untuk melakukannya sebagai permulaan di Mahkamah
Agung karena jumlah pegawai yang lebih sedikit. Selain itu, perlu pembenahan dalam
manajemen/tata kelola yang lain, misalnya bagaimana mengubah bentuk manual menjadi
computerize. KPK telah membangun clearing house untuk melihat sampai dimana proses
penyidikan sebuah kasus di seluruh Indonesia dengan bantuan pihak luar. Persoalan good
governance juga terkait dengan kecepatan mengakses informasi, bagaimana nantinya pejabat
yang berwenang dapat mengakses dugaan kasus korupsi yang sedang terjadi.
Berdasarkan Transparency International yang berbasis di Berlin, indeks persepsi
korupsi di Indonesia untuk tahun 2006 sebesar 2.4. Ada peningkatan lebih baik sebesar 0.2
dibandingkan tahun sebelumnya karena pada tahun 2004 indeks persepsi Indonesia sebesar
2,0 dan di tahun 2005 sebesar 2,2. Namun hal ini tidak mengubah posisi Indonesia sebagai
negara ke-6 terkorup dengan basis penilaian pada pelayanan publik. Sedangkan hasil riset
Political Economic Research Consultancy di Hongkong menyatakan bahwa pada tahun 2006
Indonesia sebagai negara terkorup di Asia.
Korupsi bisa disebabkan dua hal, yaitu:
1. Gaji yang kecil sehingga dipengaruhi oleh kebutuhan (by need) dan tentu saja hal ini
meng-create seseorang untuk melakukan korupsi.
2. Keserakahan (by greed), hal inilah yang umumnya menyebabkan korupsi. Ternyata
korupsi selalu ditularkan dari sebuah kekuasan tertinggi yang konteks by need-nya hampir
tidak ada.
Saat ini bangsa Indonesia terlibat perilaku korupsi karena memiliki permisivisme yang tinggi
terhadap korupsi yang hanya dianggap dosa kecil. Permisivisme menjadi bagian
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ketidakberdayaan untuk melawan korupsi pada era represif sbelumnya. Untuk level jabatan
tertentu, para pejabat telah disumpah tidak boleh menerima apapun juga, dengan alasan
apapun juga dan dari manapun juga sehingga akhirnya keluarlah pasal mengenai gratifikasi.
Kualitas good governance dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:
1. Tingkat akuntabilitas suatu negara, kasus yang berhubungan dengan akuntabilitas
misalnya saja pembangunan sebuah sekolah. Proyeknya berjalan dengan baik, sistem
pengadaan barang jasa juga baik, hasilnya sesuai dengan spesifikasi. Tapi ternyata
pembangunan sekolah tersebut tidak accountable, tidak memiliki proceed karena dibangun
di bukit tinggi yang jauh dari jangkauan masyarakat.
2. Stabilitas politik, tidak mungkin berbicara masalah good governance tanpa adanya
stabilitas politik. Kita melihat daerah-daerah bergejolak meskipun tidak ingin kembali ke
sistem represif untuk mencapai stabilitas politik.
3. Efektivitas pemerintahan, keberadaan INPRES No.5 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi yang diterbitkan pada Desember tahun 2004 ternyata banyak pejabat yang tidak
membaca, hal ini menjadi bukti pemerintahan yang tidak efektif. Selain itu, apakah
manajemen pengelolaan di kantor, visi misi yang akhirnya menjadi kinerja suatu unit kerja
kemudian menjadi kinerja individu sudah efektif. Apabila hal-hal tersebut tidak berjalan
efektif maka tidak mungkin good governance terjadi.
4. Kualitas peraturan (regulation quality), ternyata banyak peraturan di Indonesia yang
bertentangan dan tumpang tindih sehingga menjadi polemik di tingkat pusat dan daerah
termasuk Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.
5. Rule of law (pelaksanaan hukum), apakah pelaksanaan hukum benar-benar berlaku pada
semua orang tanpa kecuali.
6. Pengawasan terhadap korupsi, Indonesia sebagai negara dengan peringkat pertama untuk
korupsi mendapat tantangan berat dalam reformasi birokrasi. Misalnya saja, apakah kita
yakin bahwa atasan kita tidak melakukan tindakan korupsi, sanggupkah kita
menghilangkan kebiasaan ewuh pakewuh terhadap atasan yang berbuat salah. Hal ini
menunjukkan bahwa contoh/teladan dari pimpinan luar biasa mempengaruhi terjadinya
good governance.
C (korupsi) f {P (kekuasaan) +/- A (akuntabilitas)}
Penguasa+ Pengusaha
= konspirasi
Tamak
(G)
Kebutuhan (N)

T
E
O
R
I

Kesempatan
(O)
Ikut-ikutan
(E)

Kesulitan masyarakat:

•Kemiskinan
•Busung lapar
•Minyak habis
•Sumber Daya Alam Habis
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Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa tingginya kekuasaan dan rendahnya
akuntabilitas menyebabkan terjadinya korupsi. Semakin tinggi kekuasaan maka semakin tinggi
pula tingkat korupsi disebabkan rendahnya akuntabilitas. Seperti yang dikutip dari perkataan
Lord Ancton, power tend to corrupt and absolutely power absolutely corrupt. Contohnya
beberapa kekuasaan feodal seperti Majapahit, Romawi, Jengis Khan, VOC, bahkan masa
kekhalifahan yang berakhir di Ottoman dan memberi pencerahan besar bagi dunia pun
akhirnya lenyap. Ada suatu benang merah terhadap kelenyapan akibat kekuasaan dan
kurangnya akuntabilitas. Menurut buku Gerund Diamond yang berjudul “Collapse” terbitan
Viking 2005, disebutkan bahwa Indonesia adalah negara ke-14 di dunia yang terancam gagal
politik dan gagal lingkungan. Sebuah kegagalan politik dan lingkungan erat kaitannya dengan
perilaku koruptif. Sehingga akhirnya dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah fungsi
kekuasaan dan akuntabilitas.

Korupsi Sistematik
Pengawasan
Lemah
Enforcement Lemah

Nilai Sosial Berubah

Korupsi menjadi penyebab utama kinerja pemerintah yang buruk/jelek. Enforcement
yang lemah sehingga saat korupsi dibicarakan maka isu mafia peradilan merebak. Bukan
hanya terhadap pihak-pihak yang akan diadili tetapi juga yang sudah masuk penjara berusaha
dikeluarkan lewat kebijakan remisi dan bebas bersyarat. Padahal kriteria bebas bersyarat
sejauh perilaku terdakwa baik sangat berhubungan dengan subjektivitas/power seseorang
untuk mengatakan orang ini baik/tidak dan akhirnya mempengaruhi judgment. Nilai sosial juga
berubah, korupsi dianggap biasa saja. Contohnya saja disiplin yang lemah di kantor,
sementara tidak adanya pengawasan, tidak ada yang meng-enforce sehingga akhirnya nilainilai sosial di kantor pun berubah.
Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat 30 pasal mengenai tindak pidana korupsi yang
dikelompokkan menjadi tujuh kelompok besar, antara lain:
1. Kerugian Keuangan Negara
2. Suap - Menyuap
3. Penggelapan dalam Jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan Curang
6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan
7. Gratifikasi
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Khusus mengenai gratifikasi, isu yang cukup populer sekarang, dalam penjelasan pasal
12B UU No.20 Tahun 2001 disebutkan bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas,
yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan,fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas
lainnya. Sampai saat ini memang belum ada batasan yang jelas tentang pemberian dalam arti
luas sehingga akhirnya menjadi tidak realistis. Oleh karena itu KPK mengusulkan adanya
sedikit perubahan untuk mengeliminir kerancuan. Namun, sebenarnya gratifikasi tidak akan
menjadi masalah seandainya pemberian yang diterima oleh penyelenggara negara dilaporkan
kepada KPK sebelum jangka waktu 30 hari.
KPK mempunyai dua peran utama yaitu memberantas dan mencegah. Dalam UU No.
30 Tahun 2002 pasal 1 butir 3 disebutkan bahwa pemberantasan TPK (Tindak Pidana Korupsi)
adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya
koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikan-penuntutan dan pemeriksaan di sidang
pengadilan dengan peran serta masyarakat.
Oleh karena itu, berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 ada beberapa hal yang termasuk
tugas KPK, antara lain:
1. Koordinasi (pasal 7), KPK melakukan koordinasi kepada penegak hukum sehubungan
dengan penanganan kasus korupsi.
2. Supervisi (pasal 8), KPK melakukan supervisi kepada penegak hukum diantaranya polisi
dan kejaksaan supaya kualitas kinerja penanganan korupsi cepat ditangani. KPK akan
mngambil alih kasus jika kinerja penegak hukum dinilai jelek atau penanganannya lambat.
3. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (pasal 11), KPK juga memiliki jaksa dan polisi
sendiri untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
4. Pencegahan (Pasal 13), dalam hal ini KPK mengusulkan reformasi birokrasi, civil society
reform, pendidikan anti korupsi dari level SMA sampai penyelenggara negara, dan
kampanye anti korupsi untuk materi dari tingkat Taman Kanak-Kanak, SD, dan SMP
sebagai program jangka panjang.
5. Monitoring (Pasal 14), KPK sudah melakukan monitoring terhadap BPN (Badan
Pertanahan Nasional) dan imigrasi dengan berusaha memberikan saran untuk menutup
loop hole terhadap korupsi. Namun sampai saat ini saran-saran tersebut belum
ditindaklanjuti walaupun sudah ada studi yang dilakukan.
Intinya, jika perilaku korupsi tidak bisa dikurangi, kinerja pemerintah tidak mungkin bisa
diperbaiki. Apabila tidak ada transparansi maka tidak bisa dibicarakan masalah kinerja dan
good governance. Selain itu, jika sistem audit tidak melakukan fungsi audit sebagaimana
mestinya maka tidak akan mungkin terjadi good governance. Terakhir, tanpa adanya
performance appraisal maka tidak mungkin memperbaiki kinerja pemerintah.
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Pembahas II
Oleh: Prof. Dr. Rully Indrawan, M.Si.4

PERILAKU
KOMUNAL

BUDAYA

KORUPSI

KESEMPATAN
SISTEM

Kekuasaan adalah fungsi budaya dan kesempatan. Bagaimana tingkat korupsi di
Singapura dapat ditekan? Karena kesempatan yang lahir dari sistem yang mapan bisa
mengeliminasi berbagai dampak budaya. Budaya akan menjadi dominan jika kesempatan lebih
besar memberikan pengaruh, budaya sebagai perilaku komunal berdampak nyata terhadap
korupsi. Kalau kita membicarakan keserakahan, maka Amerika, Singapura, Jepang juga
serakah karena praktek bisnis mereka mengimplementasikan pola perilaku serakah namun
mengapa indeks persepsi korupsi mereka tinggi dan rangking korupsi mereka rendah? Karena
memang kesempatan tidak ada.
Perilaku korupsi yang dilakukan oleh seseorang dipengaruhi selain oleh sistem yang
menciptakan kesempatan juga dipengaruhi oleh perilaku komunal yang melakukan suatu
patologi budaya dalam masyarakat antara lain :
1. Kungkungan keyakinan mistik , fatalisme dan selalu ingin mencari jalan pintas.
2. Perkembangan budaya hedonisme dan feodalisme baru. Masyarakat dipola bahwa
indikator keberhasilan diukur dari materi/kekayaan.
3. Hilangnya keseimbangan rasio dan rasa, adanya paradoks dalam masyarakat, orang licik
dianggap pintar sedangkan orang jujur dianggap bodoh.
4. Budaya permisif terhadap berbagai penyimpangan moral dalam kehidupan masyarakat.
Pemberantasan korupsi sebetulnya telah dilakukan secara formal sejak tahun 1960 oleh
berbagai lembaga yang khusus menangani korupsi. Dari berbagai lembaga tersebut semuanya
berakhir tragis, ada yang tidak jelas atau deadlock bahkan dibubarkan. Berikut ini secara
singkat lintasan sejarah pemberantasan korupsi.

4

Prof. Dr. Rully Indrawan, M.Si. saat ini menjabat sebagai Guru Besar/Pembantu Rektor II Universitas Pasundan
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LEMBAGA
KEGIATAN
PARAN (Panitia
Badan ini dipimpin oleh AH Nasution dan
Retooling Aparatur dibantu oleh 2 orang anggota, yakni Prof
Negara).
M Yamin dan Roeslan Abdulgani.
1960

HASIL
Deadlock kebanyakan pejabat
berlindung di balik Presiden.
Tugas Paran akhirnya
diserahkan kembali
pemerintah (Kabinet Juanda).
"Operasi Budhi“
Dipimpin oleh A.H. Nasution
Keuangan negara dapat
Keputusan Presiden (Menkohankam/Kasab) dibantu oleh
diselamatkan sebanyak
No 275 Tahun 1963, Wiryono Prodjodikusumo. Tugas
kurang lebih Rp 11 miliar, Tapi
meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja operasi Budhi ternyata juga
pengadilan. Sasarannya adalah
mengalami hambatan.
perusahaan-perusahaan negara serta
lembaga-lembaga negara lainnya yang
dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi.
TPK.
Ketua: Jaksa Agung Soegih Arto.
Tidak ada catatan karena
1967 – 1982
Penasehat: Menkeh, Panglima ABRI dan hanya membantu pemerintah.
Kapolri.
Agg: Mayjen Sutopo Yuwono, Laksda
Sudomo, dll.
Komisi Empat.
Ketua: Wilopo
Menemukan penyimpangan di
1970.
Penasehat: Mohamad Hatta.
Bulog, Pertamina, dan,
Agg: Anwar Tjokroaminoto, Prof. Ir.
penebangan hutan.
Herman Johanes dan Sutopo Yuwono.
Komisi Anti Korupsi Akbar Tanjung, Thoby Mutis, Sjahrir, Imam Tidak jelas, dibubarkan 15
Angkatan ’66
Waluyo, dll. Bekerja dua bulan,
Agustus 1970.
1970
LEMBAGA

KEGIATAN

HASIL

Operasi Penertiban. MenPAN, Pangkopkamtib, Jaksa Agung. Kasus yang berhasil
Inpres No.9 1977 Selama Jui 1977 – Maret 1981 menangani dibongkar
1127 kasus yang
al Kasus Pluit, Arthaloka.
melibatkan 8026 orang.
TPK
MenPAN, Pangkopkamtib, Ketua
Keppresnya tidak pernah
1982
MA, Menkeh, Jaksa Agung dan Kapolri. keluar.
TGPTPK
UU No.31/1999
dan
PP No.19/2000.

Ketua: Adi Andojo Sutjipto.
Anggota: Jaksa, Polisi, pemerintah dan
perwakilan dari masyarakat madani.

Tiga orang hakim agung
diseret ke pengadilan. Tetapi
TGPTPK harus bubar karena
gugatan judicial review tiga
tersangka tersebut dikabulkan
MA. Bubar 2001
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Lembaga pemberantasan korupsi independen yang sekarang terbentuk adalah KPK
yang secara formal didukung oleh seperangkat peraturan perundangan antara lain UU NO. 31
Tahun 1999, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi dan ada back up INPRES
No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Selain itu, KPK mempunyai
kewenangan yang begitu luas, antara lain :
1. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam kasus korupsi.
2. Memeriksa pejabat tinggi negara yang diduga korupsi tanpa perlu ijin dari atasan.
3. Mengambil alih kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan atau Kepolisian.
4. Menerima laporan kekayaan pejabat negara dan menetapkan status gratifikasi.
5. Memerintahkan bank dan lembaga keuangan untuk memblokir rekening tersangka dan
meminta data tentang kekayaan dan perpajakan kepada Instansi terkait.
6. Menalikan kajian terhadap pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan
pemerintah untuk mencegah korupsi.
KPK memiliki posisi independen sehingga presiden ataupun DPR tidak bisa sembarangan
mencopot atau mengganti anggotanya.
Disebutkan sebelumnya, bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia berdasarkan
Transparancy International mengalami peningkatan menjadi 2,4 pada tahun 2006. Hal ini tidak
menunjukkan kemajuan karena sebenarnya pada tahun 1997 kita bisa mencapai angka 2,72.
Corruption Perception Index di Berbagai Negara 1995 - 1997

No.

Negara

1995

1996

1997

1.

Singapura

9,26

8,80

8,92

2.

Malaysia

5,23

5,32

5,01

3.

Thailand

2,79

3,33

3,06

4.

Filipina

2,77

2,69

3,05

5.

Indonesia

1,94

2,65

2,72

Sumber: Transprency International, seperti dikutip Tanzi (1998)

Data yang lain terkait good governance yaitu dari hasil analisis terhadap lima negara
ASEAN, didapatkan data bahwa pemerintahan Malaysia dan Singapura termasuk ke dalam
kategori good governance. Sementara pemerintahan Thailand dan Filipina termasuk ke dalam
kategori fair governance dan pemerintahan Indonesia termasuk kategori poor governance
dengan indeks 2,28.
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Good Governance di Asia Tenggara Tahun 1999
Negara

Indeks Efisiensi
Peradilan

Indeks
Korupsi

Indeks Good
Governance

Kategori Kualitas
Governance

Malaysia

9,00

7,38

7,72

Good Governance

Singapura

10,00

8,22

8,93

Good Governance

Thailand

3,25

5,18

4,89

Fair Governance

Filipina

4,75

7,92

3,47

Fair Governance

Indonesia

2,50

2,15

2,88

Poor Governance

Sumber: Booz-Allen & Hamilton, seperti dikutip Irwan (2000) dan Huther and Shah (2000)

Good Governance adalah pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat
diandalkan serta pemerintahan yang bertanggung jawab kepada publiknya.
Prinsip-prinsip Good Governance antara lain :
1. Adanya Kepastian Hukum
2. Adanya Keterbukaan
3. Akuntabilitas Publik
4. Profesionalitas
5. Moralitas
6. Netralitas
Salah satu upaya untuk mewujudkan Good Governance adalah dengan melakukan
reformasi birokrasi di semua lembaga negara dan pemerintah. Misalnya prinsip-prinsip
penyelenggaraan pemerintah daerah setelah reformasi banyak mengalami perubahan, antara
lain:
1. Pemda mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan.
2. Badan perwakilan (DPRD) dipilih melalui Pemilu.
3. Pemda berhak menjalankan otonomi yang seluas-luasnya.
4. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah.
5. Hubungan pemerintah pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil.
6. Negara mengakui dan menghormati pemerintah daerah yang bersifat khusus dan
istimewa.
7. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya.
Indikator keberhasilan reformasi birokrasi antara lain :
1. Berkurangnya pratek KKN.
2. Sistem pemerintahan sederhana, efisien, dan efektif.
3. Terhapusnya aturan tumpang tindih dan diskriminatif.
4. Peningkatan partisipatif masyarakat dalam kebijakan publik.
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5. Seluruh peraturan pusat dan daerah tidak bertentangan.
Berkaitan good governance, berikut ini beberapa kasus yang patut menjadi perhatian
bagi KPK, antara lain:
1. Hasil evaluasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan adanya 3.900
peraturan daerah (Perda) di Indonesia yang keberadaannya justru menghambat investasi.
Dari jumlah tersebut baru 500 peraturan yang dibatalkan. (Tempo interaktif)
2. Survei di 9 kota di Jabar (FE UI), bahwa birokrasi sebagai penyebab utama tingginya biaya
usaha.
3. Rendahnya gaji PNS. Sistem penggajian yang tidak pro kinerja dan rawan korupsi.
Peran KPK dalam mewujudkan good governance adalah melakukan tindakan preventif
dan represif dalam pemberantasan korupsi. Tindakan preventif yang dilakukan antara lain :
1. Pengkajian sistem.
2. Sosialisasi perundang-undangan, misalnya saja memunculkan buku saku tentang
perundang-undangan yang terkait tindak pidana korupsi.
3. Himbauan-himbauan melalui seminar.
KPK harus mengembangkan aspek jera dan menegakkan hukum. Upaya-upaya lain yang
dilakukan dalam mengembangkan aspek jera adalah :
1. Mengembangkan metode pembuktian terbalik, sehingga bisa ditelusuri dari mana
kekayaan yg dimiliki.
2. Mengembangkan metode pengawasan atas penerapan Inpres No. 7 / 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk kinerja instansi pemerintah sebenarnya
sudah ada sistem yang jelas dibandingkan balanced scorecard yaitu AKIP, SAKIP, dan
LAKIP yang masing-masing merupakan dokumen potensial untuk dianalisis.
Fokus Pengawasan KPK dalam mengukur AKIP adalah :
1. Mutu dokumen perencanaan, beberapa Pemda dalam membuat perencanaan berbasis
AKIP menganggapnya beban bagi sebagian aparat sehingga perencanaan tidak terfokus.
2. Mutu dan kelayakan laporan, maka coba LAKIP dikonfirmasi dengan AKIP.
3. Kesinambungan, merupakan hal yang paling penting dalam mengukur kinerja
pemerintahan.
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Tanya Jawab Sesi 1
Pertanyaan 1
T: Gaos Sudradjat, S.H. (Kanwil DJPB XII Bandung
Fungsi KPK adalah melakukan pencegahan dan penindakan. Asas pembuktian terbalik yang
diupayakan oleh KPK merupakan bagian tindak pidana khusus sementara dalam pidana umum
berlaku asas praduga tidak bersalah. Bukankah hal ini menjadi kontradiktif?
J: Eko Soesamto Tjiptadi
KPK dibentuk karena korupsi sudah merupakan extraordinary crime. Malaysia dan China
menerapkan pembalikan beban pembuktian khusus untuk korupsi karena merupakan
extraordinary crime (kejahatan luar biasa) maka melawannya harus dengan extraordinary tidak
bisa dengan ordinary. KPK lambat karena susah membuktikan kasus korupsi padahal secara
kasat mata mudah terlihat. Contohnya di Malaysia, melalui laporan harta kekayaan
penyelenggara negara maka bisa dilakukan penyidikan. Bahkan penyelenggara negara yang
membeli mobil tunai akan dipanggil oleh KPK Malaysia. Draft pembalikan beban pembuktian
sekarang sudah berada di DPR tinggal disahkan menjadi RUU kemudian diundangkan. Oleh
karena itu, kita harus mendorong agar segera disahkan UU pembalikan beban pembuktian
seperti halnya UU perlindungan saksi dan pelapor.
J: Jodih Rusmajadi, S.H., S.Ip., LLM
Mengenai kontradiksi antara asas praduga tidak bersalah dengan pembuktian beban terbalik,
sebenarnya pembuktian beban terbalik terdapat pada tingkat pengadilan bukan pada polisi
atau kejaksaan. Maka, kita tidak usah khawatir kalau kita tiba-tiba didatangi tanpa ada kasus,
hal semacam ini perlu diklarifikasi, apakah dimuat dalam undang-undang atau tidak. Intinya,
pembuktian beban terbalik terdapat di tingkat pengadilan bukan di tingkat penyelidikan dan
penyidikan.
Pertanyaan 2
T: Pantja Edi Noegroho, S.E., M.Si. (KPPBB Bogor)
Mengenai patologi budaya, adanya paradoks bahwa orang licik dianggap pintar dan orang jujur
dianggap bodoh, saya hanya ingin menyampaikan suatu pengalaman. Di negara Malaysia
orang Indonesia bahkan tidak diterima menjadi supir taksi karena dianggap tidak jujur.
Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini?
J: Prof. Dr. Rullly Indrawan, M.Si.
Itu adalah komentar Saudara namun sepertinya tidak match dengan apa yang saya maksud.
Saya ingin mengisahkan, sekian bulan lalu saya membeli tanah di Bandung. Berdasarkan
peraturan maka harus dibuat akte jual beli dan ada pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli
dan penjual. Ibu penjual mengatakan bahwa tarif pajaknya bisa diturunkan padahal menurut
ketentuan sudah ada tarif yang jelas. Saya yang tidak ingin menurunkan tarif dianggap sebagai
profesor yang bodoh. Hal ini menunjukkan apa yang terjadi di masyarakat bahwa ibu yang
menjual tanah begitu bangga bisa menurunkan tarif dan bekerja sama dengan orang dalam.
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J: Eko Soesamto Tjiptadi
Menanggapi komentar Saudara, saya juga ikut prihatin bahwa orang Indonesia menjadi supir
taksi saja tidak bisa. Jika Bapak dan Ibu pergi ke Hongkong, pada hari Minggu di trotoar
banyak sekali perempuan-perempuan yang membawa rantang, tape recorder kecil, dan tikar.
Ternyata mereka itu adalah para pembantu yang berasal dari Indonesia, tentu saja kita merasa
sedih melihatnya. Memang ada kasta dalam pekerjaan, menjadi pembantu itu halal, orang
Philipina di Hongkong bisa menjadi pelayan toko karena bisa berbahasa Inggris. Sementara
orang Malaysia mau bekerja di Hongkong asal menjadi perawat yang lebih bermartabat dan
orang Indonesia hanya bisa menjadi pembantu.
Pertanyaan 3
T: Roestian Caromalela, S.H.
1. Kita melihat adanya pengawasan lemah, banyaknya lembaga pengawasan akhirnya tidak
memberi banyak arti. Bagaimanakah pengawasan yang efektif menurut Bapak?
2. Masyarakat Indonesia terkenal dengan budaya saling memberi. Dengan adanya undangundang mengenai gratifikasi apakah nantinya membuat budaya tersebut hilang?
J: Jodih Rusmajadi, S.H., S.Ip, LLM
Dalam hal pengawasan, maka secara elementer yang harus melakukan pengawasan adalah
pemimpin semua level. Saya ingin memberikan ilustrasi sebuah kisah. Umar bin Khatab
pernah berkata ”Bagaimana pendapat kalian jika aku telah mengangkat orang terbaik menurut
pandanganku dan pengetahuanku sebagai pemimpin di antara kalian lalu memerintahkannya
untuk berbuat adil. Apakah aku sudah menunaikan kewajibanku?” Orang-orang menjawab,
”Ya, sudah Umar.” tapi Umar menjawab, ”Belum. Sampai aku mengawasi apakah ia
menjalankan tugas sesuai perintahku atau tidak.” Dari kisah ini dapat disimpulkan bahwa untuk
level manapun juga pemimpin harus melakukan pengawasan, tentunya harus ada aturan dan
prosedur tetap.
J: Prof. Dr. Rully Indrawan, M.Si.
Gratifikasi terkait dengan budaya. Budaya kemudian dijadikan kesempatan padahal budaya
berjalan tanpa niat yang buruk, memberi hadiah bukan sesuatu yg salah. Tapi hadiah dijadikan
momentum, misalnya saat lebaran memberikan hadiah kepada atasan agar mendapat
kenaikan pangkat, niat seperti inilah yang tidak boleh. Budaya dan kesempatan menjadi
pemicu terjadinya korupsi.
J: Eko Soesamto Tjiptadi
Memang betul di masyarakat kita ada budaya salng memberi antar tetangga misalnya saat
lebaran, tapi bukan itu yang dimaksud gratifikasi. Gratifikasi tendensinya adalah pemberian
dari bawahan kepada atasan tetapi atasan tidak pernah/jarang memberi pada bawahan.
Termasuk juga pemberian dari orang yang memiliki conflict of interest misalnya pemborong
pembuat jalan yang memilki kontrak kerja memberikan hadiah kepada pejabat negara. Hal ini
akan berbeda, misalnya jika seorang keponakan pada saat ulang tahun memberi hadiah
sebuah mobil. Jadi dilihat apakah pemberian tersebut ada kaitannya dengan penyelenggara
negara atau tidak, apakah kita mendapatkan sesuatu terkait dengan jabatan atau tidak.
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Gratifiikasi bukan bermaksud memutus tali silaturahmi. Gratifikasi untuk mencegah
timbulnya conflict of interest, selain itu mencegah adanya upaya korupsi dalam arti sehalus
mungkin dalam bentuk penyuapan. Sering kita lihat ruang makan penyelenggara negara penuh
dengan parsel padahal setelah dia tidak menjabat lagi sebagai penyelenggara negara tidak
ada parsel lagi kecuali dari teman-teman dan hanya sekedar menunjukkan eksistensi.
Hukum di Indonesia dapat dilakukan pembalikan beban pembuktian apabila kasus sudah
sampai di pengadilan. Tapi yang dimaksud pembalikan beban pembuktian yang dilakukan di
negara lain adalah dari proses penyidikan dan penyelidikan. Oleh karenanya, Indonesia tidak
bisa menerapkan seperti itu karena bisa menjerat leher sendiri bagi orang-orang yang terkait
korupsi. Meskipun nanti berlaku pembalikan beban pembuktian, namun KPK tidak bisa
mengusut kasus korupsi sebelum tanggal berlakunya karena adanya ketentuan bahwa
undang-undang tidak berlaku surut dan tidak bisa retroaktif. Kecuali jika kasus tersebut sudah
sampai tingkat pengadilan dan berlarut-larut penyelesaiannya sehingga diambil alih oleh KPK.
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III. HASIL SEMINAR SESI II

MODERNISASI PENGELOLAAN KANTOR PELAYANAN
Oleh : Dr. R.B. Permana Agung D., M.Sc.5
Pada kesempatan ini akan disampaikan pembahasan tentang modernisasi pengelolaan
kantor pelayanan yang menekankan pada aspek sumber daya manusia. Kita menyadari
akhirnya tidak akan ada manfaatnya semua yang telah dibahas sebelumnya, jika ternyata
sumber daya yang mengembannya tidak mampu menjalankan tugas sesuai yang diharapkan.
Oleh karena itu, pada kesempatan ini akan dibahas tentang peran sumber daya manusia
terutama para pimpinan pada tingkat menengah sehingga dapat mengemban peran
modernisasi di suatu kantor pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat.
Pembahasan tersebut akan terbagi atas beberapa pokok bahasan yang saling terkait.
Akan dibahas tentang suatu kondisi/iklim (climate) di tengah-tengah kita, dimana modernisasi
kantor pelayanan itu berada pada kondisi seperti ini. Kondisi kantor di mana operasionalisasi
tugas-tugas kerja dilakukan, memiliki karakter very highly sensitive, baik secara politik maupun
secara legal. Setiap hal dapat dipolitisasi dan dapat dilakukan penuntutan kembali, peninjauan
kembali oleh komisi yudisial. Selain itu juga memiliki karakter public high profile, yaitu publik
bisa melihat apa yang kita lakukan dengan profile yang sangat tinggi. Jadi kita bekerja dalam
kondisi yang demikian.
Ada 3 (tiga) bagian bahasan yang akan dibedah. Bagian Pertama, konsep modernisasi
pengelolaan kantor pelayanan, yaitu konsep yang paling kontemporer, yang sesuai dengan
perkembangan terakhir, sehingga tidak pernah ketinggalan dengan konsep-konsep yang ada.
Kemudian kita akan membahas pula mengenai dikotomi tentang peran seorang leader dan
seorang manager. Dikotomi ini akan dikaitkan dengan berbagai aspek yang selama ini
membuat kita terperangkap, yaitu perundang-undangan, sistem, prosedur, anggaran dan
struktur organisasi. Jika ingin memodernisasikan pengelolaan kantor pelayanan hal-hal inilah
yang menjadi penekanan.
Selanjutnya dibahas tentang aspek kompetensi leadership. Penekanan pembahasan ini
adalah perbedaan yang sangat mendasar antara knowing dan actually doing it, antara proses
outside in dan inside out. Para pimpinan di berbagai tingkat disebabkan suatu surat keputusan
kemudian diangkat, baru menyadari bahwa mereka adalah seorang leader dan manager
sekarang. Sehingga mereka disibukkan dengan membuka kembali berbagai literatur tentang
leader dan leadership, pendekatan ini yang sering disebut dengan outside in yaitu mencoba
memahami semua itu dan memasukkan ke dalam dirinya. Berbeda dengan leader yang inside
out, pada hakekatnya mereka sudah memiliki elemen-elemen leadership dalam dirinya,
sehingga tinggal mengejawantahkannya. Output antara kedua pendekatan ini tentu berbeda.
Memang ada anggapan bahwa proses itu knowing, misalnya saya pernah dengar, saya pernah
membacanya dan seterusnya. Namun actually doing it adalah sebuah tataran yang berbeda,
5

Dr. R.B. Permana Agung D., M.Sc. saat ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal Departemen Keuangan RI
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yang lebih nyata, dan pendekatan inilah yang akan digunakan untuk membangun sumber daya
manusia, guna mendukung modernisasi pengelolaan kantor pelayanan.
Bagian Kedua, kita akan membahas tentang sumber-sumber kekuasaan, kemudian
bagaimana sumber kekuasaan yang selama ini dimiliki oleh seseorang yang mempunyai
jabatan-jabatan tertentu yang memiliki potensi disalahgunakan. Distalasi kekuasaan ini harus
disadari benar. Sehingga ketika bertindak maka yang harus diutamakan adalah “What is right?”
bukan “What is acceptable?”. Kerapkali di dalam pengambilan keputusan dan implementasi
kebijakan dicapai suatu titik yang disebut dengan kompromi. Tetapi jika tidak tahu “What is
right?” maka kita tidak akan pernah dapat membedakan mana kompromi yang benar dan yang
salah. Pada tataran bawah adalah saat untuk menunjukkan “What is right?”, sedangkan “What
is acceptable?” adalah tugas pada tataran yang lebih tinggi. Jika “What is acceptable?”
didahulukan pasti akan terjadi kekacauan. Selain itu, kita juga akan menggali tentang sumbersumber kekuasaan tersebut. Dalam bagian kedua akan dibahas pula bagaimana
pengidentifikasian masalah yang berguna untuk menyelesaikan berbagai masalah termasuk
masalah bangsa.
Bagian ketiga, dengan perspektif dua bagian terdahulu, bagian ini akan membahas apa
yang diharapkan oleh para pimpinan kantor pelayanan, kalau kantor tersebut diharapkan oleh
masyarakatnya untuk menjadi kantor pelayanan modern. Apa yang harus dilakukan?, konsep
apa yang harus dipegang teguh? Oleh karena itu ada 3 (tiga) kecenderungan cycle yang
kerapkali menjebak kantor apapun untuk masuk trap yang mematikan.
Pada bagian akhir bahasan bagian ini, akan ditunjukkan mengapa kantor pelayanan akhirakhir ini kehilangan kepekaan dari hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Sebagaimana penderita
penyakit lepra pada jaman dahulu diasingkan di gua, di mana dalam gua tersebut terdapat
drilling rat yaitu binatang kecil yang berkembang biak di dalam gua tersebut, binatang inilah
yang memakan jari-jari hingga putus. Sebetulnya putusnya jari-jari itu bukan karena lepra,
tetapi lebih karena hilangnya sensitivitas. Sama dengan perbedaan seekor katak dan
kelelawar. Katak itu hanya memiliki 3 (tiga) macam alat sensor saja. Katak hanya bisa
membedakan kontras, bentuk dan gerak. Sehingga respons hanya dua yaitu lompat
menangkap atau lompat menghindar. Maka tidak mengherankan survivability katak sangat
rendah. Berbeda dengan kelelawar yang memiliki kemampuan sensor yang luar biasa, yaitu
kemampuan menangkap getar ultrasonik sehingga dapat mengetahui apa yang ada di
hadapannya saat terbang di tengah malam. Apa akibatnya jika kantor pelayanan ditempati oleh
sumber daya manusia yang tidak lagi peka. Akhirnya pada kesimpulan pembahasan dapat
ditarik benang merah apa saja yang diperlukan dalam memodernisasi pengelolaan kantor
pelayanan.
Penekanan pembahasan di atas akan diarahkan kepada dua aspek yaitu aspek
peningkatan pengetahuan dan kesadaran para pimpinan di tingkat menengah tentang good
governance serta aspek nilai dan perilaku budaya unggul. Salah satu pilar good governance
adalah akuntabilitas, yaitu suatu keadaan di mana setiap birokrat harus mampu dimintai
pertanggungjawabannya atas semua tindakan dalam pelaksanaan tugas. Akuntabilitas
memiliki 3 (tiga) komponen penting: Financial Accountability, semua yang terkait dengan aspek
keuangan yang terdiri dari the intended use dan the actual use. Jika ditargetkan penerimaan
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seratus milyar maka ini disebut the intended use, tapi jika yang tercapai tidak seratus milyar
karena penyimpangan-penyimpangan maka dianggap tidak accountable dari segi keuangan;
Political Accountability, akuntabilitas ini memiliki konteks check and balance penegakan
hukum, sehingga setiap tindakan dan kebijakan yang diambil harus berani
dipertanggungjawabkan di hadapan semua penegak hukum; Administrative Accountability,
apapun yang dilakukan tidak pernah menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Sebenarnya modernisasi pengelolaan kantor pelayanan dalam pengertian kontemporer
adalah showing new organization personal, harus mampu memperlihatkan citra personal
organisasi yang baru, yang sangat diharapkan oleh shareholder dan stakeholder. Sehingga
tuntutan terhadap pelayanan tertentu harus terpenuhi sesuai dengan ekspektasi masyarakat
yang akhirnya mencapai titik kepuasan. Untuk mencapainya diperlukan faktor pendukung yaitu
struktur organisasi, sistem, prosedur, undang-undang, anggaran dan sarana prasarana.
Faktor-faktor tersebut penting tetapi bukan faktor fundamental dalam kantor pelayanan
modern. Faktor-faktor tersebut hanya membantu proses add growth, yang berfungsi membantu
pertumbuhan, bukan gave growth, maka sering disebut dengan faktor enable atau computer
atau technology, artinya jika memilikinya maka kinerja akan semakin efisien dan efektif.
Sedangkan faktor fundamental itu adalah sumber daya manusia. Jika faktor-faktor non human
resource dimiliki namun sumber dayanya masih memiliki attitude, pola pikir dan sikap dengan
pola lama maka tidak ada manfaatnya penyebutan modernisasi pada kantor pelayanan ini,
artinya kantor pelayanan itu belum bisa disebut modern.
Tentu sering kita dengar dengan istilah great organization karena adanya great people.
Henry ford mengatakan “You can take my factories, you can burn up my buildings, but give my
people, and I will bring up my business tomorrow”, maksudnya di sini yang penting bagi Henry
Ford bukan pabrik dan gedung-gedung tetapi sumber daya manusianya (people). Hal inilah
(people) yang membuat bangsa kita hari ini berkeluh. Maka dalam banyak buku yang saya tulis
(DR. Permana Agung-peny) “Our problem is not mainly political, our problem is not mainly
economical, our problem is people”.
Organisasi yang modern pada hakekatnya adalah human organization. Maka sebagai
pimpinan jangan pernah lupa bahwa bawahan tidak hanya think tetapi juga feel sehingga
sentuh mereka dengan aspek-aspek yang memberikan motivasi dan hargailah mereka. Kita
selama ini hanya memanfaatkan think mereka tetapi tidak menyadari bahwa mereka adalah
teman yang berperasaan.
Selanjutnya, ada pertanyaan: Mengapa leader itu begitu penting dari suatu modernisasi
pengelolaan kantor pelayanan? Di sebuah SMA, guru sejarah meminta anak didiknya
membuat paper tentang perang di dunia sebagai tugas akhir. Pada saat pengujian, salah
seorang siswanya mengatakan pada gurunya, “Semua perang-perang itu bercerita tentang
total military incompetent, kenapa demikian?”, lalu dijawab oleh sang guru: “Karena memang
tidak banyak jenderal-jenderal yang mati dalam peperangan, mereka hanya berdiri on the way
behind the line and let the small people do the fighting and the dying”.
Konsepsi di atas sering dijumpai di dalam jalur kinerja birokrasi kita. Pimpinan-pimpinan itu
pada kondisi stay away behind the line, meninggalkan bawahan, do the fighting and the dying.
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Ini menggambarkan bahwa responsibility tidak dapat didelegasikan. Kalau memperhatikan
spirit suatu organisasi itu luar biasa, pasti karena spirit leader-nya juga luar biasa. Lihatlah
pohon, selalu die from the top.
Selanjutnya, terkait dengan sumber-sumber kekuasaan terdiri atas beberapa faktor, yaitu:
1. Posisi hierarki, seseorang yang diposisikan dalam hirarki tertentu, ia menyatu dengan
penugasannya maka itulah kekuatan yang dimilikinya. Dia meng-occupy menduduki
position of authority dan embody di situ menjadi satu untuk memberikan order. Kondisi ini
adalah sumber kekuatan yang pertama tinggal kemudian apakah digunakan pada hal-hal
yang baik atau tidak, itu merupakan lain hal. Itulah sumber kekuatan, jika seseorang tidak
diangkat pada posisi tertentu, tidak akan mempunyai otorisasi atau hak untuk memberikan
order.
2. Reward and punishment, karena ada occupy maka ada reward and punishment dalam
bentuk job assignment, siapa yang mau saya promosikan, pindah, hukum atau reward.
Aplikasi dari dua sumber power ini adalah control dalam bentuk hierarki. Bila seseorang
tidak menduduki kedudukan itu maka ia tidak memiliki control.
3. Expertise, seseorang yang sangat ahli ia juga memiliki power, bisa membuat orang lain
mendengar apa yang ia katakan. Aplikasinya bukan control tetapi position of information, ia
memiliki informasi lebih banyak dari yang lain.
4. Emotional link, dalam bahasa sehari-hari dekat dengan istilah kharisma. Pemimpin seperti
ini bisa mengumpulkan orang-orang kemudian menghubungkan emosi mereka dengannya.
Hal ini karena kesamaan visi, misi dan rasa takutnya. Syarat dari koordinasi itu adalah we
have to share the same commitment, we have to share the same value. Seorang panglima
perang yang memerintahkan prajurit untuk melakukan tugas yang berisiko dengan
nyawanya, jika prajurit tersebut tidak tahu bagaimana sikap pemimpinnya dan emotional
link panglima dengannya maka ia tidak akan melaksanakan perintah itu.

Michael Jordan dalam pertandingan perpisahannya, mengatakan: “The different between
good player and great player is their heart”, hatilah yang membedakannya bukan skill mendribble bola atau shooting. Maka pada posisi yang sama, yang membedakan antara good and
great biro crate, adalah heart. Hatinya ingin memodernisasikan kantornya.
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Banyak para pimpinan kita menganggap bahwa tugasnya hanya memberikan information,
explanation, direction, control dan evaluation. Maka tidak mengherankan jika pimpinan
lapangan itu gagal untuk membuat bawahannya semakin bersemangat dan termotivasi untuk
mencapai prestasi kerja. Hal ini disebabkan mereka tidak pernah menciptakan iklim yang
kondusif. Pertanyaannya kemudian, siapakah yang bertanggungjawab untuk menciptakan iklim
yang kondusif ini? maka ini tanggung jawab leader.
Leader seharusnya menjadi thermostat bukan thermometer. Ia tidak hanya mengetahui
sekitarnya tetapi ia mampu mengubahnya. Maka disinilah perbedaan antara leader dan
manager. Manager itu maintainer, tugasnya me-maintenance bergantung pada sistem dan
prosedur serta kontrol, sehingga tujuannya hanya untuk memastikan day to day operation.
Sedangkan Leader lebih tergantung pada manusia, sense of urgency dimunculkan. Tanpa
adanya leader maka kantor itu tidak mungkin dapat disebut modern.
Ada sebuah kisah, seorang ibu yang tinggal sendirian, tidak memiliki teman bicara.
Kemudian pergi ke pasar membeli burung kakak tua, yang maksudnya untuk dijadikan teman
bicara. Ia memilih burung yang paling mahal. Besok ia kembali lagi untuk mengadukan
mengapa burung itu tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Kemudian pemilik toko
menyarankan untuk membelikan cermin, karena burung itu senang melihat cermin, kalau ia
melihat bayangannya mungkin ia mau bicara. Besoknya ibu itu kembali lagi, mengadukan
mengapa burung itu juga belum bicara. Pemilik toko menyarankan untuk membelikan tangga,
karena burung itu suka naik turun tangga, mungkin nanti mau bicara. Besoknya ibu itu kembali
lagi, mengadukan bahwa burungnya telah mati. Lalu sang penjual itu terheran-heran, burung
yang paling banyak bicara itu mati, dan bertanya “Coba ibu ingat apa ia pernah mengatakan
sesuatu?”, ibu itu menjawab “Oh ya, ia bertanya : apakah di pasar itu ada yang jual
makanan?”.
Sikap ibu inilah yang banyak dipakai oleh para pimpinan di kantor-kantor kita. Mereka
hanya berorientasi hasil dan merasa paling tahu apa yang diperlukan oleh bawahannya untuk
mencapai hasil tersebut, padahal tidak demikian.
Bagian selanjutnya, bagaimana mendefinisikan suatu permasalahan. Para pimpinan kita
biasanya mendefinisikan suatu masalah pada permukaan dan malas untuk berpikir dan
mendalaminya.
Pada tataran pertama, masalah utama untuk menggerakkan orang untuk berubah adalah
karakter, bukan karena lingkungan dan kemampuannya. Character is choice. Maka perubahan
tidak mungkin terjadi jika hanya pada perbaikan lingkungan dan peningkatan kemampuan
tanpa menyentuh karakter. Contohnya di Ditjen Bea Cukai, UU-nya diubah dengan sanksi
penyelundupan menjadi hukuman mati. Penyelundupan itu crime of calculation, ia menghitung
benar apakah return yang didapat dari tindakan penyimpangan itu mereka bandingkan dengan
size of finalty dan dikalikan dengan probability of being court. Jika hukumannya mati tetapi
kemungkinan ditangkapnya zero maka hasil kalinya akan tetap nol. Begitu pula dengan money
laundry, korupsi atau penyimpangan lainnya merupakan crime of calculation.
Ada kisah, suatu sore kalajengking meminta kura-kura untuk menyeberangkan dirinya ke
seberang sungai. Awalnya kura-kura ragu, karena takut nanti ia dicekik di tengah sungai itu. Si
kalajengking meyakinkan bahwa kalau ia mencekiknya berarti iapun akan mati karena ia tidak
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bisa berenang, penjelasan ini sangat rasional. Maka si kura-kura tidak ragu-ragu dan
kalajengking diminta naik ke punggungnya. Tetapi setelah di tengah sungai ternyata si
kalajengking mencekik si kura-kura dan keduanya tenggelam. Sebelum kura-kura dan
kalajengking mati, kura-kura bertanya mengapa ia mencekiknya padahal tadi ia berjanji tidak
akan mencekik, kura-kura penasaran, ia ingin tahu mengapa kalajengking melakukannya. Lalu
jawab kalajengking: “It’s my character”.
Dewasa ini banyak sekali pernyataan publik yang rasional namun di belakangnya ternyata
busuk. Rakyat dipaksa seolah-olah itu benar. Jika orang tidak paham kondisi maka orang
tersebut dapat terperangkap.
Pada bagian akhir ini, betapa pentingnya memahami organisasi kita sebelum modernisasi.
Pertama, memahami riwayat atau history organisasi kita. Pada siklus hidup atau life cycle,
organisasi dihadapkan pada 3 (tiga) loops yaitu growth loops, recovery loops, crisis loops.
Pemahaman tentang pada posisi mana organisasi kita sangat menentukan pemilihan strategi
yang tepat. Siklus ini terus bergulir, tidak ada garansi terus menerus pada tahapan growth,
suatu saat karena perubahan kondisi pada lingkungan dan SDM maka akan berpindah ke
tahapan recovery, dimana perlu adanya perubahan yang lebih sesuai. Sedangkan organisasi
yang berada pada tahapan crisis selalu dihadapkan dengan pelayanan yang bermasalah.
Perilaku disappear para pegawainya muncul misalnya malu mengenakan atribut instansi yang
dikenal oleh publik dan seterusnya. Hal ini merupakan indikasi bahwa instansi tersebut berada
pada tahapan crisis yang memerlukan penanganan yang lebih dramatis dan cepat.

Akibat birokrat yang tidak sensitif memunculkan pelayanan organisasi yang lambat dalam
merespon permasalahan dan opportunity. Yang kedua, bila birokrat tidak sensitif maka ia
biasanya merespon segala sesuatu dengan cara yang sama. Mereka tidak pernah mendengar
yang dikeluhkan oleh masyarakatnya. Selain itu para top management-nya juga
mengembangkan sikap-sikap arogan. Fokusnya berubah dari long term development pada halhal yang bersifat ad hock, pakai jalan pintas. Spirit organisasi bergeser menjadi internal
competition yang mengarah pada friction.
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Pembahas III
Oleh: Drs. Samáni Budianto K., MBA6
Berkaitan dengan tema ”Modernisasi Kantor Pelayanan Tingkat Pusat dan Daerah”, kita
akan memfokuskan pada sisi SDM (Sumber Daya Manusia). Walaupun sistemnya baik tetapi
SDMnya buruk maka suatu negara tidak bisa bangkit dari keterpurukan. Kita akan
membandingkan dengan beberapa negara tetangga kita yang bisa maju salah satunya karena
faktor kepemimpinan, yaitu Singapura, Malaysia, dan China.
A. Singapura
Berdasarkan ringkasan pidato menteri pendidikan tahun 1997 dapat dilihat mengapa
Singapura bisa jauh melesat. Para pimpinan, salah satunya menteri pendidikan, telah
menggariskan program-program sebagai berikut:
1. Sekolah berpikir didesain untuk menjadi pusat bagi pembelajaran berkelanjutan.
2. Biaya sebesar 2,5 juta US Dollars disediakan bagi setiap sekolah untuk mengadakan
teknologi informasi.
3. Satu komputer disediakan di sekolah untuk setiap dua siswa dalam waktu lima tahun.
4. Berpikir kreatif sebagai bagian dari kurikullum baru untuk mencapai keunggulan di bidang
matematika dan sains.
5. Kurikulum ditujukan untuk membangun kebanggaan dan prestasi Singapura sebagai
pemicu untuk inovasi selanjutnya.
6. Inovasi bersifat top down ditinggalkan karena dianggap sangat lambat menghadapi
gelombang kemajuan baru.
7. Sekolah-sekolah dikelompokkan untuk menyebarluaskan praktek-praktek teknik.
Hal ini menunjukkan bahwa para pimpinan mempunyai konsentrasi dan komitmen untuk
menciptakan sdm berhasil
B. Malaysia
Ketika perdana menteri Mahathir berkuasa di Malaysia dicanangkan suatu program
peningkatan UKM dengan kebijakannya untuk memberikan fasilitas kepada UKM (Usaha Kecil
dan Menengah) yang dijalankan bangsa Melayu dan membatasi pertumbuhan para
konglomerat Cina. Pada saat itu bangsa Melayu yang berjumlah 45% hanya menguasai
ekonomi sebesar 2,4% sementara konglomerat bangsa Cina yang berjumlah 30% menguasai
ekonomi sebesar 45% dan bangsa asing menguasai 45%. Akhirnya, lima belas tahun setelah
kebijakan Mahathir tersebut Malaysia bangkit menjadi negara maju di bawah Singapura dan
pada tahun 1997 bebas dari pengangguran. Selain itu, bangsa Melayu lewat UKM yang
tadinya hanya menguasai 2,4% meningkat sehingga menguasai ekonomi sebesar 30%
6

Drs. Samáni Budianto K., MBA saat ini menjabat sebagai Widyaiswara Balai Diklat Keuangan VII
Cimahi
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sementara konglomerat Cina yang berjumlah 30% walaupun dibatasi tapi tetap tumbuh
menguasai ekonomi sebesar 40% dan bangsa asing hanya menguasai sekitar 5%. Di bawah
kepemimpinan Mahathir, Malaysia hanya butuh kurang dari setahun untuk bisa bangkit kembali
dari krisis ekonomi.
C. China
China sempat mengalami keterpurukan, namun dalam tiga tahun terakhir bisa
menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Ketika perdana menteri diangkat, beliau memesan
100 buah peti mati, 1 untuk dirinya dan 99 untuk stafnya. Sementara itu telah dilakukan
hukuman gantung kepada seorang menteri, dua orang menteri dipecat dan 3550 pegawai
diadili. Akhirnya, China sekarang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup jauh sehingga
mengundang presiden Amerika untuk bekerja sama agar perkembangan China tidak terlalu
timpang. Hal ini menunjukkan peran seorang pemimpin yang sangat menentukan.
D. Indonesia
Dalam diskusi salah satu televisi lokal, dikatakan bahwa Indonesia merupakan bangsa
fleksibel yang mudah diarahkan dan digerakkan hanya tinggal dibutuhkan seorang pemimpin
yang mempunyai kekuatan untuk bisa menggerakkan. Jika kita menelusuri sejarah
perkembangan agama, kita melihat bahwa pada awalnya bangsa Indonesia mempunyai
kepercayaan animisme, kemudian datang orang India dan China sehingga akhirnya bangsa
Indonesia beralih kepercayaan Hindu dan Budha. Setelah itu, datang para pedagang gujarat
yang berdagang dan menyebarkan agama Islam maka agama Islam berkembang pesar
terutama di daerah-daerah pantai. Kemudian saat penjajah barat datang menjajah sambil
menyebarkan agama nasrani maka berkembang agama Kristen di Indonesia. Hal ini
memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia bersifat fleksibel terhadap perubahan, rakyat bisa
diajak untuk maju dan bisa diajak ke arah kemunduran. Oleh karena itu, perlu pimpinan
kharismatik yang bisa memberi motivasi kepada rakyat untuk diajak berubah ke arah lebih
baik.
Perkembangan media elektornik yang begitu maju terutama televisi seharusnya bisa
dimanfaatkan bagi seorang pemimpin yang karismatik sebagai mimbar raksasa untuk
memotivasi rakyat dalam mengejar ketertinggalan. Contohnya kita lihat pemimpin-pemimpin
negara lain yang berani menyuarakan aspirasi dan pendapatnya lewat media televisi seperti
Perdana Menteri Malaysiaa Mahathir Muhammad, Presiden Iran Ahmadinejad, dan Presiden
Kuba Fidel Castro. Keberanian mereka menyuarakan aspirasinya membuat mereka tidak
gampang ditekan oleh pengaruh asing berbeda dengan Indonesia yang sudah lepas dari
penjajahan namun belum lepas dari penjajahan bangsa asing di bidang ekonomi. Sayangya,
media televisi justru digunakan kaum businessman untuk menyiarkan iklan dengan biaya tinggi
untuk mempengaruhi konsumen. Selain itu, siaran swasta berlomba menyiarkan sinetron
dengan rating tinggi padahal merusak akhlak. Sebenarnya kita bisa bersaing dengan iklan dan
rating tinggi melalui para budayawan, agamawan dan pemimpin yang menggerakkan di televisi
seperti Ary Ginanjar dengan ESQnya.
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Tanya Jawab Sesi 2
Pertanyaan 1
T: Drs. M. Djalalain (Kanwil IV DJPLN Bandung)
Spirit kantor yang lemah bisa dipastikan karena manajer yang lemah. Namun, ada seorang
pemimpin yang menjadi ujung tombak dan kerjanya bagus justru dipenjara. Bukankah hal ini
menjadi semacam kontradiksi?
J: Dr. R. B. Permana Agung Dradjattun, M.Sc.
Spirit lemah tidak dapat dipungkiri memang mencerminkan leader yang lemah.
Sehingga sampai pada suatu kesimpulan bahwa ada hubungan langsung bahkan one to one
relationship bahwa leader/leadership terkait dengan performance unit. Di mana di dunia ini
yang tidak ada kontradiksi? Banyak terjadi anomali tapi harus kita lakukan juga. Contohnya,
ketika seorang pegawai berbuat baik, rajin, tekun dan mendukung kinerja kantor maka orangorang tidak akan lama mengingatnya. Sebaliknya, orang-orang akan cenderung mengingat halhal yang negatif bahkan sulit melupakannya. Lalu apakah dengan semua itu kita akan berhenti
berbuat baik?
Ada sebuah kisah seorang ibu dan putri berjalan-jalan di tepi pantai waktu senja.
Kemudian sang anak bermain dengan membuat kura-kura dari pasir. Sang ibu mengetahui
bahwa ketika akhir senja maka kura-kura itu akan hilang ditelan ombak tetapi ibu itu tetap
membiarkan anaknya bermain membuat kura-kura. Ketika senja ombak besar menelan kurakura dan akhirnya kura-kura yang dibuat tersebut menghilang. Sang anak berkata bahwa kurakuranya kembali ke laut. Dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah, sang ibu rela melakukan
sesuatu yang akan hilang tapi beliau mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dicuri
yaitu kenangan indah pada saat yang sebentar itu.
Apakah kita bekerja hanya untuk mendapatkan monetary reward? Kita tidak dapat
memungkiri bahwa monetary reward memang mempunyai daya insentif dan motivasi yang luar
biasa sehingga seseorang mau bekerja dengan baik. Namun apakah hanya itu saja
motivatornya? Ternyata tidak. Kebajikan adalah in itself reward. Orang yang berbuat kebajikan
akan menemui reward saat melakukannya tanpa harus menunggu monetary reward. Seorang
ibu yang sudah tua lulus S2, orang-orang bertanya mengapa dia begitu semangat belajar untuk
mendapatkan S2, ternyata dia ingin disaksikan oleh anak dan cucunya ketika dia bisa
mengenakan toga saat kelulusan S2. Dalam hal ini tidak ada monetary reward tetapi kebajikan,
kebanggaan, kepuasan, dan high performance adalah in itself reward. Bahkan sebelum
berhasil orang-orang yang melakukan kebajikan sudah semangat melakukannya meskipun
dianggap sebagai paradoks. Dalam perjalanan birokrasi akan terjadi banyak kontradiksi. Jika
kita memiliki kesadaran akan nilai-nilai tertentu, maka harus kita pegang, kita lakukan dan kita
serahkan pada Tuhan.
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Pertanyaan 2
T: Junanto Kurniawan, S.Sos. (DJBC)
1. Apakah leadership itu dilahirkan atau dibentuk?
2. Apakah masih ada political accountability?
J: Dr. R. B. Permana Agung Dradjattun, M.Sc.
Saya tidak mengklaim bahwa leader dilahirkan secara mutlak, tetapi memang ada
literatur yg mengatakan bahwa seorang leader itu dilahirkan, a born leader. Jika kita
menggunakan pendekatan karakter yang didevelop dari kecil pada saat dia melakukan
pilihan-pilihan sebetulnya karakter leader bisa didevelop. Tetapi akan lebih maksimal jika dia
adalah born leader kemudian didevelop setiap saat dengan karakter leader seperti halnya Lee
Kuan Yeuw, Ali Butoh, dan Soekarno. Mereka adalah born leader yang kemudian berada
dalam lingkup atau lingkaran yang mendukung mereka semakin kuat untuk menjadi leader dan
mengaplikasikan leadershipnya.
Mengenai political accountability, saya tidak ingin masuk terlalu dalam karena terkait
dengan politik praktis. Memang berbeda dengan negara lain di mana para politisi sudah
mempunyai kekayaan. Sementara di Indonesia ada yang masuk partai politik untuk mencari
dana meskipun ada juga yang sudah mempunyai sumber dana yang kuat sehingga dia bisa
berekspresi dengan kepartaiannya untuk membangun bangsa dan negara.

Pertanyaan 3
T: -, (KPPN II Bandung)
Bagaimana pendapat Bapak bahwa modernisasi memerlukan biaya yang sangat besar?
J: Dr. R. B. Permana Agung Dradjattun, M.Sc.
Modernisasi pasti membutuhkan biaya. Jika kita melihat segitga, ada tiga sudut. Sudut kiri kita
beri nama faktor fundamental termasuk di dalamnya karakteristik, sikap, dan attitude. Sudut
kanan disebut enabler di dalamnya terdapat sarana, prasarana, komputerisasi, hardware, dan
software. Sementara sudut atas merupakan aplikasi atau kombinasi antara dua hal tersebut
yaitu bagaimana dia memberikan pelayanan. Jika kita mempunyai biaya maka kita bisa
menyentuh dua hal sekaligus yaitu enabler dan pengelolaan fundamental. Kerap kali kita
dihadapkan pada pilihan. Ketika APBN sudah baik sehingga bisa membiayai sarana, komputer
tapi kalau faktor fundamental tidak baik maka tidak akan ada manfaatnya semua kecanggihan
yang ada apabila pola pikir, attitude kita masih berpola lama. Modernisasi memang perlu biaya,
jika kita mempunyai itu semua lalu bagaimana peran SDM relatif terhadap enabler. Manusia
adalah sumber daya paling penting dalam membangun modernisasi.
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III. LAMPIRAN
1. Jadwal Seminar
08.00 – 08.30 : Registrasi Peserta
08.30 – 08.50 : Coffee Morning
08.50 – 09.00 : Pembukaan
09.00 – 09.45 : Pembicara I
09.45 – 10.15 : Pembahas I
10.15 – 11.00 : Pembicara II
11.00 – 11.30 : Pembahas II
11.30 – 12.00 : Tanya Jawab Sesi I
12.00 – 13.30 : Makan Siang
13.30 – 14.15 : Pembicara III
14.15 – 14.45 : Pembahas III
14.45 – 15.15 : Tanya Jawab Sesi II
15.15 – Selesai : Penutupan
2. Daftar Riwayat Hidup Pembicara 1

Nama Lengkap
: Jodih Rusmajadi, S.H., S.Ip., LLM
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 16 Agustus 1947
Jabatan Sekarang
: Kepala Pusdiklat Anggaran
Alamat Kantor
: Jln. Purnawarman No. 99, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telepon/Fax
: 021-7244328
Riwayat Pendidikan :
1. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran tahun 1979
2. Washington college of law of American University, Washington DC, Amerika
Serikat tahun 1985
3. Ilmu Sosial Politik Universitas Terbuka tahun 1999
Riwayat Pekerjaan
:
1. Kakanwil Ditjen Anggaran Manado tahun 1999-2002
2. Kakanwil Ditjen Anggaran Nusa Tenggara Barat tahun 2002-2004
3. Kepala Pusdiklat Anggaran tahun 2004-sekarang
3. Daftar Riwayat Hidup Pembahas 1

Nama Lengkap
: Drs. A. Arsjad
Tempat Tanggal Lahir : Lahat, 13 Desember 1951
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Jabatan Sekarang
: Kepala Bagian Umum Kanwil XII DJPBN Bandung
Alamat Rumah
: Jl. Diponegoro No. 59 Bandung
Alamat Kantor
: Jl. Diponegoro No. 59 Bandung
Telepon/Fax
: 022-7207046
Riwayat Pendidikan : Sarjana Ekonomi
Riwayat Pekerjaan
:
1. Dit. Tata Usaha Anggaran Thn. 1987-1993
2. Dit. Pelaksanaan Anggaran Thn. 1993-1996
3. Kabag Umum Kanwil XI DJPBN Jakarta 2002-2004
4. Kepala KPPN Kudus 2004-2006
4. Daftar Riwayat Hidup Pembicara 2

Nama Lengkap
: Eko Soesamto Tjiptadi
Jabatan Sekarang
: Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat pada KPK
Alamat Rumah
: Jl. Ir. H. Djuanda No. 36, Jakarta
Riwayat Pendidikan : Sarjana Teknik Mesin Universitas Indonesia
Riwayat Pekerjaan
:
1. Tahun 1986 periset pd sebuah lembaga riset di jakarta.
2. Production planning engineer di industri otomotif.
3. Bekerja di industri perbankan selama beberapa tahun dengan pangkat vice
president.
4. Tahun 2002 sebagai staf ahli direktur kepatuhan bank swasta nasional.
5. Senior partner consultant pada education, research, and analysis Indonesia
dan senior consultant pada documentary and media community.
6. Bulan oktober 2004 menjabat sebagai Direktur Pendidikan dan Pelayanan
Masyarakat pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
5. Daftar Riwayat Hidup Pembahas 2

Nama Lengkap
Tempat Tanggal Lahir
Jabatan Sekarang
Alamat Rumah
Telepon/HP
Alamat Kantor
Telepon
Riwayat Pendidikan

: Prof. Dr. Rully Indrawan, M.Si.
: Bogor, 26 Maret 1961
: Guru Besar/Pembantu Rektor II Universitas Pasundan
: Jln. Kawaluyaan Indah XXI/10, Istana Kawaluyaan
: 022 – 7335371 / 0815-7000-999
: Jln. Taman Sari No.8
: 022 - 4205832
: Doktoral (S3)
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6. Daftar Riwayat Hidup Pembicara 3

Nama Lengkap
: Dr. R. B. Permana Agung Dradjattun, M.Sc.
Tempat Tanggal Lahir : Cakranegara, Lombok, 27 Oktober 1952
Jabatan Sekarang
: Staf Ahli Menteri Keuangan RI Bidang Pembinaan
Umum Pengelolaan Kekayaan Negara
Alamat Rumah
: Jl. Utama V No. 16, Perumahan Utama,
Pondok Bambu, Jakarta Timur
Telepon Rumah
: 021-8601882
Riwayat Pendidikan :
1. SMA Katholik ’Kesuma’ Lombok Tahun 1972
2. Institut Ilmu Keuangan (IIK), Sarjana Muda Jurusan Keuangan
Negara Tahun 1975
3. Institut Ilmu Keuangan (IIK), S1 Jurusan Keuangan Negara Tahun
1979
4. University of Illinois USA, S2 International Trade/ Public Finance
(MSc) Tahun 1985
5. University of Notre Dame USA, S2 Public Finance (MA) Tahun 1987
6. University of Notre Dame USA, S3 Public Policy (Ph.D) Tahun 1989
Riwayat Pekerjaan
:
1. Staf Ahli Menteri Keuangan di Departemen Keuangan Tahun 2002
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada Kantor Pusat DJBC Tahu 1999
3. Direktur Perencanaan dan Penerimaan pada Kantor Pusat DJBC Tahun 1998
4. Direktur Pabean pada Kantor Pusat DJBC Tahun 1993
5. Kepala Kantor Wilayah IV Tanjung Priok Tahun 1993
Publikasi Ilmiah
:
1. Buku ”Beberapa Element atau Rules untuk Memberantas Korupsi secara
Sistematik”, September 2005
2. Buku ”Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Departemen
Keuangan Republik Indonesia-Suatu Environmental Assesment di Bidang
Sumber Daya Manusia”, Sepetember 2004
3. Buku Panduan Ringkasan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor
4. Buku Panduan Ringkasan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor
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7. Daftar Riwayat Hidup Pembahas 3

Nama Lengkap
: Drs. Sam’ani Budianto K., MBA
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 8 Nopember 1954
Jabatan Sekarang
: Widyaiswara Balai Diklat Keuangan VII Cimahi
Alamat Rumah
: J. Sindangbarang No. 18, Antapani, Bandung
Telepon
: 022 - 7270741
Alamat Kantor
: Jl. Raya Gadobangkong No. 111, Cimahi
Telepon
: 022 - 6652635
Riwayat Pendidikan :
1. STIA LAN RI Bandung l Th. 1987
2. The University of Hull Inggris Th. 1992
Riwayat Pekerjaan
:
1. Pada kantor PPDIA th. 1975-1992
2. Kepala seksi pada Dit. PA 3, DJA Jakarta 1992-1995
3. Kepala seksi Dit. PA 2, DJA Jakarta 1995-1998
4. Kepala seksi Direktorat DLN DJA Jakarta 1998-2001
5. Kepala KPKN bondowoso jawa timur th. 2002
6. Kepala Bidang PPA II Kanwil DJA Banjarmasin th. 2003-2004
7. Widyaiswara BDK VII Cimahi
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