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Press Release

SEMINAR

Reformasi Birokrasi Mencegah Korupsi
Hari, tanggal : Sabtu, 27 April 2013;
Pukul : 08.00 s.d 13.00;
Tempat : Graha Pupuk Sriwijaya Palembang;
Keynotes speech : Dr. Marzuki Alie (Ketua DPR RI);
Panelis/narasumber: Dr. Darmansyah Djumala (Dubes RI untuk Polandia);

Dr. Agung Firman (Anggota BPK RI);
Drs. KA. Badaruddin, M.Sc. (Sekjen Kemenkeu);

Moderator : Isnurhadi, S.E., MBA., Ph.D (Ketua Program Magister Manajemen
Universitas Sriwijaya);

Peserta (120 orang): FE Unsri, FE UIGM, PT Pusri, BPK, dan BPKP.

Sinopsis Seminar:

Bagaimanakah kondisi birokrasi pemerintah kita setelah lima tahun program Reformasi
Birokrasi (RB) dicanangkan?

Lima tahun memang bukan waktu yang singkat untuk membangun sebuah sistem yang
mereform. Sejak tahun 2008, program reformasi birokrasi telah dicanangkan melalui
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor
Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Selama kurun waktu
lima tahun, ada 36 kementerian dan lembaga dinilai layak melakukan program reformasi
birokrasi (RB) oleh Kementerian PAN dan RB sehingga kementerian keuangan pun
menyetujui tunjangan kinerja pada kementerian dan lembaga tersebut. Dalam tahun 2013 ini
terdapat 25 kementerian dan lembaga dalam proses pengajuan ke kementerian keuangan
untuk memperoleh ijin prinsip.

Namun, tak dapat dipungkiri, masih terdengar keluhan masyarakat terhadap layanan
pemerintah, seperti masih adanya pungutan liar, bahkan terjadi pada instansi pemerintah
yang konon telah melakukan “reformasi birokrasi”. Kondisi ini dikuatkan dengan indeks
persepsi korupsi yang dikeluarkan Transparency International untuk tahun 2012, dimana
Indonesia berada pada urutan 118 dengan score 3,20, masih jauh dari target RPJMN yang
ingin dicapai pada tahun 2014, yaitu dengan score di atas 5.

Ada indikasi bahwa program reformasi birokrasi berjalan lambat, dan belum menunjukkan
hasil sebagaimana yang diharapkan.

Padahal, tidak sedikit peraturan yang mendasari RB. Selain Permenpan Nomor
Per/15/M.PAN/7/2008, tahun 2010 pemerintah menerbitkan pula Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025,
yang dijabarkan dengan Permenpan-RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2010-2014, Permenpan-RB Nomor 7 sampai dengan 15 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi, dan Permenpan-RB Nomor
1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Belum lagi RPJMN 2010 – 2014  yang ditetapkan dengan Perpres Nomor 5 Tahun 2010
yang mencantumkan 11 prioritas nasional kabinet Indonesia Bersatu II 2009 – 2014,
reformasi birokrasi dan tata kelola menempati urutan pertama dari 11 prioritas  nasional
tersebut.
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Reformasi birokasi dipandang penting sebagai salah satu upaya mencegah tindak pidana
korupsi. Pendekatan represif yaitu menghukum para pelaku korupsi ternyata tidak secara
signifikan menimbulkan efek jera. Dengan mengubah pendekatan represif ke arah preventif,
memberikan harapan besar dalam pemberantasan korupsi pada tahun-tahun mendatang.

Dengan kondisi tersebut, seminar akan berupaya menjawab pertanyaan seputar: upaya apa
yang sudah dilakukan Pemerintah dalam melakukan pencegahan korupsi; apa yang telah
dihasilkan dari upaya itu; apa korelasi antara RB dan pencegahan korupsi; dan sejauhmana
RB berkontribusi dalam mencegah korupsi?

(Humas BPKP Sumsel)


