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Yang Saya hormati:
• Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi;
• Pimpinan KPK atau yang mewakili;
• Para Pejabat Eselon I Kementerian PAN dan
Reformasi Birokrasi serta Instansi Pemerintah
Pusat dan Daerah;
• Para Narasumber dari KPK, BPK, Ombusman
RI, TII dan UNODC;
Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi;
• Para Peserta Rapat Koordinasi Nasional;
• Serta para undangan sekalian,
Assalaamu’alaikum Wr. Wb.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita
semua,

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah
Subhanahu wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Kuasa,
karena atas berkat, rahmat dan hidayahNya kita
semua dapat mengikuti acara ini dalam keadaan
sehat lahir dan batin. Saya merasa berbahagia,
bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul bersama
dalam rangka pelaksanaan Rapat Koordinasi
Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Inpres Nomor 5
Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
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Korupsi.
Rapat
koordinasi
ini
merupakan
implementasi dari Instruksi Presiden kepada
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi untuk mengkoordinasikan,
memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Inpres
ini. .
Saudara-saudara peserta Rakornas sekalian,
Acara ini bertujuan untuk menyampaikan
kebijakan-kebijakan baru dalam pemberantasan
korupsi, mengevaluasi pelaksanaan Inpres Nomor 5
Tahun 2004 dan mendapatkan masukan untuk
penyempurnaan kebijakan pemberantasan korupsi.
Marilah kita ikuti acara ini dengan niat yang mulia,
demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang
baik.
Kita telah melaksanakan Instruksi Presiden
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi selama tujuh tahun. Dalam
waktu yang sama, kita juga sedang memulai
pelaksanaan reformasi birokrasi, yang tujuan dan
ruang lingkup programnya sejalan dengan program
dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004, yaitu
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance) melalui terbentuknya
pemerintahan yang bersih (clean government).
Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan reformasi birokrasi
pada prinsipnya merupakan upaya pencegahan
tindak pidana korupsi di lingkungan birokrasi
melalui perbaikan sistem birokrasi.
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Hasil
evaluasi
menunjukkan
bahwa
pelaksaanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan
reformasi birokrasi telah menunjukkan hasil yang
positif, namun belum sepenuhnya mencapai
sasaran yang ditetapkan. Perbaikan sistem
birokrasi masih bersifat parsial; sedangkan
pencapaian tujuan dan sasaran belum sepenuhnya
didukung oleh siklus manajemen kinerja
yang
utuh, sehingga belum dapat berfungsi secara
optimal sebagai instrumen pencegahan korupsi.
Oleh karena itu penyelenggaraan Rakornas
Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dengan
tema “Peningkatan
Efektivitas
Pencegahan
Korupsi
melalui
Perbaikan
Sistem
dan
Manajemen Kinerja Dalam Kerangka Reformasi
Birokrasi” adalah tepat sekali dengan momentum
yang kita hadapi saat ini.
Saudara-saudara sekalian,
Secara
keseluruhan
Program
Percepatan
Pemberantasan Korupsi menunjukkan adanya trend
hasil yang positif. Hal ini dapat dilihat dari nilai
Indek Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang
diterbitkan oleh lembaga Transparency International
(TI) yang setelah lima tahun penerapan Inpres
Nomor 5 Tahun 2004 (2005 - 2010) meningkat
sebesar 0,8 (dari 2,0 menjadi 2,8) dalam skala nilai
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IPK 0 s/d 10. Peningkatan ini, walaupun lambat,
menunjukkan adanya keberhasilan pemberantasan
korupsi yang diakui dunia internasional. Hal ini
juga diikuti dengan perbaikan peringkat tingkat
kemudahan berbisnis yang dikeluarkan oleh
lembaga International Financial Coorporation (IFC)
yang naik dari peringkat 135 dari 175 negara yang
disurvei pada tahun 2006 menjadi peringkat 122
dari 183 negara yang disurvai pada 2010. Kedua
parameter ini merupakan indikator keberhasilan
yang obyektif dalam upaya pemberantasan korupsi.
Secara rasional dapat dipahami bahwa pelaksanaan
Inpres Nomor 5 Tahun 2004
selama ini telah
memberikan
kontribusi
yang
positif
bagi
peningkatan nilai IPK dan peringkat kemudahan
berbisnis Indonesia sebagaimana diuraikan di atas.
Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh
pelaksanaan diktum penetapan kinerja, pengadaan
barang/jasa Pemerintah, dan
peningkatan
pelayanan publik yang berkorelasi positif dengan
kriteria-kriteria pembentukan nilai IPK dan
peringkat kemudahan berbisnis.
Namun
data
dan
informasi
ini
juga
menyadarkan kita bahwa upaya pemberantasan
korupsi masih jauh dari yang kita harapkan, karena
baik nilai IPK 2,8 dalam skala 0 s/d 10, maupun
peringkat 122 dalam kemudahan berbisnis dari 183
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negara yang disurvei adalah sesuatu yang belum
memuaskan. Sebagai perbandingan, nilai IPK
Singapura, Korea Selatan, dan Malaysia pada tahun
2009 masing-masing adalah 9,3 ; 5,4 dan 4,4;
sedangkan kemudahan berbisnis ketiga negara
tersebut pada tahun 2010 masing-masing berada
pada peringkat 1, 19 dan 23 dari 183 negara yang
disurvai. Para ahli dan pengamat menghubungkan
lambatnya peningkatan nilai IPK dan peringkat
kemudahan berbisnis ini dengan belum efektifnya
pelaksanaan program reformasi birokrasi dan masih
adanya masalah-masalah dalam penegakan hukum.
Terlepas dari itu, kita seyogyanya memandang
parameter ini secara positif. Hal ini menunjukkan
bahwa kita harus berusaha lebih keras lagi untuk
mensukseskan program percepatan pemberantasan
korupsi untuk mencapai target IPK 5,0 dan
peringkat 75 dalam kemudahan berbisnis pada
tahun 2014, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN
II. Dampak akhir yang kita harapkan adalah berupa
dorongan terhadap percepatan pertumbuhan,
pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan
kerja, dan lain-lain sasaran pembangunan nasional.
Saudara-saudara sekalian,
Reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi
adalah dua program yang terkait dan saling
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mendukung. Reformasi birokrasi pada hakekatnya,
merupakan proses pembaharuan dalam tubuh
birokrasi yang dilakukan secara bertahap dan
berkelanjutan
melalui
langkah-langkah
yang
bersifat mendasar, komprehensif, dan sistemik
sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Tujuan
utama
reformasi
birokrasi
adalah
untuk
menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan
akuntabel
melalui
penataan
organisasi,
tatalaksana, sistem manajemen SDM aparatur,
penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas
kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah telah
menetapkan Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan
Peraturan MenPAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
Melalui forum ini, saya sampaikan bahwa
reformasi birokrasi sedang terus berproses.
Evaluasi oleh Tim Independen dan Quality
Assurance dilaksanakan terhadap instansi-instansi
pemerintah yang telah mulai melaksanakan
program reformasi birokrasi, dengan tujuan menilai
kemajuan pada setiap area perubahan yang
direncanakan,
menganalisis
masalah
dan
hambatan, serta memberikan rekomendasi untuk
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penyempurnaan dan percepatan
reformasi
birokrasi pada tingkat nasional (makro) maupun
pada tingkat instansional (mikro). Hasil evaluasi
pelaksanaan reformasi birokrasi 2010-2014 (periode
pelaksanaan RPJMN II) selanjutnya akan digunakan
sebagai bahan penyusunan Road Map Reformasi
Birokrasi 2015-2019 (periode pelaksanaan RPJMN
III).
Dengan
demikian
reformasi
birokrasi
dilaksanakan
secara
bertahap
dan
berkesinambungan dengan sasaran terwujudnya
pemerintahan (birokrasi) kelas dunia pada tahun
2025.
Saudara-Saudara Sekalian
Saya menerima berbagai masukan, banyak
aparatur baik di pusat maupun di daerah
ketakutan
dengan
gencarnya
program
pemberantasan korupsi seiring dengan reformasi
birokrasi yang tengah berjalan. Reformasi
birokrasi dan pemberantasan korupsi merupakan
suatu keniscayaan perubahan yang menjadi
fitrah kita sebagai manusia; selalu menginginkan
untuk menjadi lebih baik dan terus lebih baik.
Sebagai insan aparatur negara kita harus terus
menggali kreatifitas kita dalam menjalankan
pemerintahan
yang
berdaya
guna
untuk
kemajuan bangsa dan pelayanan prima bagi
seluruh
rakyat
Indonesia.
Bahkan
saya
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menekankan kepada jajaran di kementrian PAN
dan Reformasi Birokrasi: one day care, persoalan
apapun harus kita upayakan satu hari selesai.
Saya mengajak saudara sekalian untuk tidak
takut mengambil langkah-langkah besar dalam
mewujudkan birokrasi yang bersih, tanpa
korupsi, bila ada hambatan dengan berbagai tata
kelola pemerintahan yang ada, ajukan analisa,
laporkan, kita cari jalan penyelesaiannya
bersama-sama.
Saudara sekalian tentu juga merasakan; salah
satu keanehan ketika kita memasuki awal tahun
kerja pemerintahan dari bulan Januari hingga
April, empat bulan lamanya di hampir setiap
instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah
mengalami hibernite. Selama empat bulan di
awal tahun itu, daya kerja nasional kita justru
melambat. Kenyataan ini bertolak belakang
dengan sektor swasta yang mengalami akselerasi
kinerja untuk mencapai kesuksesan di tahun
yang baru. Ini harus segera kita selesaikan
dengan melakukan terobosan-terobosan baru
yang tepat terutama terkait dengan komitmen
kita untuk tetap menjaga kemauan dan
kemampuan politik (baca: political will and
capability) di semua sektor. Kita akan mengajak
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lembaga perwakilan, kementrian keuangan dan
kementrian teknis terkait untuk memikirkan ini.
Saudara-saudara sekalian,
Kita menyadari bahwa reformasi birokrasi dan
pemberantasan
korupsi
memang
merupakan
perjuangan jangka panjang, karena menyangkut
perubahan struktural, manajerial dan kultural yang
tidak mudah. Keberhasilan reformasi birokrasi,
yang merupakan program prioritas pertama Kabinet
Indonesia Bersatu II akan menjadi landasan bagi
keberhasilan program pembangunan lainnya. Oleh
karena itu pada kesempatan ini saya berharap agar
seluruh jajaran birokrasi di pusat dan daerah
untuk bersama-sama mensukseskan program
reformasi birokrasi pada instansi masing-masing
dengan
berpedoman
kepada
Grand
Desain
Reformasi
Birokrasi
dan
pedoman-pedoman
operasional lainnya. Pada akhirnya, manfaat
keberhasilan program reformasi birokrasi dan
pemberantasan korupsi tidak hanya bermanfaat
bagi masyarakat, namun juga bagi peningkatan
kesejahteraan aparatur negara.
Saudara-saudara sekalian,
Pada
kesempatan
ini
saya
ingin
menginformasikan bahwa pada tanggal 12 Mei 2011
yang lalu Pemerintah telah menerbitkan Instruksi
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Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Tahun 2011. Banyak pertanyaan yang diajukan
kepada Kementerian PAN dan RB: apakah Inpres
Nomor 5 Tahun 2004 masih berlaku dengan pasca
terbitnya Inpres Nomor 9 Tahun 2011. Untuk itu
saya sampaikan bahwa Inpres Nomor 9 Tahun
2011 bukan pengganti Inpres Nomor 5 Tahun
2004, sehingga Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tetap
berlaku. Terdapat perbedaan yang mendasar antara
dua Inpres ini, antara lain, Inpres Nomor 5 Tahun
2004 merupakan agenda pemberantasan korupsi
jangka panjang di bawah tanggung jawab seluruh
pimpinan instansi pemerintah di pusat dan daerah,
sedangkan Inpres Nomor 9 Tahun 2011 berisi
agenda pemberantasan korupsi jangka pendek (satu
tahun) berupa rencana aksi tahun 2011 di bawah
tanggung jawab beberapa instansi pemerintah
pusat tertentu. Sebagai agenda pemberantasan
korupsi jangka panjang, masa pelaksanaan Inpres
Nomor 5 Tahun 2004 selama tujuh tahun belum
memadai sehingga agenda ini masih perlu
dilanjutkan disertai evaluasi dan perbaikan yang
diperlukan.
Selain
itu,
disadari
bahwa
agenda
pemberantasan
korupsi
tidak
hanya
dapat
dilaksanakan melalui Inpres Nomor 5 Tahun 2004
11

dan reformasi birokrasi. Pemberantasan korupsi
dilaksanakan melalui reformasi di bidang hukum
dan reformasi di bidang politik yang tidak hanya
melibatkan unsur negara/pemerintah, melainkan
juga dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu,
sesuai dengan tema rakornas yang terfokus pada
upaya pencegahan, dalam rakornas ini Kementerian
PAN
dan
Reformasi
Birokrasi
mengundang
pembicara/narasumber
dari
BPK,
KPK
,
Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga
eksternal Pemerintah yang mengawasi pelayanan
publik,
TII sebagai wakil masyarakat Indonesia
dan UNODC sebagai wakil masyarakat dunia (PBB)
untuk memberikan pandangan tentang upaya
pencegaharn korupsi dari perspektif peranannya
masing-masing.
Pembahasan
tentang
upaya
pencegahan korupsi secara luas dan komprehensif
saya pandang penting, mengingat bahwa upaya
pemberantasan korupsi yang hanya terfokus
pada penindakan tanpa pencegahan, hanya akan
menghasilkan dampak jangka pendek. Saya
berharap para narasumber dapat memberikan
kontribusi positif yang mendukung keberhasilan
reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi.
Saudara-saudara sekalian,
Pada kesempatan yang baik ini, saya
mengucapkan selamat mengikuti Rakor ini sampai
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selesai. Silahkan mengambil pembelajaran yang
baik dan menyampaikan masukan yang konstruktif
dalam rangka mengefektifkan Program Reformasi
Birokrasi dan Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Demikian beberapa hal pokok yang saya
sampaikan kepada saudara-saudara. Semoga
Tuhan memberikan rahmat dan hidayah-Nya
kepada kita sekalian dalam memberikan karya dan
pengabdian kepada masyarakat.
Dengan
mengucapkan
“Bismillaahirrahmanirrahiim” Rapat Koordinasi
Nasional Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi untuk
Tahun 2011, saya nyatakan dibuka dengan resmi.
Sekian, dan terima kasih.
Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Azwar Abubakar
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