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1. Memahami konsep Integritas

2. Memahami konsep Akuntabilitas dan Etika

3. Mampu menjelaskan tentang pentingnya 
akuntabilitas dalam mewujudkan integritas

4. Mampu menjelaskan pentingnya etika 
dalam mewujudkan integritas

5. Mampu mengaktualisasikan etika dan 
integritas dalam pelaksanaan kegiatan 
instansi

TUJUAN PEMBELAJARAN



INTEGRITAS 



Mohon Renungkan ….. Integritas
dibutuhkan siapa ……?

Integritas dibutuhkan oleh siapa saja, tidak

hanya pemimpin tetapi juga yang dipimpin.

Oleh karena itu Pemimpin dan yang dipimpin

menginginkan jaminan kepercayaan,

tanggungjawab dan komitmen bersama.



INTEGRITAS – ETIKA PUBLIK – AKUNTABILITAS 

TINDAKANMODALITAS

TUJUAN

PELAYANAN PUBLIK 

YANG BERKUALITAS RELEVAN

AKUNTABILITAS

TRANSPARASI

NETRALITAS

INTEGRITAS

PUBLIK

ETIKA

PUBLIK



• Bertindak berdasarkan nilai (values) walaupun ada resiko     

atau  biaya yang cukup besa

• Mengambil tindakan atas perilaku orang lain yang tidak etis, 

meskipun ada resiko yang signifikan untuk diri sendiri dan 

pekerjaan

• Bertanggung Jawab atas kesalahan yang dilakukan.

• Menentang orang-orang yang mempunyai kekuasaan demi 

menegakkan nilai (values).

INDIKATOR



PRINSIP INTEGRITAS PUBLIK

1. Bertindak sesuai dengan prinsip legitimasi kekuasaan

2. Menghargai hasil dari proses yang sah secara hukum dan

pertimbangan profesional
3. Akuntabel terhadap semua tindakan baik terhadap atasan  

maupun publik

4. Bertindak secara kompeten dan efektif

5. Menghindari favoritisme, berusaha independen & objektif.

6. Menggunakan dana publik secara hati-hati dan efisien
untuk tujuan publik

7. Menjaga kepercayaan dan legitimasi lembaga-lembaga  

negara



INTEGRITAS DALAM BIROKRASI

• Perilaku birokrasi mempengaruhi bukan hanya dirinya, 

tetapi pada masyarakat, bekerja untuk negara yang berarti 

juga untuk rakyat.

• Tumbuh keprihatinan terhadap organisasi sebagai sebuah 

sistem yang cenderung bertambah besar dan bertambah 
luas kewenangannya dan cenderung mengabaikan nilai-

nilai perkembangan birokrasi.

• Aktivitas birokrat tampak dari adanya keleluasaan bertindak 

(diskresi) administratif yang dimiliknya. proses administrasi 

publik senantiasa menuntut tanggung jawab etis yang 

berpotensi terhadap penyimpangan atau korupsi



Beberapa Piranti membangun 

Integritas ……………..

• Penerapan Kode Etik

• Komitmen Pakta Integritas 

• Penegakan Disiplin

• Fasilitasi Pengaduan Masyarakat

• Peningkatan kompetensi SDM



NILAI DAN ETIKA

NILAI

AGAMA – TRADISI - FILSAFAT

ETIKA

• POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, HUKUM
• PROFESI, PELAYANAN PUBLIK, 
• ADMINISTRASI/GOVERNANCE, SENI



Jujur
(tulus dan tidak menyalahgunakan wewenang)

Mengabdi
(Loyal terhadap instansi dan bangsa)

Bertakwa
Kepercayaan terhadap Tuhan tercermin dalam

pekerjaan)

Akuntabilitas
(Pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan)

Transparansi

Tidak terdapat hal-hal yang disembunyikan dalam

pekerjaan)

Rasional

(Mengedepankan tujuan, tidak mempertimbangkan

hal yang politis maupun intuitif/ prasangka dalam 

pengambilan  keputusan)

Kerja Sama Tim
(Koordinasi dan setiap pegawai
memiliki arti penting yang sama)

Inovasi
(Memunculkan ide, gagasan, cara,  metode, 

dan alat baru)

Kemitraan

(Kesediaan untuk bekerja sama 

dalam  melakukan pekerjaan)

NILAI UTAMA

Efisiensi &Efektivitas
(Menggunakan sumber daya secara optimal dan 

bertanggu  jawab)

Responsif

(Peka dan tanggap terhadap aspirasi  dan 

kebutuhan masyarakat)



DEFINISI ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK

• Ethics is the rules or standards governing, the 
moral conduct of the member of an organization 
or management profession (Chandler & Plano, The 
Public Administration Dictionary, 1982)

• Aturan atau standard pengelolaan , arahan moral 
bagi anggota organisasi  atau pekerjaan 
manajemen

• Aturan atau standar pengelolaan yang merupakan 
arahan moral bagi aministrator publik dalam 
melaksanakan tugasnya melayani masyarakat



EMPAT HIRARKI ETIKA

Etika Sosial

Etika Organisasi

Etika Pribadi

Etika Profesi

Makro

Mikro





ETIKA PROFESI

• Nilai benar-salah dan baik-buruk yang terkait 
dengan pekerjaan profesional

• Nilai-nilai tersebut terkait dengan prinsip-prinsip 
profesionalisme (kapabilitas teknis,kualitas kerja, 
komitmen pada profesi)

• Dapat dirumuskan ke dalam kode etik profesional 
yang berlaku secara universal

• Penegakan etika profesi melalui sanksi profesi 
(pencabutan lisensi)



ETIKA ORGANISASI

• Konsep baik-buruk dan benar-salah yang terkait dengan 

kehidupan organisasi

• Nilai tersebut terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan 

organisais modern (efisiensi, efktivitas, keadilan, 

transparansi, akuntabilitas, demokrasi)

• Dapat dirumuskan ke dalam kode etik organisasi yang 

berlaku secara universal

• Dalam praktek penegakan kode etik organisasi dipengaruhi 

oleh kepentingan sempit organisasi, keentingan birokrat, atau 

kepentingan politik dari politisi yang membawahi birokrat

• Penegakan etika organisasi melalui sanksi



ETIKA SOSIAL
• Konsep benar-salah dan baik-buruk yang terkait dengan 

hubungan-hubungan sosial 

• Nilai bersumber dari agama, tradisi, dan dinamika sosial

• Pada umumnya etika sosial tidak tertulis,tetapi hidup 

dalam memori publik, dan terinternalisasi melalui 
sosialisasi nilai di masyarakat

• Etika sosial menjadi basis tertib sosial [Jepang, tidak 

boleh mengganggu dan merepotkan orang lain]

• Masyarakat memiliki mekanisme penegakan etika sosial, 
yaitu melalui penerapan sanksi-sanksi sosial



KENAPA DIPERLUKAN PERATURAN ETIKA?

• Untuk meredam kecenderungan kepentingan pribadi

• Etika bersifat kompleks, dalam banyak kasus bersifat 

dilematis, karena itu diperlukan yang bisa 

memberikan kepastian tentang mana yang benar 

dan salah, baik dan buruk

• Penerapan peraturan etika dapat membuat perilaku 

etis menimbulkan efek reputasi

• Organisasi publik sekrang banyak dicemooh karena 

kinerjanya dinilai buruk, karena itu perlu etika



KENAPA PERILAKU TIDAK ETIS TERJADI?

• Kecenderungan mengedepankan etika 
(kepentingan) personal ketimbang etika yang lebih 
besar (sosial).

• Kecendurangan mengedepankan kepentingan diri 
sendiri

• Tekanan dari luar untuk berbuat tidak etis.



Akuntabilitas dan Responsibilitas

• Responsibility lebih bersifat internal sebagai 

pertanggungjawaban bawahan kepada atasan yang telah 

memberikan tugas dan wewenang, yang biasanya terbatas 

pada bidang keuangan saja, sedangkan 

akuntabilitas lebih bersifat eksternal sebagai tuntutan 

pertanggungjawaban (  dapat menjelaskan) dari 

masyarakat terhadap apa saja yang telah dilakukan oleh 

para pejabat atau aparat. 



Ruang Lingkup Akuntabilitas

1. Fiscal Accountability

• Akuntabilitas yang dituntut masyarakat berkaitan pemanfaatan hasil perolehan pajak dan 

retribusi ( anggaran proyek )

2. Legal accountability

• Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana undang-undang maupun peraturan 
dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pemegang amanah ( kepatuhan pada 

peraturan).

3. Program accountability

• Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah mencapai program-program 

yang telah ditetapkan ( efektif dan efisien)



4. Process accountability

• Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana 

pemerintah mengolah dan memberdayakan sumber-

sumber potensi daerah secara ekonomi dan efisien.

5. Outcome accountability

• Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana efektivitas 

hasil dapat bermanfaat memenuhi harapan dan kebutuhan 

masyarakat



• Integritas (Integrity) adalah bertindak

konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan

kebijakan organisasi serta kode etik profesi,

walaupun dalam keadaan yang sulit untuk

melakukan ini.

• Mengkomunikasikan/menjelaskan maksud,

ide dan perasaan secara terbuka, jujur dan

langsung sekalipun dalam negosiasi yang

sulit dengan pihak lain.

• Dengan kata lain, “satunya kata dengan

perbuatan”.

DEFINISI INTEGRITAS



1. Memahami dan mengenali perilaku sesuai kode etik

• Mengikuti kode etik profesi dan perusahaan.

• Jujur dalam menggunakan dan mengelola sumber daya di dalam 
lingkup atau otoritasnya.

• Meluangkan waktu untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan itu 

tidak melanggar kode etik

2. Melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai (values) dan 

keyakinannya
• Melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai dan keyakinan.

• Berbicara tentang ketidaketisan meskipun hal itu akan menyakiti 

kolega atau teman dekat.

• Jujur dalam berhubungan dengan stakeholder.

INDIKATOR



konflik kepentingan

Apa itu konflik kepentingan ?
Situasi yang menimbulkan Potensi penyalah gunaan 

kewenangan yang merugikan insitusi



Bentuk konflik kepentingan

SITUASI yg berpotensi
1. Menerima imbalan

2. Penggunaan aset jabatan utk pribadi/gol

3. Pembocoran rahasia

4. Perangkapan jabatan

5. Akses khusus melanggar prosedur

6. Pengawasan tidak optimal

7. Menilai hasil kerja sendiri

8. Memberikan informasi lebih dri yang diperlukan yg 

menguntungkan pihak lain/memberikan peluang lebih

9. Hubungan Afiliasi / hubungan keluarga



Masyarakat

Pelaksanaan 
Pengadaan 

tanah 

Gubernur/Bupati/
Walikota

Menteri Pekerjaan 
Umum

Badan Pertanahan 
Nasional (BPN)

1. Sekda sebagai Ketua P2T
2. Pejabat setara eselon II 

PEMDA sebagai Wakil
Ketua P2T

3. Kepala Kantor Pertanahan
sebagai Seketaris P2T

4. Kepala Dinas Institusi yang 
terkait dengan pengadaan
tanah sebagai anggota P2T

5, 6, 7,8 & 9 ditentukan oleh
Bupati/Walikota

10. Satuan Tugas (Satgas)
ditentukan oleh P2T

Panitia Pengadaan Tanah 
(P2T)

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota 

Tim Pengadaan Tanah 
(TPT)/PPK

Mewakili Departemen
Pekerjaan Umum sebagai
institusi yang memerlukan

tanah

Institusi yang menangani
masalah pertanahan

Lembaga/Tim 
Penilai Harga Tanah

Lisensi

Peta bidang tanah

Gambar peta bidang

Membutuhkan tanah

Fasilitasi

Pemilik tanah

Nilai ganti rugi

Catatan: Pengadaan tanah jalan tol tidak dalam kendali sepenuhnya Departemen PU. 28

III. INSTANSI YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGADAAN TANAH



PU= Pekerjaan Umum;  P2T = Panitia Pengadaan Tanah 
TPT= Tim Pengadaan Tanah; BPN= Badan Pertanahan Nasional 

Tidak

 Ya

Permohonan kepada P2T untuk 

memulai pengadaan tanah

Pengumuman Daftar 

Inventarisasi
Pembayaran UGR

Menteri PU P2T Pemilik tanah, TPT, P2T

Gubernur/Bupati/Gubernur P2T TPT, P2T

Land Freezing
Inventarisasi tanah, bangunan 

dan tanaman
Daftar Nominatif

Penerbitan SP2LP
Pengukuran dan Pembuatan 

Peta Bidang Tanah

Bupati/Gubernur/Walikota Kantor Pertanahan/P2T

Menteri PU TPT Pemilik Tanah, TPT, P2T

Permohonan SP2LP Pematokan ROW Musyawarah

Menteri PU TPT dan P2T Lembaga Appraisal

ROW Plan
Sosialisasi/Diseminasi 

Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Penilaian Tanah

SP2LP INVENTARISASI MUSYAWARAH DAN PEMBAYARAN

Setuju

setelah

120 hari

± 2 Bulan ± 4 Bulan ± 6 bulan

Bottleneck

1 2

3

4

5

IV. MEKANISME PENGADAAN TANAH



PU= Pekerjaan Umum;  P2T = Panitia Pengadaan Tanah 
TPT= Tim Pengadaan Tanah; BPN= Badan Pertanahan Nasional 

Ya

 tidak

Tidak

 Ya

Ya

MUSYAWARAH DAN PEMBAYARAN PENITIPAN UANG GANTI RUGI (KONSINYASI)

Penitipan Uang Ganti Rugi ke 

Pengadilan Negeri

Lembaga Appraisal P2T P2T, TPT

Penilaian Tanah SK P2T (Penetapan Harga)

Musyawarah
SK untuk melaksanakan 

pembangunan fisik

Pemilik Tanah, TPT, P2T Gubernur/Bupati/Walikota

Mengajukan keberatan kepada 

Gubernur/Bupati/Walikota

Pemilik Tanah

Daftar Nominatif
Jawaban terhadap keberatan 

pemilik tanah

TPT, P2T Gubernur/Bupati/Walikota

Pembayaran UGR

Pemilik tanah, TPT, P2T

Setuju

Pemilik tanah 

setuju

Pemilik tanah 

setuju

NOsetelah

120 hari

± 6 Bulan ± 4 Bulan

Bottleneck

6

7

8

IV. MEKANISME BAGI YANG MENOLAK



1. Konflik kepentingan apa saja yang mungkin terjadi 

terkait proses pengadaan tanah

2. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah 

timbulnya koflik kepentingan pada proses 

pengadaan tanah.

3. Apa bentuk konkret implementasi akuntabilitas 

pada proses pengadaan tanah.

PERTANYAAN



TERIMA KASIH
Setiap orang berhak menuliskan sejarahnya sendiri..


