
KEPEMIMPINAN 
PUSKESMAS



Tujuan pembelajaran

TUJUAN PEMBELAJARAN 

UMUM



PEMAHAMAN KEPEMIMPINAN

• Curah Pendapat!

• Apa yang dimaksud dengan Kepemimpinan

• Mengapa kepemimpinan penting – mengapa kita

mementingkan pemimpin? 





DEFINISI KEPEMIMPINAN

Tead; Terry; Hoyt (dalam

Kartono, 2003



CURAH PENDAPAT !

• Berikan pendapat Anda tentang kekuatan dan kelemahan

kepemimpinan.

• Anda bisa menggunakan contoh-contoh dari organisasi yang 

Anda kenal bisa dari internal atau eksternal.



DISKUSI KELOMPOK :

• Total waktu :45 menit

• Diskusikan dalam kelompok tentang Beda  Pemimpin dan Manager! 

• Bentuk kelompok terdiri dari 6 orang 

• Waktu diskusi:  15 menit

• Presentasi hasil diskusi masing masing kelompok.

• Waktu presentasi:  5 menit tiap kelompok.  

• Umpan Balik fasilitator

• Kesimpulan : Fasilitator menyimpulkan hasil diskusi kelompok



Kesimpulan diskusi kelompok:

▪ Pemimpin berbeda dengan manajer , 

pemimpin memiliki visi dan bertindak

untuk mewujudkan visi

▪ Pemimpin mengelola orang sedangkan

manajer mengelola pekerjaan.

▪ Pemimpin mengelola konflik sedangkan

manajer menghindari konflik.



Ineffective
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LEADERSHIP VS. MANAGEMENT



PERBEDAAN ANTARA MANAJER DAN 

PEMIMPIN

MENGADMINISTRASIKAN

MENANYAKAN BAGAIMANA DAN KAPAN

MENGINISIASI

MENERIMA STATUS QUO

MELAKUKAN DG CARA YG BENAR MELAKUKAN YANG TEPAT

MENENTANG STATUS QUO

MENCARI PENYEBAB MASALAH

BERTANYA APA DAN MENGAPA

BERPANDANGAN JAUH KEDEPAN

MENGINSPIRASI

MENGEMBANGKAN

BERINOVASI

MENGONTROL

BERPANDANGAN SINGKAT

MEMPERTAHANKAN

MANAJER PEMIMPIN



• Visioner (Memiliki Visi)

• Keluwesan Berpikir

• Pemikiran Strategis

• Pembaharu, Kreatif /Inovatif

• Daya Juang/Keuletan

• Pembelajar

• Manajemen Perubahan

• Adaptasi Terhadap Perubahan

DEFINISI KEPEMIMPINAN
PERUBAHAN (MENPAN RB,2017)



APAKAH PEMIMPIN 
DILAHIRKAN ATAU DIBENTUK? 

1. Teori Genetik

2. Teori Sosiologi

3. Teori Ekologi

4. Teori Psikologi Sosial/ 

Kelompok



1. Model Watak Kepemimpinan (Traits ) 

• Meneliti tentang kepribadian/watak, dan kualitas individu yang 

melekat pada diri para pemimpin, :

• misalnya: empati, asertif, trampil membuat keputusan, 

kecerdasan, kejujuran, kematangan, ketegasan, kecakapan

berbicara, kesupelan dalam bergaul, status sosial ekonomi

mereka dan lain-lain (Bass 1960, Stogdill 1974).



2. Model Kepemimpinan Situasional (Model of SituaTional
Leadership)

▪Model watak kepemimpinan dengan fokus utama

faktor situasi sebagai variabel penentu kemampuan

kepemimpinan.

▪Memprediksi model yang sesuai untuk berbagai

situasi.



Tidak mampu dan Tidak mampu tetapi Mampu dan tidak Mampu

tidak bersedia bersedia bersedia Bersedia

Memfokuskan pada kesiapan pengikut

Kesiapan pengikut :

Kemampuan dan kesediaan

PEMIMPIN: BERKURANGNYA  

KEBUTUHAN UNTUK MEMBANTU 

&MENSUPERVISI

Direktif Orientasi pada Tugas Mendukung Monitoring    

dan Hubungan partisipasi



3. Model Kepemimpinan
Kontingensi(Contingency Model) oleh Fiedler

Studi kepemimpinan jenis ini 

memfokuskan perhatiannya pada 

kecocokan antara karakteristik watak 

pribadi pemimpin, tingkah lakunya 

dan variabel-variabel situasional. 



3. MODEL KEPEMIMPINAN
KONTINGENSI(CONTINGENCYMODEL

Studi kepemimpinan jenis ini 

memfokuskan perhatiannya pada 

kecocokan antara karakteristik 

watak pribadi pemimpin, tingkah 

lakunya dan variabel-variabel 

situasional



4. Model kepemimpinan yang Efektif (Model 
of Effective Leaders)→Transactional.

❖Model kajian kepemimpinan ini memberikan

informasi tentang tipe-tipe tingkah laku (types of 

behaviours) para pemimpin yang efektif.

❖ Ada tiga tipe Kepemimpinan yaitu

otokratis,demokratis, laisseez-faire;



▪ Menciptakan Visi Strategik,  

▪ Mengomunikasikan Visi,  

▪ Memodel Visi, 

▪ Membangun komitmen guna mencapai Visi

4 elemen Kepemimpinan Transformasi:



5. Kepemimpinan Transformasional”

Kepemimpinan Transformasional

Agen perubahan yang memberikan

semangat dan mengajak pegawai untuk

berubah mengikuti satu set nilai dan

perilaku organisasi.



KEPEMIMPINAN TIM 

Tim adalah kelompok di dalam organisasi yang 

anggota-anggotanya saling bergantung satu sama lain, 

saling berbagi tujuan bersama, dan dicirikan oleh

adanya satu orang yang mengkoordinasikan kegiatan

bersama mereka. 



KEPEMIMPINAN TIM 

▪ Fungsi utama kepemimpinan adalah berupaya

mencapai tujuan organisasi (tim) secara kolektif, 

bukan individual.

▪ Tugas pemimpin adalah memfokuskan prioritas

pada dua hal yaitu : (1) mengelola batas luar tim

tersebut dan (2) memfasilitasi proses tim.



Leadership Skills



TUGAS KELOMPOK!

BERMAIN PERAN  GAYA 
MENGELOLA KONFLIK 

di masing masing kelompok

Waktu untuk bernegosiasi : 5 menit
REFLEKSi : 10 menit
Kesimpulan : 2 menit

Total waktu: 25 menit



Kesimpulan:

▪ Konflik konstruktif bisa diwujudukan ketika pihak-pihak yang berkonflik

saling menguatkan hubungan di antara mereka, ketika keadilan dan

kesepahaman meningkat, ketika akar permasalahan konflik ditemukan. 

▪ Merupakan cara terbaik untuk menjalin kerjasama dlm jangka panjang

dan saling hormat menghormati

▪ Resolusi konflik berarti, “pendekatan yang bertujuan untuk

menggunakan kekuatan konflik guna mendapatkan hasil konstruktif, 

bukan destruktif.”

destruktif.”



Langkah langkah yang harus dilakukan 
sebelum menyelesaikan konflik:

1. Usahakan memperoleh semua fakta mengenai 

keluhan itu,

2. Usahakan memperoleh dari kedua belah pihak, 

3. Selesaikan problema itu secepat mungkin.

Mengg.konflik

sebagai s.dy

alamiah

Atasi

masalah, 

hargai

orang

Imajinasikan

kesuksesan





• Pihak-pihak yang berkonflik bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. 

• Tawar-menawar berdasarkan kepentingan. 

• Resolusi konflik dengan cara mengintegrasikan berbagai kepentingan. 

• Penilaian karakter dengan saling menghargai dan masuk akal. 

• Persoalan segera diidentifikasi sebelum meluas

• Hasil penyelesaian memuaskan semua pihak. 

• Mendorong untuk saling percaya dan mempunyai hubungan yang positif

PETA PENYELESAIAN MASALAH SECARA KOPERATIF:



PILIHAN MENGELOLA KONFLIK



• Flight (menghindar): membiarkan konflik tumbuh dan

berkembang. 

• Fight (Lawan)): menangani konflik dalam situasi konfrontasi.

• Unite (Bersatu) : Ada saatnya kita ingin menangani konflik tidak

hanya untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga untuk

meningkatkan hubungan kita dengan

PILIHAN DALAM MENGELOLA KONFLIK



Pencegahan Konflik

1. PENYEDIA (Memberikan kebutuhan

dasar)

2. PENGAJAR (Memberikan

ketrampilan)

3. PENJEMBATAN (Menciptakan

hubungan)





PENYEDIA : mencoba menyediakan kebutuhan dasar dari pihak yang berkonflik dengan: 

• Membantu orang memenuhi kebutuhan mereka. 

• Memberdayakan orang. 

PENGAJAR : memberikan keterampilan yang dibutuhkan oleh orang-orang dengan: 

• Mengajarkan prinsip non-kekerasan dan toleransi. 

• Mengajarkan cara menyelesaikan konflik. 

• Mendengarkan semua pihak. 

Pencegahan Konflik



REFLEKSI

• Bagaimana pengalaman ini membantu anda dalam berpikir ttg konflik?

• Anda tidak memilih untuk mengalahkan orang lain demi mendapatkan apa yang 

anda inginkan, mengapa realitas permainan ini menunjukkan bahwa kita sering

kali  melakukan hal yang sebaliknya ?

• Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada para peserta untuk merenungkan

perilaku alami saat berhadapan dengan konflik. 

• Meskipun mungkin tidak berfungsi sebagai analogi yang sempurna untuk

memahami kompleksitas berbagai jenis konflik, contoh ini dapat langsung

menyentuh kondisi psikologis dan respon naluriah peserta. 



KEPEMIMPINAN HOLISTIK

• Kepemimpinan holistik adalah salah satu strategi kepemimpinan

yang antisipatif dalam menghadapi masalah yang kompleks secara

terintegrasi (holistik) dan inovatif di era persaingan.

• Memiliki Strategi yang inovatif dan kompetitif;

• Terdiri dari enam elemen;



Enam elemen Kepemimpinan
Holistik

KEPEMIMPINAN 

PELANGGAN
KEPEMIMPINAN 

STRATEGISKEP. BERBUDAYA 

&BERNILAI KEPEMIMPINAN 

ORGANISASI 

KEPEMIMPINAN 

TIM KEPEMIMPINAN 

PERSONAL



Lima kemampuan yang harus dikuasai seorang 
pemimpin holistik

▪ Mengolah informasi (Sensing), 

▪ Menciptakan strategi perubahan (Creating), 

▪ Melaksanakan strategi perubahan (Implementing), 

▪ Membangun hubungan dan koordinasi

(Communicating),

▪ Mengadvokasi (Advocating).



LATIHAN : 
TUGAS INDIVIDU

Mengisi instrumen Kepemimpinan

Holistik di masing masing kelompok

Waktu: 15 menit



Rekomendasi membangun Kapasitas
Kepemimpinan Holistik:

• Menetapkan kebutuhan Kepemimpinan Puskesmas di masa 

yang akan datang,

• Mengukur kesenjangan kapasitas Kepemimpinan secara 

holistik menggunakan instrument kepemimpinan holistik,

• Bertindak membangun Kapasitas,

• Menargetkan pengembangan diri sesuai kesenjangan kapasitas

kemampuan dan visi pemimpin;



Strategi Membangun Kapasitas
Kepemimpinan Holistik:

• Strategi yang disusun adalah sebagai berikut:

– Merencanakan program peningkatan kapasitas kepemimpinan,

– Sebagai fasilitator perubahan yang senantiasa mendorong 

perubahan, bukan menjadi penghambat,

– Mendorong praktik praktik untuk membangun kapasitas 

kepemimpinan,

– Membangun kualitas kepemimpinan holistik didalam organisasi dan 

tim.



Ada empat peran yang prioritas harus
dilakukan pemimpin: 

Ada empat peran yang prioritas harus dilakukan

pemimpin: 

Pertama, pemimpin tim sebagai penghubung,    

Kedua, pemimpin sebagai penyelesai masalah,

Ketiga, pemimpin adalah manajer konflik,

Keempat, pemimpin tim adalah pembina



TUGAS KELOMPOK!

KASUS : 

KEPEMIMPINAN DI PUSKESMAS K

Metode: 

1. Problem solving waktu: 20menit

2. Simulasi : 5 menit /kelompok

3. Refleksi: 10 menit
Total  waktu: 55 menit



KASUS : 
KEPEMIMPINAN DI PUSKEMAS K

• Capaian Indeks Keluarga Sehat Puskesmas K  pada bulan Juli tahun 2017 adalah sebagai berikut: Dari 
12 parameter Keluarga Sehat yang ada, terdapat tiga parameter yang belum dapat dicapai oleh 
puskesmas yaitu cakupan kunjungan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin
(JKN),Cakupan penderita TB cakupan pasien baru TB BTA positif, dan cakupan ketersediaan air 
bersih.  Namun hasil SPM secara keseluruhan dapat dikatakan pencapaian puskesmas cukup baik, 
sebab lebih dari 75% target cakupan dapat dicapai. Puskesmas A memiliki 45 orang staf yang sebagian 
(3 orang bidan dan 3 perawat) adalah tenaga senior  berkarier cukup lama di Puskesmas. Partisipasi 
anggota puskesmas yang semula cukup baik, akhir akhir ini cenderung menurun. Gaya Kepemimpinan 
Kepala Puskesmas A yang baru, emosional dan cenderung lebih sering memutuskan segala sesuatu 
secara mandiri (one man show). Pada pertemuan bulanan lalu kepala puskesmas menegur keras staf 
puskesmas dan menyatakan kekecewaannya tentang kinerja puskesmas. Beberapa staf puskesmas 
yang hadir di pertemuan tersebut merasakan dilecehkan sehingga mereka menentang keputusan 
tersebut.



PERTANYAAN :

– Ulas permainan tadi dengan mengajukan pertanyaan berikut ini:  

• Siapa aktor yang terdapat didalam kasus diatas? Bagaimana Anda melihat posisi
dan kepentingan masing-masing aktor di dalam kasus tadi?  

• Apa permasalahan yang ditemui dalam kasus tersebut?  

• Jelaskan intervensi yang harus dilakukan Kepala Puskesmas untuk menghadapi
permasalahan diatas?

• Sebutkan dampak positif dan negatif dari intervensi yang akan dilakukan
puskesmas?

• Simulasikan di masing masing kelompok pembuatan keputusan yang dilakukan
pemimpin puskesmas di kasus diatas!



KESIMPULAN:

– Jelaskan bahwa dalam menghadapi masalah, kita hendaknya fokus pada kepentingan masing-masing

pihak dan bukan kepada posisi. 

– Ketika kedua belah pihak hanya fokus pada posisi, maka sangat besar kemungkinan bagi kedua belah

pihak tersebut untuk mengalami kesulitan dan bahkan gagal menemukan akar permasalahan. 

Sebaliknya, ketika pihak yang berkonflik fokus pada kepentingan, maka kemungkinan untuk

mendapatkan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak akan lebih terbuka, karena sama-

sama mengetahui akar dari permasalahan yang ada.  

– Jelaskan bahwa meletakkan kepentingan di atas posisi dalam situasi konflik merupakan elemen dasar

untuk menganalisis dan memetakan konflik bersama pihak-pihak yang terlibat, baik secara langsung

maupun tidak langsung. Karena itu, pengetahuan dan keterampilan tentang hal ini sangat penting

dalam resolusi konflik. 



UNSUR-UNSUR / KOMPONEN-KOMPONEN DARI 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN YAITU: 

1. Tujuan dari pengambilan keputusan 

2. Identifikasi alternatif-alternatif keputusan 

untuk memecahkan masalah. 

3. Perhitungan mengenai faktor-faktor yang 

tidak dapat diketahui sebelumnya / diluar 

jangkauan manusia. 

4. Sarana atau alat untuk mengevaluasi atau 

mengukur hasil dari suatu pengambilan 

keputusan.



PEMBUATAN KEPUTUSAN

PEMBUATAN

KEPUTUSAN



KEPEMIMPINAN
& ANTI KORUPSI

D R . T. R A B I T TA C H E RY S S E



PENGERTIAN KORUPSI

Kata korupsi berasal dari bahasa latin 

“ corruptio “  atau “ corrumpere “

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

“ penyelewengan atau penggelapan uang negara

atau perusahaan, dan sebagainya untuk keperluan

pribadi ”



PENGERTIAN KORUPSI

Dengan demikian 

1. Arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat

dan merusak,

2. Berdasarkan kenyataan, korupsi :

- menyangkut  sesuatu yang bersifat amoral,

sifat dan keadaan yang busuk, 

- menyangkut jabatan instansi atau aparatur 

pemerintah 

- penyelewengan kekuasaan dalam jabatan,

karena pemberian, 





6 CIRI-CIRI KORUPSII

1. Dilakukan lebih dari 1 orang

2. Merahasiakan motif, ada keuntungan yg ingin diraih
- menjanjikan keuntungan, honor malam minggu pada proyek

- komitmen lisan dalam tatap muka atau komunikasi elektronik

3. Berhubungan dengan kekuasaan/kewenangan tertentu
- jabatan struktural,   - staf,    - pimpro / kuasa pengguna anggaran

4. Berlindung di balik pembenaran hukum;
- tidak mengacu pd spesifik aturan ( denda tidak ditulis dlm kontrak )

5. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum
- pejabat meminta bayaran dari harga OE, harga kontrak di mark up

6. Mengkhianati kepercayaan
- Ingkar akan sumpah dan janji pejabat / PNS



SUMPAH JANJI PNS
Pasal 26 UU No. 8/1974

Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan 

taat sepenuhnya kpd Pancasila, Undang-2 Dasar 1945, Negara dan 

Pemerintah.

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang- 2 yang 

berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya 

dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, 

Pemerintah, dan Martabat Pegawai Negeri, serta akan senantiasa 

mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, 

seseorang atau golongan.

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau 

menurut perintah harus saya rahasiakan.

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan 

bersemangat untuk kepentingan Negara



BENTUK KORUPSI

1.Merugikan keuangan dan perekonomian negara
Melawan hukum, memperkaya diri, orang lain atau korporasi,

dgn tujuan menguntungkan diri sendiri/ orang lain / koorporasi

Melawan hukum  : menyalahgunakan wewenang, kesempatan

dan sarana yang ada

koorporasi = kumpulan orang dan atau kekayaan yg terorganisir

baik merupakan badan hukum / pake akte notaris

atau bukan badan hukum.

2.Suap menyuap
- Memberi atau menjanjikan sesuatu kpd PNS atau penyel. negara

dgn maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

- Memberi sesuatu kepada PNS atau penyel.  Negara, karena

berhub dengan kewajiban/tugas 

( berharap dapat proyek, datang dihari-2 besar )



BENTUK KORUPSI

3.Penggelapan / pemalsuan dokumen dalam jabatan
Karena jabatan, menggelapkan / membantu orang lain menggelap

kan / menyulap / memanipulasi / memalsu surat/administrasi

shg uang / surat berharga lenyap / barang tidak dapat dipakai

4.Pemerasan
PNS yang atau penyel. negara menyalahkan wewenang :

- memaksa sesorang memberi sesuatu, tarif di >>

- memotong hak orang, pembayaran dikurangi bendahara 

- mengerjakan sesuatu kepdnya  yang menguntungkan dirinya

( bimbingan belajar anaknya  atau barter lainnya )



BENTUK KORUPSI

5.Perbuatan curang
Melakukan perbuatan curang ( tdk sesuai pesanan dalam kontrak )

pada waktu  : - menjual dengan mark up, 

- terlambat mengerjakan pekerjaan,

- menyerahkan pekerjaan spek rendah

sehingga membahayakan atau merugikan negara.

6.Benturan kepentingan dalam pengadaan
PNS atau penyelenggara negara turut jadi pemborong, pengadaan,

persewaan, konsultan. ( ada Pernyataan Kepemilikan )

7. Gratifikasi
Penerimaan atau pemberian suap karena jabatan / kewenangannya.



PENYEBAB KORUPSI



PENYEBAB KORUPSI



BAGAIMANA 

PEMAHAMAN ANDA

No KORUPSI 

1

2

3

4

?

Salah satu bentuk …………

Dilakukan  2 orang atau >>

Suap, penggelapan, curang

Film



POKOK

BAHASAN II

2 Budaya Anti Korupsi

1. Arti Budaya Anti Korupsi

2. Nilai-2 Anti Budaya AntiKorupsi

3. Prinsip Budaya Korupsi



BUDAYA ANTI KORUPSI

Nilai-nilai Anti korupsi :
1. Jujur

( lurus hati, tidak berbohong,  dapat dipercaya )

2. Peduli
( meng-indahkan, mem-perhatikan, meng-hiraukan )

3. Mandiri
( tidak tergantung kepada orang lain )

4. Disiplin
( tepat waktu )

5. Tanggung jawab
( mau dituntut, mau menanggung risiko )



BUDAYA ANTI KORUPSI

Nilai-nilai Anti korupsi :

6. Kerja keras
( niat baik, daya tahan, serius, tabah, ulet )

7. Sederhana
( Biasa saja )

8. Berani
( mau menanggung risiko )

9. Adil
( membagi sama berat, tapi tergantung pengaturan &
kesepatan)



PRINSIP – 2 BUDAYA ANTI KORUPSI

1. Akuntabilitas
( Setiap perbuatan / tindakan aparatur wajib dipertangung-

jawabkan secara tertulis )

2. Tranparansi

( informasi harus terbuka / perencanaan, pelaksanaan, monitor )

3. Kewajaran
( apa adanya / tidak direkayasa )

4. Kebijakan

( aturan dibuat berdasarkan pandangan yang luas

dari berbagai aspek )

5. Kontrol Kebijakan

( Pengawasan terhadap kebijakan untuk antisipasi )



POKOK

BAHASAN III

3 Upaya Pencegahan Dan 

Pemberantasan Korupsi

1. Pembentukan lembaga anti korupsi

2. Pemberdayaan masyarakat

3. Pencegahan korupsi disektor pubik

4. Penegakan Regulasi

5. Perbaikan sistem

6. Perbaikan manusia



UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI

1. Pembentukan Lembaga Anti Korupsi

2. Pencegahan sosial dan pemberdayaan Masyarakat

3. Pencegahan korupsi di sektor publik.

4. Penegakan regulasi

5. Perbaikan sistem

6. Perbaikan manusia



UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI

1. Pembentukan lembaga anti korupsi

a. Ombudsman.

( - komplain apa yang dilakukan oleh pemerintah

penegakan etika pelayanan publik

- memberikan edukasi pada pemerintah

- mengembangkan standart perilaku code of conduct

b. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

( merupakan lembaga independen anti-korupsi  )

d. Badan pemeriksa keuangan ( BPK )

d. Badan Pengawasan keuangan & Pembangunan /BPKP

c. Inspektorat jenderal di Departemen. 

2. Pencegahan sosial dan pemberdayaan Masyarakat



UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI

2. Pencegahan sosial dan pemberdayaan Masyarakat

- Media cetak

( sangat rame )

- Media elektronik

( luar biasa  hebohnya  / Ind Lawyer Club)    

3. Pencegahan korupsi di sektor publik.

- Mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan

mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik

sebelum maupun sesudah menjabat.

- Melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. 

- Menerima pengaduan melalui fac, telpon kedua faktor



UPAYA  PEMB KORUPSI

Bahwa cara untuk memberantas korupsi yang paling 

ampuh adalah dengan memberikan hukuman yang seberat-

beratnya kepada pelaku korupsi. 

- Di Negara Cina dihukum mati

- Di Indonesia, kurungan dan denda

( UU No.31 / 1999 jo UU No. 20 / 2001 tentang 

Pemberantasan Tindakl Pidana Korupsi )



UU No.31 / 1999 jo UU No. 20 / 2001 tentang 

Pemberantasan Tindakl Pidana Korupsi

( UU 31 / 1999 )  pasal-3

Setiap orang yang dengan tujuan 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi, menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan

atau sarana yang ada padanya karena   jabatan   atau

kedudukan   yang dapat   merugikan   keuangan   negara   

atau perekonomian negara,

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 

(dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit 

Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).



UU No.31 / 1999 jo UU No. 20 / 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal – 5,

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana di

Maksud KUHP pasal 209 “

- Barang siapa memberi hadiah atau perjanjian kepada seorang pegawai negeri, 

dengan maksud hendak membujuk dia, supaya dalam pekerjaannya ia berbuat 

atau mengalpakan sesuatu apa, yang bertentangan dengan kewajibannya. 

- Barang siapa memberi hadiah kepada seorang pegawai negeri oleh sebab atau 

berhubungan dengan pegawai negeri itu sudah membuat atau mengalpakan 

sesuatu apa dalam menjalankan pekerjaannya yang bertentangan dengan 

kewajibannya. 

(1) Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)

tahun  dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana 

denda paling sedikit Rp 50.000.000,00   (lima   puluh   juta   

rupiah)   dan   paling  banyak   Rp 250.000.000,00 

(dua ratus lima puluh juta rupiah) 



UU No.31 / 1999 jo UU No. 20 / 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Bagi  pegawai  negeri  atau  penyelenggara   negara  yang

menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan

pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).



UU No.31 / 1999 jo UU No. 20 / 2001 tentang 

Pemberantasan Tindakl Pidana Korupsi

Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga)

tahun  dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana 

denda paling sedikit Rp  150.000.000,00  (seratus  lima  

puluh  juta  rupiah)  dan  paling banyak  Rp  750.000.000,00  

(tujuh  ratus  lima  puluh  juta  rupiah) setiap orang yang:

a.  memberi   atau   menjanjikan   sesuatu   kepada   hakim   dengan

maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan

kepadanya untuk diadili; atau

b.  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  kepada  seseorang yang

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan

menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan

maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan

diberikan  berhubung  dengan perkara yang diserahkan  kepada

pengadilan untuk diadili.



STRATEGI  PEMB KORUPSI

1. Adanya regulasi

2.  Perbaikan sistem

3. Perbaikan manusianya



STRATEGI  PEMB KORUPSI

1. Adanya regulasi
Kemenkes No: 232 Menkes/SK/VI/2013, tentang strategi komunikasi 

Pemberantasan Budaya Anti Korupsi Kementrian Kesehatan Tahun 

2013 

a. Penyusunan dan sosialisasi buku panduan penggunaan

fasilitas kantor

b. Penyusunan dan sosialisasi buku panduan memahami 

gratifikasi

c. Workshop/pertemuan peningkatan pemahaman tentang 

antikorupsi dengan topik tentang gaya hidup PNS, 

kesederhanaan, perencanaan keuangan keluarga sesuai

dengan kemampuan lokus

d. Penyebarluasan nilai-nilai anti korupsi (disiplin dan 

tanggung jawab) berkaitan dengan kebutuhan pribadi 

dan persepsi gratifikasi

e. Penyebarluasan informasi tentang peran penting dan

manfaat whistle blower dan justice collaborator

X



STRATEGI  PEMB KORUPSI

2. Perbaikan sistem

a. Memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku, untuk

mengantisipasi perkembangan korupsi dan menutup celah

hukum atau pasal-pasal karet yang sering digunakan 

koruptor melepas diri dari jerat hukum.

b. Memperbaiki cara kerja pemerintahan (birokrasi) menjadi

simpel dan efisien. 

c. Memisahan secara tegas kepemilikan negara dan 

kepemilikan pribadi, memberikan aturan yang jelas 

tentang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan 

umum dan penggunaanya untuk kepentingan pribadi.

d. Menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan

pemberian sanksi secara tegas.

e. Penerapan prinsip-prinsip Good Governance

( UU No.28, Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang   bersih, dan bebas KKN, )



STRATEGI  PEMB KORUPSI

3. Perbaikan manusianya

a. Memperbaiki moral manusia sebagai umat beriman. 

b. Memperbaiki moral sebagai suatu bangsa.

c. Meningkatkan kesadaran hukum, dengan sosialisasi dan

pekerjaan anti korupsi.

d. Mengentaskan kemiskinan. 

Meningkatkan kesejahteraan.

e. Memilih pemimpin yang bersih, jujur dan anti korupsi, 

pemimpin yang memiliki kepedulian dan cepat tanggap, 

pemimpin yang bisa menjadi teladan.



GRATIFIKASI

Berasal dari Bahasa Belanda, “Gratificatie” 

atau 

Bahasa Inggrisnya “Gratification“ 

yang diartikan hadiah uang.

Kamus Besar Bahasa Indonesia ,1998

“ Gratification “

Hadiah uang kpd pegawai di luar gaji .



GRATIFIKASI                 KORUPSI

Adalah Praktek Korupsi dalam Bentuk Suap

Karena suap itu - merugikan negara /kualitas barang rendah

- Persekongkolan antara PNS dg Rekanan

- Penyalahgunaan kekuasaan / tugas 

Korupsi adalah ( UU No 20 Th 2001, 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Karena 

- Melanggar hukum /Penyalahgunaan wewenang

- Dilakukan pejabat dengan orang lain / rekanan

- Merugikan negara / perekonomian negara



KAPAN GRATIFIKASI DIKATAKAN SBG TIPIKOR?

• UU No.20 th 2001 Pasal 12 B ayat 1

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau

penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila

berhubungan dengan dan berlawanan dengan

kewajiban atau tugasnya

▪ Pasal 12 C ayat (1)

Bahwa Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku jika penerima

melaporkan gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh)

hari kerja terhitung sejak tanggal gratifkasi tersebut

diterima.



SUAP / MENYUAP

1. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada PNS

atau Pejabat dengan maksud

- supaya berbuat sesuatu

( iming-iming  kepada PNS, proyek ,nanti saya  kasih 5 %, akibatnya  speks dikurangi )

- tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya;
( diajukan  adendum,  harusnya ditolak / tidak berbuat  untu menolak / ingat reviu )

2. Memberi sesuatu kepada PNS atau Pejabat

karena berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau

tidak dilakukan dalam jabatannya;
( - Pekerjaan telah terlambat, tolong jangan didenda, nanti  kami  ada pengertian 

- Membiarkan  speks yang memang tidak sesuai )

3. Memberi hadiah atau janji kepada PNS atau Pejabat

dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang mele-

kat pada jabatan
( menerima kunci motor pada resepsi pernikahan anak PNS, pada hal harus dilaporkan )



GRATIFIKASI

Menurut UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, Penj Ps 12 b ayat (1), 

Gratifikasi adalah :

- pemberian uang, 

- barang, 

- rabat (discount), 

- komisi, 

- pinjaman tanpa bunga, 

- tiket perjalanan, fasilitas penginapan,

- perjalanan wisata, DLL



Terima kasih

atas

perhatian

Anda





TOPIK : GAYA MENGELOLA KONFLIK

• Anda adalah salah seorang  Pembina Keluarga Sehat di Puskesmas Pembantu B di Kecamatan A.

Dalam rangka memperingati Ulang Tahun Kemerdekaan RI tahun 2017. Puskesmas Kecamatan A  

mengadakan Lomba Menu Sehat tingkat Kecamatan. Anda ditunjuk oleh Kepala Puskesmas

Pembantu mengikuti Lomba Menu Sehat mewakili Puskesmas Pembantu B. Panitia lomba hanya 

menyediakan Bahan baku untuk lomba terdiri dari buah-buah an. Sedangkan bahan baku lainnya 

disediakan oleh masing-masing peserta Lomba. 



• Diantara peserta Lomba ada 2 kelompok peserta yaitu kelompok Anda dan salah satu

kelompok lain yang sama-sama membutuhkan 10 buah jeruk. Sedangkan persediaan buah jeruk 

pada panitia lomba hanya tersisa 10 buah.Panitia menolak untuk menyerahkan buah jeruk

tersebut sampai Ketua Kelompok Anda berdua mencapai kesepakatan.Maka Anda pun harus

bernegosiasi agar mendapat jeruk sesuai keperluan Anda. 



PETUNJUK BERMAIN PERAN

– Setelah peran dijelaskan kepada masing-masing kelompok secara terpisah, instruksikan 

setiap orang untuk mencari pasangan dari kelompok lainnya dan mulai bernegosiasi

– Penting untuk memastikan bahwa peserta yang berperan sebagai peserta lomba Puskesmas 

Pembantu A memberikan penjelasan dengan jelas bahwa menu sehat mereka 

membutuhkan buah jeruk beserta kupasan kulit jeruk dan jus jeruk untuk bahan membuat

cake buah jeruk.

– Biarkan peserta membuat kesimpulan sendiri tentang apa yang harus mereka lakukan. 

Bahas berbagai kemungkinan solusinya pada sesi tanya jawab atau evaluasi.



MASALAH KAPITASI FKTP

Dikutip dari Harian PR. Tgl 5 Februari 2018 , Wakil ketua KPK : Laode M. Syarief terkait OTT Bupati 
Jombang, mempermasalahkan lemahnya pengelolaan DANA KAPITASI yang berpotensi KORUPSI.

Empat Kelemahan berdasarkan kajian KPK sejak 2015 mekanisme pengelolaan Dana Kapitasi di 
FKTP, yaitu :

1. Aspek Regulasi, terkait aturan pembagian jasa medis dan biaya operasional berpotensi moral 
hazard dan ketidakwajaran.

2. Peraturan yang ada yakni Peraturan Presiden 32 th 2014 dan Permenkes 19 th 2014 yang 
mengatur dana kapitasi untuk jasa pelayanan sekurang-kurangnya 60% dari total penerimaan. 
Dua aturan ini pun tidak mengatur mekanisme Sisa Lebih Dana Kapitasi. Dana kapitasi 
sebenarnya telah mampu dibiayai oleh Rutin APBN dan APBD.

3. Aspek Tata Laksana Sumber Daya, lemahnya pemahaman dan kompetensi petugas kesehatan dlm 
menjalankan regulasi.

4. Aspek Pengawasan, tidak ada alokasi anggaran untuk sistem pengawasan.


