
BUPATI SERDANG BEDAGAI

PIDATO BUPATI SERDANG BEDAGAI
PADA APEL PAGI

Senin, 16 Oktober 2017

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Pagi, Salam Sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati, 

Para Pejabat JPT Pratama;

Para Pejabat Administrator;

Para Pejabat Pengawas; serta

Para  Pelaksana  dan  Tenaga  Kontrak  yang  kami

banggakan.

Mengawali  sambutan  ini  marilah  kita  panjatkan  puji

syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa atas

limpahan  rahmat  dan  karunia-Nya  lah  kita  masih

diberikan nikmat kesehatan, sehingga dapat mengikuti

apel pagi pada hari ini.
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Bapak Ibu, Peserta apel yang kami  banggakan,

Pertama-tama  kami  mengucapkan  terima  kasih  dan

apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian

atas  semangat  dan  integritas  yang  masih  Bapak  Ibu

tunjukkan untuk “berkenan hadir” mengikuti apel pagi

pada  hari  ini.  Kami  juga  mengajak  Bapak  Ibu  disini

untuk  sama-sama  mendoakan  rekan-rekan  kita  yang

tidak  hadir,  baik  itu  dikarenakan  kondisi  kesehatan,

macet  di  perjalanan,  maupun  karena  masih  belum

tergeraknya hati mereka untuk mengikuti apel pagi ini. 

Mengapa  perlu  kita  doakan?  Karena  sudah  terlalu

banyak diingatkan, “Tidak perlu dimarah-marahi lagi”

karena kami yakin kita semua disini sudah dewasa dan

paham atas kewajiban dan haknya. 

Semoga  Tuhan  memberikan  balasan  sebaik-baiknya

atas setiap usaha, semangat dan integritas yang Bapak

Ibu berikan, Amin Ya Rabbal Alamin.

Bapak Ibu, Peserta apel yang kami  banggakan
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Berbicara  mengenai  reformasi  birokrasi.  Kita  patut

mengingat  bahwa sudah lebih kurang sembilan belas

tahun sejak proses reformasi terjadi di Negara kita ini.

Namun  ternyata  masih  banyak  praktik-praktik,

kebiasaan-kebiasaan,  budaya  negatif  birokrasi  lama

yang masih kita lakukan hingga saat ini. 

Diantaranya  budaya  korupsi,  mulai  dari  yang  kecil

hingga  yang  besar.  Melakukan  pungutan  liar,  serta

mengharapkan  gratifikasi  atau  imbalan  dalam  setiap

pelayanan  yang  diberikan,  serta  budaya  negatif  lain

yang intinya merugikan banyak pihak demi kepentingan

pribadi.

Ini  membuktikan  bahwa  persoalan  korupsi  ini  tidak

cukup  diatasi  hanya  dengan  perbaikan  sistem

pemerintahan  dan  supremasi  hukum.  “Mindset  dan

Mental”  birokrasi  sekarang ini lah yang paling utama

harus kita benahi bersama-sama. Karena korupsi telah

menjadi  budaya  feodal.  Sebuah  proses  sistemik  yang

terbangun  dengan  sendirinya  dan  menjadi  kebiasaan

sehingga  dianggap  bukan  merupakan  hal  yang  tabu

dan lazim untuk dilakukan.
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Ironis  memang,  reformasi  yang  kita  harapkan  dapat

membawa  perubahan  kearah  yang  lebih  baik,  belum

mampu  dilaksanakan  dengan  maksimal.  Dengan

berubahnya  sistem  pemerintahan  menjadi  otonom,

maka korupsi juga menjadi otonom. Semakin sulit kita

mengendalikan pembangunan. 

Sekarang semua menjadi terbalik,

Kalau  dulu  kita  ingat  tokoh-tokoh  besar  bangsa  ini

memulai perjuangan dari balik jeruji, sampai dibuang,

diasingkan dari tahanan ke tahanan, namun berakhir

menjadi pahlawan bangsa.

Sekarang ini yang terjadi para orang-orang terhormat,

pilihan  rakyat,  pendapatannya  lebih,  jabatannya

prestige, namun berakhir di dalam jeruji besi.

Karena itulah diperlukan pengawasan yang lebih. Peran

Inspektorat  Daerah  sebagai  bagian  dari  manajemen

pemerintahan perlu ditingkatkan, agar dapat merespon

berbagai permasalahan internal terjadi. Kapabilitas dan

kompetensi yang dimiliki oleh jajaran Inspektorat perlu
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diberdayakan  dan  didayagunakan  agar  dapat

meningkatkan  kualitas,  kinerja,  dan  akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan. 

Bapak Ibu, Peserta apel yang kami  banggakan

Akhir-akhir ini  kita sering mendengar tanggapan dari

pakar, praktisi, akademisi, dan masyarakat luas, yang

memberikan  penilaian  yang  rendah  atas  kinerja

Inspektorat  Daerah.  Program  Penguatan  Peran

Inspektorat  Daerah  pun  gencar  dilakukan  oleh

Pemerintah Pusat guna mendorong kinerja Inspektorat

Daerah.

Penilaian  itu  harus  kita  terima  dengan lapang  dada.

Janganlah  kita  marah,  bereaksi  berlebihan,  atau

memberikan  komentar  yang tidak tepat.  Marilah  kita

jadikan penilaian itu, sebagai pendorong semangat kita

untuk bekerja lebih baik lagi. Kita tidak boleh lengah

dan bersantai-santai. 

Di  era  reformasi  sekarang  ini,  segala  pekerjaan  yang

kita lakukan akan mendapat respon dari masyarakat,

baik positif maupun negatif. Respon positif meski kita

sikapi dengan rendah hati. Respon negatif, kita sikapi
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dengan meningkatkan kinerja yang lebih baik. Memang

ada  kalanya,  kita  harus  meluruskan  berita  yang

berkembang, yang sering tidak akurat, bias dan tidak

berdasar, agar sesuai dengan fakta yang sesungguhnya

Bapak Ibu, Peserta apel yang kami banggakan,

Kita  melawan  korupsi  bukan  hanya  karena  korupsi

merugikan  keuangan  negara,  tapi  karena  korupsi

merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, korupsi

terbukti  telah  memiskinkan  masyarakat,   korupsi

terbukti  membawa  ketidakadilan,  ketimpangan,  dan

keterbelakangan,  korupsi  terbukti  telah  menjauhkan

daerah  dari  kemakmuran.  Itulah  sebabnya  korupsi

menjadi  musuh  bersama  kita  semua.  Tindakan

pencegahan  korupsi  tidak  kalah  pentingnya  dengan

penegakan hukum. Kita perlu membangun sistem dan

tata  kelola  pemerintahan  yang  bersih  dan  bebas

korupsi. Karena sistem yang baik itu akan efektif untuk

mencegah peluang terjadinya korupsi.

Untuk  itu,  Pemerintah  Kabupaten  Serdang  Bedagai

akan  melakukan  langkah  percepatan  reformasi

birokrasi  termasuk  di  dalamnya  reformasi  pelayanan
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publik dan perizinan. Mekanisme kerja birokrasi harus

diarahkan  ke  pemerintahan  elektronik  atau  e-

government,  mulai  dari  cashflow management  system,

pajak  online,  e-budgeting,  e-purchasing  system,  e-

catalogue,  pemanfaatan  Layanan  Pengaduan  Online,

serta banyak lagi yang lain. Pada akhir 2017 ini juga

Pemerintah  Kabupaten  Serdang  Bedagai  melalui

Inspektorat dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah,

bekerjasama  dengan  Transparancy  International akan

melaksankan  survey  untuk  menentukan  nilai  Indeks

Persepsi Korupsi Kabupaten kita

Ini  semua  dilakukan  karena  tantangan  kita  kedepan

sangat  berat.  Kita  sedang  memasuki  era  baru,  era

kompetisi  antar  daerah.  Kabupaten  Serdang  Bedagai

tidak akan mampu bersaing dengan daerah lain, atau

bahkan akan digulung oleh daerah lain jika kita tidak

efisien, jika perilaku koruptif berlangsung secara masif

dan  sistematik.  Jelas  korupsi  akhirnya  akan

menghambat visi dan misi Kabupaten kita, 

Bapak Ibu, Peserta apel pagi yang kami banggakan,
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Diakhir sambutan kami ini kami mengingatkan bahwa

korupsi  hanya  bisa  dilawan  bila  dilakukan  secara

bersama-sama.  Korupsi  tidak akan bisa  dilawan oleh

satu  orang  atau  Inspektorat  saja.  Harus  ada  usaha

kolektif  dan  partisipasi  dari  seluruh  elemen

pemerintah,  stakeholder  dan  masyarakyat  untuk

bersama-sama melawan korupsi mulai dari lingkungan

terdekatnya.

Mari  tetap  ikuti  perkembangan,  perbaiki  kekurangan,

dan “ikut turun tangan” dalam memberantas praktik-

praktik korupsi di Serdang Bedagai yang kita cintai ini.

Orang baik harus berkumpul dengan orang baik. Ingat :

“Suatu  bangsa  dapat  menjadi  hancur  bukan  hanya

semata-mata karena banyaknya orang jahat, tapi juga

karena orang-orang baik hanya diam dan mendiamkan

kejahatan tersebut terjadi.”

Mari kita mulai awal yang baru, 

yang sudah biarlah berlalu.

Harus ada perubahan,

dari ketidaktertiban menjadi tertib, 

dari yang kotor menjadi bersih.
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“Beranilah untuk menjadi benar, walau sendirian!”

Banyak  yang  salah  jalan,  tapi  tetap  tenang  karena

banyak  teman  yang  sama-sama  salah,  tapi  Ingatlah

bahwa banyak pengikut bukanlah jaminan sesuatu hal

itu  benar.  Karena salah tetaplah salah meski  banyak

yang  melakukan,  dan  benar  tetaplah  benar  meski

seorang diri. Dan jika kita menuruti kebanyakan orang-

orang yang salah,  niscaya  mereka  akan menyesatkan

kita dari jalan kebaikan.

Marilah  kita  saling  melindungi  dalam  lingkup  yang
positif

“Wattawa Shaubil Haq, Wattawa Shaubil Shab.”

(Saling  mengingatkan  dalam  kebenaran,  saling
mengingatkan dalam kesabaran).

Semoga  Allah  SWT,  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa  selalu
bersama kita

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat Pagi.

      BUPATI SERDANG BEDAGAI,
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                                             Ir. H. Soekirman
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