MELAPORKAN KORUPSI KEPADA ICAC DI NSW
Peran ICAC
NSW Independent Commission Against Corruption/ICAC (Komisi Independen Anti Korupsi NSW) didirikan
pada tahun 1988 untuk menginvestigasi dan meminimisasi korupsi dalam dan yang mempengaruhi sektor
pemerintah NSW.
Tentang ICAC
ICAC menginvestigasi korupsi yang serius dan sistemik, mengidentifikasi risiko-risiko korupsi dan bekerja
dengan sektor pemerintah untuk menanggulangi risiko-risiko tersebut serta membangun perlawanan
terhadap korupsi.
ICAC independen dari pemerintah yang tengah berjalan dan bertanggung jawab kepada rakyat NSW melalui
Parlemen NSW.
Apakah korupsi itu?
Perilaku korup (TPK) didefinisikan dalam Independent Commission Against Corruption Act 1988 (UU Komisi
Anti Korupsi th. 1988). UU ini mencakup kesalahan yang disengaja (atau yang mempengaruhi) pegawai
pemerintah atau lembaga pemerintah NSW. TPK dapat berupa berbagai bentuk. Di bawah ini beberapa
contoh:


Seorang pegawai pemerintah yang secara tidak benar menggunakan pengetahuan, kekuasaannya atau
sumber daya mereka untuk membantu diri sendiri atau orang lain.



Seorang pegawai pemerintah secara tidak jujur menggunakan hak fungsi resmi mereka, melanggar
kepercayaan masyarakat atau menyalahgunakan informasi atau materi yang diperoleh atas hasil
jabatan mereka.



Seorang anggota masyarakat yang mempengaruhi seorang pegawai pemerintah untuk menggunakan
jabatan mereka dengan cara yang tidak jujur atau pilih kasih.



Seorang pegawai pemerintah atau seorang anggota masyarakat yang terlibat dalam perilaku yang
merusak kepercayaan masyarakat dalam ketataprajaan dan yang dapat melibatkan tender kolusif,
penipuan dalam hubungannya pada penerapan izin-izin tertentu, menggunakan dana pemerintah untuk
keuntungan pribadi, menipu pendapatan masyarakat atau secara curang memperoleh atau
mempertahankan pekerjaan sebagai pegawai pemerintah.

Melaporkan korupsi – mengapa itu penting
Korupsi yang melibatkan sumber daya pegawai pemerintah dan dana pemerintah, menghasilkan
ketimpangan dan mengarah ke inefisiensi dan hancurnya kepercayaan masyarakat dalam ketataprajaan.
Melaporkan korupsi yang nyata atau yang dicurigai merupakan kepentingan masyarakat. Melaporkan
membantu pegawai pemerintah dan sektor pemerintah untuk mencegah korupsi dan menanggulanginya
segera dan secara efektif saat korupsi terjadi.
Melaporkan TPK memainkan peran yang amat penting dalam memastikan integritas dan reputasi baik
ketataprajaan, demi kepentingan seluruh masyarakat.

Pertimbangkanlah untuk melaporkan organisasi yang bersangkutan
Organisasi sektor pemerintah NSW bertanggung jawab untuk memastikan agar mereka memiliki
mekanisme dan sistem yang memadai yang tersedia untuk menangani laporan-laporan internal dan
eksternal tentang korupsi.
Pada kebanyakan kasus, organisasi yang bersangkutan harus menjadi jalan pertama yang dilalui oleh
individu untuk mengajukan keluhan atau meminta nasihat tentang praktik pengoperasian dan prosedur
organisasi tersebut.
ICAC bertanggung jawab untuk menangani masalah-masalah yang penanganannya tidak dapat atau tidak
diperkenankan dilakukan oleh sektor pemerintah NSW.
Masalah-masalah apa yang dapat dipertimbangkan oleh ICAC?
ICAC secara berhati-hati mempertimbangkan semua laporan yang diterimanya. Namun, agar ICAC mampu
melanjutkan suatu masalah, korupsi harus melibatkan atau mempengaruhi seorang pegawai pemerintah
atau lembaga pemerintah NSW. Lembaga pemerintah mencakup:
 departemen-departemen pemerintah dan lembaga hukum
 sekolah-sekolah negeri, kolese dan universitas
 rumah sakit pemerintah dan layanan-layanan kesehatan daerah
 dewan setempat (local council)
 Parlemen NSW, termasuk politisi
 Pengadilan NSW (magistrat dan hakim-hakim).
Perilaku tidak sama dengan TPK, kecuali perilaku tersebut merupakan atau melibatkan suatu kriminalitas
atau pelanggaran disiplin, sebagai dasar untuk pemecatan seorang pegawai pemerintah, atau, dalam hal
anggota Parlemen, suatu pelanggaran besar kode etik yang berlaku.
Siapa yang dapat memberikan informasi kepada ICAC?
Siapa saja dapat memberikan informasi kepada ICAC tentang TPK yang dicurigai melibatkan atau
mempengaruhi sektor pemerintah NSW.
Anggota masyarakat dapat memberikan informasi langsung kepada ICAC lewat telepon, fax, email, surat
atau via situs web ICAC di www.icac.nsw.gov.au.
Pegawai pemerintah dapat memberikan informasi langsung kepada ICAC atau melalui prosedur pelaporan
internal organisasi mereka sendiri. Pegawai pemerintah dapat memberikan informasi semacam itu sebagai
pengungkapan kepentingan masyarakat, yang memiliki perlindungan terhadap tindakan merugikan yang
dilakukan sehubungan dengan pengungkapan tersebut.
Untuk informasi lebih lanjut tentang pengungkapan yang dilindungi, lihatlah lembar fakta, Blowing the
whistle, yang tersedia di situs web ICAC.
Selain itu, kepala setiap sektor organisasi pemerintah dan setiap menteri Kerajaan di NSW di bawah bagian
11 dari UU ICAC wajib melaporkan masalah apa saja yang menurut mereka cukup beralasan untuk dicurigai
atau mungkin bersangkutan dengan TPK. Untuk informasi lebih lanjut tentang bagian 11 pelaporan, lihatlah
situs web ICAC.

Bagaimanakah saya memberikan informasi kepada ICAC?
Tidak ada format yang ditentukan untuk melaporkan suatu masalah, mengajukan keluhan atau memberikan
informasi kepada ICAC. ICAC menerima informasi dan keluhan dari anggota masyarakat, pegawai
pemerintah dan pimpinan pegawai departemen pemerintah, yang berwenang dan dewan lokal NSW.
Laporan tentang dugaan TPK yang dibuat untuk ICAC harus mencakup:
 nama dari yang berwewenang atau pegawai pemerintah NSW yang relevan
 ringkasan yang jelas dan rinci tentang yang diduga TPK tersebut, termasuk bagaimana Anda menyadari
hal itu.
 daftar dokumentasi apa saja atau informasi lain yang mendukung dugaan tersebut
 nama-nama orang lain yang dapat menguatkan informasi
 garis besar langkah-langkah apa saja yang telah diambil untuk mendapatkan perhatian dari yang
berwenang yang tersangkut
 nama-nama dari setiap instansi lain yang telah nama-nama lembaga lain yang telah dihubungi tentang
hal tersebut (misalnya Kepolisian NSW atau Ombudsman NSW).
 nama, alamat dan nomor telepon Anda.
Poin-poin yang perlu diperhatikan
Informasi dapat diberikan secara anonim kepada ICAC, namun ini berarti ICAC tidak dapat menghubungi
Anda untuk mendapatkan rincian lebih lanjut. Hal ini dapat juga mempersulit ICAC untuk mengambil
tindakan atas suatu masalah.
Merupakan suatu pelanggaran untuk dengan sengaja membuat pernyataan palsu atau menyesatkan kepada
ICAC.
Dianjurkan untuk tidak menyampaikan rincian hal-hal yang dilaporkan kepada ICAC kepada orang lain,
karena hal ini dapat membahayakan penyelidikan ICAC selanjutnya atau menyebabkan kerusakan atau rasa
malu kepada individu.
Apa yang dilakukan ICAC dengan informasi yang diterimanya?
Semua keluhan dan laporan yang diterima dipertimbangkan secara saksama oleh ICAC.
ICAC memandang apakah masalah tersebut berada dalam yurisdiksinya dan keseriusannya. ICAC mungkin
merujuk masalah tersebut kepada organisasi yang merupakan subyek keluhan, mungkin memutuskan
investigasinya sendiri atau mungkin memutuskan untuk melaksanakan pekerjaan pencegahan korupsi.
ICAC Act memberikan keleluasaan kepada ICAC untuk memutuskan apakah akan melakukan suatu
investigasi atau tidak. Keleluasaan ini berlaku untuk semua informasi yang diterima, kecuali masalah yang
dirujuk oleh kedua ‘House of Parliament’, yang harus diinvestigasi oleh ICAC.
ICAC tidak dapat menuntut orang, namun dapat merekomendasikan agar mendapatkan nasihat ‘Director of
Public Prosecutions’ (Direktur Pengadilan) sehubungan dengan tuntutan terhadap seseorang karena
pelanggaran pidana.

Untuk informasi lebih lanjut
ICAC mengeluarkan berbagai macam informasi dan materi sumber, termasuk brosur-brosur informasi,
pedoman pencegahan korupsi dan laporan-laporan. Publikasi ini tersedia di situs web ICAC di
www.icac.nsw.gov.au atau dapat diminta dari ICAC.
Menghubungi kami
Untuk memberikan informasi tentang TPK yang dicurigai, silakan menghubungi ICAC secara langsung
melalui surat, telepon, fax atau email. Informasi juga dapat diajukan di situs web ICAC di
www.icac.nsw.gov.au.
Other ICAC information brochures available
Perkenalkan ICAC NSW: Panduan bagi pegawai pemerintah NSW
Perkenalkan ICAC NSW: Panduan bagi masyarakat NSW
Level 7, 255 Elizabeth Street, Sydney NSW 2000 Australia
Alamat Pos: GPO Box 500, Sydney NSW 2001 Australia
T: 02 8281 59991800 463 909 (panggilan gratis bagi penelepon di luar metropolitan Sydney)F: 02 9264
5364TTY: 02 8281 5773 (hanya bagi penelepon tuna rungu)
E: icac@icac.nsw.gov.au www.icac.nsw.gov.au
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