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Tipe pemimpin seperti ini
sering kali memanfaatkan
kekuasaan bahkan bila perlu
fi nansialuntuk mempengaruhi
oranglain agar memenuhi ke-
hendaknya (Bass; 2006). Miris-
nya, perilalu transaksional lebih
intens dilakukan oleh pebisnis
yang berperan ganda sebagai
politikus. Dengan ka&ulisi
bisnis, mereka harus secepat
mungkin mengembalikan in-
vestasi yang telah dikeluarkan.
Perilaku koruptif tidak ter-
hindarkan. Banyak politisi dan
pengusaha pada akhirnya
terjerat persoalan hukum

Pelanggaran etika
bisnis sering kali ter-
jadi karena adanya
hegemoni kekuasa
an. Artinya, negara
dikendalikan oleh
politisi, birokrat,
dan pengusaha
Koalisi yang ter-
bangun menye-
babkan batas-
an etika bisnis
menjadi sumir. "
Politisi dengan ke
kuasaan yang me-
lekat mampu mene-
kan pengusaha un-
tuk memenuhi
hasrat politiknya. Ini
terjadi pada kasus
Freeport yang saat ini men
jadi trending topic. Per.g-
usaha membentukkartel
untuk memainkan harga
komoditas. Kasus Petral misal-
nya, menunjukkan begitu ber-
perannya pelaku bisnis dalam
mengatur harga minyak impor.
Politisi, birokrat bersama peng-
usaha menciptakan proyek-
proyek yang sebenarnya tidak
perlukan oleh rakyat dalam
kasus pengadaan UPS di DKI
Jal<ata. Situasikarut-marutini
memunculkan pertanyaan,
masihkah ada asa lahirnyape-
mimpm yang peduli etikabisnis
di tanah air ini?

Aksi Bersama
Sudah saatnya bangsa ini

mulai serius menata Der-
ekonomian untuk r"Ly"t ig"t
Iebih baik lagi di masa depan.
Penataan tersebut diawali dari
penegakan etika bisnis berikut:

Perrama, edukasi etika bisnis
harus digalakkan. Pendidikan
etika bisnis seyogianya mulai
ditanamkan sejak usia belia.
Keluarga menjadi basis bagi
anak mengenal apa, bagaimana,
dan mengapa etika bisnis di-
perlukan. Tanamkan kesadann
kepadaanakbagaimanamereka
berperilaku sebagai konsumen
bija-k, produqen bertanggung.
jawab, investoryang cerdas, dan
penabung yang cermat. Ke-

K
egaduhan di ruang
publik mengenai etika
para pemimpin bangsa

semal<in heboh. Kasus Petial
dan Freeport Iayaknya sebuah
sinetron yang asfk ditonton,
namunmembodohimasyarakat.
Plesetan kalimat papah minta
saham misalnya, muncul se-
bagai reaksi sinis terhadap ulah
politikus Senayan yang tak
beretika. Etika sebagai pejabat
publik tergerus oleh syahwat
berbururente. Mencaripemim,
pin beretika di negeri ini me-
mangtidaklah semudah mem-
balil<kan telapak tangan. Ibarat
mencari jarum jatuhditumpuk
kan jerami.

Pemimpin Beretika
Kita tahu bahwa biaya politik

dinegarainisangattinggi. Ini ter-
lihat dari derasnya perputaran
rupiah pada saat pemilu atau
pilkada. Naluri alamiahpebisnis
akan muncul ketika melihat pe
Iuang jabatan politik bisa me-
langgengkan bisnis milik me-
reka. Mereka rela berinvestasi
karena menilai pengembalian
investasi akan segera didapat-
kan ketika telah menduduki po-
sisistrategis dilembagalegislatif
maupun eksekutii Jebakan
investasi semu inilah yang
seringkalimenjerumuskanpara
politisi yang notabene peng-
usaha memperdayai mereka.

Pola kepemimpinan tran-
saksionallebihseringdigunakan
politikus dan pebisnis untuk
memenuhi syahwat pribadi.

( )/

l

\itj

tll, .*-

\r



sadaran ini men adi bekal
penting ketika mereka hidup di
masyarakat.

Kedua, kesadaran tentang
arti penting penegakan etika
harus ditingkatkan. Pranata
pendidikan baik sekolah mau
pun kampus sudah seharusnya
menjadi pelopor penegakan
etika. Budayamencontekmisal-
nya, jika dibiarkan tanpa sadar
telah melahirkan generasi muda
yang selalu berpihr instan meski
harus melanggar etika. Etika
akademik ditengarai sering kali
dilanggar oleh komunitas aka-

demisi. Seolah sesuatu yang
lumrah, plagiarisme terjadi

di kampus manapun.
, Sejatinya dosen dan

.+ guru menjadi anutan
dalam menjunjung

tinggi budaya aka-
demik. Manakala
kecurangan aka-
demis ini dibiarkan,
maka kita hanya
menghasilkan lulus-
an ber IPK tinggi,

.namun bermoral
" T endah.

.' Retiga, politisi
harus sadarperan. Para

politisi dipilih oleh rakyat
agar mereka memperjuangkan
hak-hak rakyat, bukan mem-
perjuangkan hak pribadi.
Integritas para politisi diuji
rnanakala mereka melihat
kemiskinar masih merajalela di
bumi pertiwi ini. Sejatinya para
politisi berupaya keras untuk
menghapus ketidakadilan eko-
nomi sebagai penyebab ke-
miskinan. Produk-produk
Iegislasi yang dibuat harus pro
rakyat, sekaligus membatasi
gerak entitas bisnis melakutan
pelanggaran.

I(eempat, entitas bisnis me-
lakukan penguatan kapasitas
dalam rangka tegaknya etika
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tertulis. Penegakan kode etil
itulah yang penting dilaksana-
kan. Budaya menolak suap dan
gratif ikasi dalam mendapatkan
proyek-proyek pemerintah
harus diinternalisasi. Prinsip-
prinsip tata kelola perusahaan
yang baik harus dilaksanakan
bukan saja pad4 perusahaan
publik, melainkan juga pada
UMKM.

Kelima, birokrat bekerja se-
cara profesional. Etika pejabat
pemerintah harus ditega-kkan
ketika melal<sanakan layanan
publik. Rakyat menggaii para
birolaat melalui pajak yang di-
bayarkan. Oleh karena itu,
mereka harus bekerja untuk
kepentingan publik. Contoh
sederhana misalnya, tidak
menggunalan fasilitas kantor
unhrk kepentingan priba& dan
keluarga. Katalan tidak pada
suap dan gratifikasi sebagai
imbalan menyetujui perizinan
yangdiajukan parapengusaha.

I(eezam, ketegasan penega.k

hukum dalam pelanggaran
etika bisnis. Maflakala politisi,
birokrat, dan pengusaha tdr-
indikasi melakukan praktik
bisnis curang, penegak hukum
harus berani bertindak. Pem-
bedaa hukuman berat seyogia-
nya ditimpalan bagi para pe-
langgar tanpa talot terhadap
intervensi para penguasa dan
pengusaha. Sadar bahwa me-
reka bekerja untuk rakyat, su-
dah sewaiarnya aparat hukum
mengedepankan hukum di atas
segalaaya.

Pada akhimya, mengembali-
kanetikabisnis sesuaitrhiuhnya
addah tanggung iawab kita se-
mua. Apa pun peran kita, ke-
pedulian terhadap nilai-nilai
integritas, kerujuran, transpa-
nnsi, danakuntabilitasmerupa-
kan modal membangun pereko-
nomian bangsa ini. Harapan

bisnis.Kodeetikyangr-nelgaqr,,-unluli men)4likar neC e iry
per ilaku pimpinan da n ka rya surga bagi invebt$ fpr*6r'ter -

wan bukan sekedar dokumen wujud. o


