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Rapat Kerja Pengurus Himpenindo Cabang BATAN
Tahun 2016
(Media Himpenindo Batan, 26
Januari 2016)
HIMPENINDO Pengurus
Cabang Batan dibentuk pada
tanggal 30 September 2015,
merupakan organisasi dari
himpunan peneliti dan nonfungsional peneliti yang ada
di lingkunga instansi Batan.
Batan resmi sebagai Pengurus
Cabang Himpenindo yang ke
delapan untuk periode 2015-2020 pada 30 September 2015 berdasarkan SK
Ketua Umum Himpenindo no. 04/SK/HIMPENINDO /IX/2015 tentang susunan
pengurus HIMPENINDO cabang Batan. Ketua Himpenindo Pengurus Cabang
BATAN untuk periode 2015-2020 adalah Prof. Dr. rer. Nat. Evvy Kartini.
Pengurus Himpenindo PC BATAN untuk periode 2015-2020 adalah terdiri dari
Ketua Dewan Pembina yaitu Prof.Dr.
Djarot S. Wisnubroto, Ketua Dewan
Pakar, Dr.Ridwan, Ketua dan Wakil
Ketua Prof. Dr. Evvy Kartini and Dr.
Geni Rina Sunaryo. Kepengurusan ini
dilengkapi dengan Sekertariat, Ir.
Zubaidah Alatas, Sekertaris, Ir.
Endiah M.T,
Bendahara, Dr.
Sudaryanto yang dibantu oleh tim
IT, Ir.Budi Prasetya. (BOARD)
HIMPENINDO PC BATAN bertujuan:
-
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Meningkatkan kualitas peneliti dan penelitian dalam rangka mendukung
VISI MISI BATAN
Menciptakan peneliti BATAN yang profesional dan berintegritas dalam
keilmuan khususnya pada bidang nuklir, yang bertaraf internasional;
Meningkatkan jumlah dan kualitas karya tulis ilmiah Himpenindo cabang
BATAN pada jurnal intrenasional
Mempromosikan profesi peneliti dan non peneliti BATAN, agar hasil
karyanya dikenal masyarakat
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-

Mempromosikan kegiatan unggulan BATAN di tingkat nasional maupun
internasional sesuai dengan VISI MISI BATAN
Menyampaikan aspirasi peneliti dan non-peneliti di BATAN dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan kegiatan penelitian.
Pembuatan website ini bekerjasama dengan team IT (Information
technology) dari PPIKSN, BATAN

Pengurus Himpunan Peneliti Indonesia
(Himpenindo) Cabang Badan Tenaga Atom
Nasional (BATAN) melaksanakan rapat kerja
pada hari Selasa, 26 Januari 2016 di Gedung
90 kawasan Puspiptek Serpong, Tangerang
Selatan. Acara dibuka secara resmi oleh
wakil ketua Himpunan Peneliti Indonesia
(Himpenindo) Pengurus Cabang BATAN, Dr.
Geni Rina Sunaryo.
Deputi Bidang Pendayagunaan Teknologi Nuklir, Dr Anhar Riza Antariksawan,
memberikan sambutan dalam pembukaan raker tersebut. HIMPENINDO PC
BATAN akan bekerja sama dengan HIMPENINDO PUSAT dalam rangka
mempromosikan dan mendiseminasikan hasil kegiatan unggulan BATAN.
(Activties).
Dalam rangka meningkatkan profesionalitas
SDM peneliti dan non-fungsional peneliti di
BATAN, perlu di buat Website Himpenindo
PC BATAN (http://himpenindo.batan.go.id)
yang dapat mewadahi berbagai informasi
terkait kegiatan penelitian, penilaian UPAK,
dan hasil-hasil penelitian (research
highlight). Selain itu, perlu disediakan
profile para peneliti dan non-fungsional
peneliti BATAN, sebagai wadah untuk
mempromosikan keahlian dan kompetensi dari personal tersebut. Sehingga
diharapkan akan terjalin jejaring (networking) dengan peneliti lainya baik
secara nasional maupun internasional. (ek)
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*Profil+ Prof Dr Gono Semiadi
Di lahirkan, di Beirut, Libanon, 9 April 1960,
berstatus menikah dan beragama Islam.
Pendidikan Tinggi yang pernah ditempuh, gelar
kesarjanaan S1 dari Universitas Brawijaya Malang
tahun lulus 1985 Jurusan Peternakan,
Gelar Pasca Sarjana S2 dari Universitas Texas A &
M Kingsville, USA Jurusan Peternakan Tahun
Lulus 1989, dan Doktor of Philosophy in Animal
Science Massey dari Univ. Selandia Baru bidang
keahlian Coildlife Management, Mamalia.
Pada tahun ini menjadi penulis terbaik versi Jurnal
Sinta Kemenristekdikti 2018. Pada saat ini menjabat sebagai Peneliti Utama,
IV/e, di Pusat Penelitian Biologi -Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jl.
Raya Bogor, Km 46 Cibinong (hs).

Pelantikan Pengurus Himpenindo BPPT
Hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 di Gedung Inovasi Teknologi (Gd, Manajemen
720) BPPT di Puspiptek Tangerang Selatan telah dilaksanakan pelantikan
Pengurus Himpenindo Cabang/Komisariat BPPT. Pelantikan dilakukan oleh
Pengurus Pusat Himpenindo dalam hal ini Bendahara Umum Syahrir Ika dan
Direktur Eksekutif Agus Fanar Syukri.

Pelantikan dihadiri oleh Pimpinan BPPT Prof. Dr. Wimpie selaku
Deputi Kepala Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam juga
sebagai Dewan Penasehat Himpenindo BPPT, Dewan Pakar, Pengurus
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Himpenindo Kementerian/Lembaga (Kemendagri, Batan, LIPI, Kumham,
Kemenkeu. Turut hadir pada acara ini 120 orang peneliti BPPT, pejabatpejabat struktural dan staf dari Biro SDMO, Pusbindiklat dan Biro HKH.
Pengurus Himpenindo BPPT yang dilantik terdiri dari Ketua Prof. Dr.
Suhendar Sachoemar, Ketua Harian Dr. Djoko Prajitno S, Sekretaris 1 Ir.
Sindu Akhadiarto, MM., Sekretaris 2 Dr. Lamhot Manalu, Bendahara Dr.
Trismilah, Kord. Bidang Program, Data dan Evaluasi Ir. Ilham Hatta, MT.,
Bidang Riset dan Pengembangan Profesi Prof. Dr. Ratno Nuryadi, Kordinator
Bidang Publikasi, Informasi dan Dokumentasi Dr. Eriawan, Bidang Hukum,
Kerjasama dan HKI Dr. Findy Renggono.
Setelah acara pelantikan dilanjutkan dengan acara Sosialisasi Peraturan Baru
Peneliti dengan narasumber Prof. Dr. Suyanto dan Drs. Sriyono. Acara ini
dipandu oleh moderator Dr. Djoko Prajitno S. (Sumber
himpenindo.bppt.go.id).

Pekan Inovasi Teknologi (PIT) Sarana Pertukaran
Informasi Ilmiah
Oleh Dyah Rachmawati BKHH
LIPI
(Jakarta, 24/10/2016) Pekan
Inovasi Teknologi (PIT) 2016
usai di gelar. Kegiatan ini
diselenggarakan oleh Pusat
Inovasi
Lembaga
Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI)
dengan
dukungan
Kemeristekdikti,
Media
Nusantara
Citra
(MNC),
Himpunan Peneliti Indonesia
(HIMPENINDO, Asosiasi Sciencee & Techno Park (ASTPI), Asosiasi Inkubator
Bisnis Indonesia (AIB) dan Cross Media International (CMI).
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PIT secara resmi dibuka oleh Kepala LIPI (Prof. Dr Iskandar Zulkarnain). Dalam
sambutannya, Iskandar menyampaikan penyelenggaraan ini bertujuan untuk
menggelar hasil – hasil penelitian inovasi yang telah dihasilkan LIPI untuk
diketahui masyarakat, Government dan Bisnis. PIT juga merupakan wahana
interaksi di antara teknologi provider (LIPI, Balitbang dan Perguruan Tinggi).
“PIT menjadi wadah sarana pertukaran informasi ilmiah dan inovasi yang
menjadi prioritas,” tandas Kepala LIPI.
Menurutnya, melalui PIT diharapkan hasil penelitian produk dan jasa layanan
lebih banyak dikenal stakeholder, pelaku industri dunia usaha, dan
akademisi. “Semoga jejaring kerja LIPI dengan calon mitra dalam rangka
mendorong terjadinya alih teknologi semakin kuat dan terbuka,” ungkap
Kepala LIPI. Diharapkannya, PIT mendekatkan akademisi dan industri untuk
memberikan keuntungan melahirkan lapangan kerja dan meningkatkan
penghasilan masyarakat.
Sebagai informasi, Pekan Inovasi Teknologi ini menggelar berbagai even
diantaranya 1st
Indonesia
Internasional
Conference
and Science
and Technology
Park (IICSTP),
seminar enterpreneurship, knowledge
sharing, Pameran, dan Talkshow. Sebanyak 20 stand pameran turut
memeriahkan pameran hasil inovasi dari LIPI, UKM dan mitra.
Biro Kerja sama Hukum dan Humas (BKHH) salah satu satuan kerja yang
berpartisipasi menampilkan berbagai informasi terkait LIPI, (panduan LKIR,
profil LIPI, audio visual hasil riset LIPI dan informasi pelayanan LIPI). “Ini
merupakan kesempatan yang cukup baik, di mana kegiatan dilaksanakan di
Mall, tempat berkumpulnya dari berbagai kalangan masyarakat, sehingga
informasi tentang LIPI dapat langsung diterima masyarakat,” tutur Kamera
Sembiring, Koordinator Pameran BKHH LIPI.
PIT yang berlangsung di Botanic Square, Bogor (12-16/10) merupakan agenda
tahunan LIPI sekaligus ajang berkumpul dan bertemunya para akademisi,
perekayasa, peneliti, inventor, calon techno park dan pembuat keputusan
(kepala daerah). (ks)

Pengukuhan Profesor Riset LAPAN & Pelantikan
Cabang Himpenindo LAPAN
(Jakarta, 11 November 2016) Sekretaris Majelis Profesor Riset, Prof. Dr. Enny
Sudarmonowati, mewakili Ketua yang berhalangan hadir, mengukuhkan Dr.
Erna Sri Adiningsih dan Dr. Muchlisin Arief. Prosesi pengukuhan berlangsung
di Kantor LAPAN Pusat, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh jajaran pejabat LAPAN
dan para kolega kedua profesor tersebut.
Dengan bertambahnya dua profesor riset, LAPAN telah mengantongi 16
profesor riset dari 283 peneliti LAPAN. Menurut sumber data LIPI, secara
nasional, kini jumlah profesor riset menjadi 467 dari 9477 peneliti dari
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berbagai bidang penelitian.
Kepala LAPAN, Prof. Dr. Thomas Djamaluddin mengungkapkan, meski
demikian, saat ini jumlah profesor riset yang masih aktif di LAPAN terhitung
sedikit, dengan rincian bidang sains (2), bidang kajian kebijakan (1), dan
bidang penginderaan jauh (2). “Mudah-mudahan tahun depan bertambah lagi
profesor riset, termasuk bidang teknologi yang saat ini belum ada,” harapnya.
Kepala LAPAN menyarankan, agar para profesor riset tersebut dapat
memberikan kontribusi yang berkualitas, bisa mendorong para peneliti untuk
memacu karirnya dalam mengembangkan penelitian yang lebih maju dan
modern. Ia juga berharap, bahwa peneliti LAPAN tidak hanya
mengembangkan riset saja, namun juga harus bisa melakukan fungsi layanan
kepada masyarakat. Para peneliti bisa membekali diri dengan kemampuan
yang optimal untuk memberikan informasi kepada publik, dengan penjelasan
yang informatif. “Jadi, bukan hanya menyampaikan ilmu yang dipahami oleh
sesama kolega peneliti dengan bahasa yang terlalu teknis, namun juga
informasi yang dikemas ringan dan mudah diserap oleh masyarakat awam,”
jelasnya.
Di dalam upacara pengukuhan, Erna menyampaikan orasi tentang
pengembangan model deteksi bencana hidrometeorologi berbasis data
penginderaan jauh. Gagasannya untuk melakukan kesiapsiagaan dalam
menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang dihadapi Indonesia
karena kondisi geografis yang rawan terhadap bencana tersebut. Riset yang
dilakukan tersebut berbasis data penginderaan jauh satelit, khususnya untuk
pemantauan cuaca dan iklim, banjir, kekeringan, serta kebakaran hutan dan
lahan.
Sementara, Muchlisin menyampaikan peranan ilmu matematika untuk
pengolahan citra digital penginderaan jauh. Hal ini berangkat dari
perkembangan teknologi yang sudah semakin canggih, menuntut
pengembangan ilmu pengetahuan untuk melakukan pengolahan citra digital
yang terkomputerisasi. Hasilnya, bermanfaat untuk mengidentifikasi dan
memetakan kondisi nyata suatu wilayah atau sumber daya alam di wilayah
tertentu. Sehingga, informasinya dapat dijadikan parameter dalam
menentukan
alternative
kebijakan pembangunan di
masa kini dan masa mendatang.
Sehingga manfaatnya dapat
mendukung
pembangunan
nasional
berkelanjutan
di
bidang sumber daya alam.
Pada kesempatan yang sama,
Wakil Ketua Umum Himpunan
Peneliti Indonesia (Himpenindo), Prof. Dr. Enny Sudarmonowati melantik
pengurus Himpenindo cabang LAPAN. Mereka yang dilantik, terdiri dari dewan
pakar, pengurus inti dan pengurus satker yang merupakan perwakilan dari
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satker yang ada di LAPAN. Enny menjelaskan,
Himpenindo dibentuk sebagai payung organisasi peneliti di Indonesia.
Fungsinya adalah mewadahi berbagai ide dan masukan bagi pemerintah
terhadap suatu permasalahan yang belum terakomodir di lingkup kedinasan.
Sumber Berita: Penulis Berita : Humas/And • Fotografer : Humas/And • 11 Nov 2016

HUT III Himpenindo di BKF Kemenkeu: Seminar
Research Based Policy: Mengungkap Peran Penting
Peneliti dalam Perumusan Kebijakan
Berita BKF Kemenkeu
Jakarta,
(21/10/2016): Dalam
rangka ulang tahun ke-3 Himpunan
Peneliti Indonesia (Himpenindo),
Badan
Kebijakan
Fiskal
Kementerian Keuangan bekerja
sama
dengan
Himpenindo
menggelar
seminar
bertajuk
“Research Based Policy”.
Seminar yang dihadiri oleh para peneliti dari berbagai kementerian dan
lembaga, pemerintah daerah dan universitas ini digelar di Aula Lantai 2,
Gedung R.M.Notohamiprodjo, Kementerian Keuangan.
Acara diawali dengan pelantikan pengurus Himpenindo Cabang Kementerian
Keuangan. Tujuh peneliti dari BKF, yaitu Purwoko sebagai Ketua, Irwanda
Wisnu Wardhana sebagai Wakil Ketua, Hadi Setiawan sebagai Sekretaris, Rita
Helbra Tenrini sebagai bendahara, Mahfud Sujai sebagai Kabid Kegiatan
Penelitian, Adrianus D. Siswanto sebagai Kabid Pembiayaan dan Kesejahteraan
dan Yuventus Effendi Kabid Keanggotaan, dilantik oleh Ketua Himpenindo,
Bambang Subiyanto.
Dalam kesempatan ini, Sekretaris BKF, Arif Baharudin membuka seminar
dengan membacakan keynote speech dari Kepala BKF. Beliau mengungkapkan
bahwa sejak awal pembentukannya BKF didesain sebagai unit eselon 1 di
Kementerian Keuangan yang memiliki budaya penelitian yang kuat. Penelitian
dijadikan basis pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan publik yang
disebut sebagai research based policy. Dalam prinsip tersebut, peneliti
ditempatkan dalam posisi penting sebagai knowledge coordinator. Terdapat
dua tugas utama peneliti dalam posisi knowledge coordinator tersebut yaitu
merangkum, mengakomodasi, dan mengadaptasi berbagai perkembangan
dunia ilmu pengetahuan (knowledge) baik teori dan praktek, serta
mengambilnya menjadi bahan referensi dalam analisis perumusan kebijakan.
Selain itu, peneliti juga berperan menjadi komunikator yang baik dengan
seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan dalam proses penyusunan
kebijakan. Dalam proses ini terdapat interaksi yang memadai antara peneliti di
sisi penelitian dengan policy makers di sisi kebijakan.
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Acara inti seminar yang dimoderatori oleh Syahrir Ika, Peneliti Utama BKF,
menghadirkan dua pembicara yaitu Dr. Hadi Supratikta dari Kementerian
Dalam Negeri dan Walidi dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian
Keuangan. Hadi Supratikta menjelaskan tentang filosofi dan rencana regulasi
daerah berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014, mengungkapkan bahwa inovasi
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah masih rendah sehingga dibutuhkan
pendorong untuk memicu munculnya inovasi-inovasi dari pemerintah daerah.
Oleh sebab itu saat ini sedang digagas tentang regulasi yang berupa
Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan mengatur Inovasi Daerah
dengan harapan dapat mendorong timbulnya Inovasi Daerah di 548 pemda
yang nantinya akan mendapat penilaian berupa Indeks Inovasi Daerah secara
nasional yang di kluster berdasarkan kluster provinsi, kluster kabupaten/kota,
kluster wilayah perbatasan, kluster daerah tertinggal dan kluster Papua dan
Papua Barat dimana rangking pertama tiap-tiap kluster akan mendapatkan
penghargaan dan insentif yang berupa fiskal atas hasil penilaian indek inovasi
yang merupakan cermin baik atau tidaknya kemajuan inovasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk tata kelola
pemerintahan, pelayanan publik dan inovasi bentuk lainnya sesuai
kewenangan pemerintah daerah yang terbagi dalam 35 urusan pemerintahan.
Pembicara kedua, Walidi yang membahas tentang lisensi royalti untuk peneliti
mengatakan bahwa saat ini pemerintah khususnya Kementerian Keuangan
telah memberikan beberapa insentif kepada Peneliti untuk mendorong
Peneliti lebih inovatif dan lebih fokus untuk melakukan tugas dan fungsinya.
Insentif tersebut berupa lisensi royalti dari paten dan pemuliaan varietas
tanaman yang dihasilkan oleh Peneliti dan standar biaya keluaran bagi
kegiatan penelitian. Untuk yang pertama, peneliti mendapatkan hak untuk
memperoleh sebagian royalti dari paten atau pemuliaan varietas tanaman
yang mereka hasilkan. Sedangkan untuk yang kedua, kegiatan penelitian
nantinya tidak akan “diribetkan” lagi dengan administrasi-adminsitrasi
pertanggungjawaban melainkan peneliti hanya fokus untuk menghasilkan
penelitian yang bermutu saja (outputnya saja). (hs/is/as)

Puncak Perayaan Harteknas 2016, Seribu Karya
Inovasi Bakal Dipamerkan di Solo
Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Puncak Perayaan Harteknas 2016,
Seribu
Karya
Inovasi
Bakal
Dipamerkan
di
Solo, http://jateng.tribunnews.com/2016/07/27/puncak-perayaan-harteknas-2016-seribukarya-inovasi-bakal-dipamerkan-di-solo.
Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda
Rabu, 27 Juli 2016 16:04
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TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG Jawa Tengah akan menjadi tuan
rumah puncak perayaan Hari
Kebangkitan Teknologi Nasional
(Harteknas) Ke 21. Rencananya, acar
yang dipusatkan di komplek stadion
Manahan Surakarta, 10 -13 Agustus
2016 itu, akan memamerkan seribua
karya inovasi.
Seribuan karya inovasi tersebut adalah karya masyarakat umum di semua
Provinsi di Indonesia, perguruan tinggi se Indonesia, lembaga peneliti, siswa
SMK, BUMN dan BUMD, lembaga-lembaga swasta, industri kreatif, dan SKPD
Kabupaten/Kota se jateng serta Provinsi Jateng.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jateng,
Teguh Wynarno mengatakan, khusus dari Jateng nantinya akan memamerkan
hasil inovasi karya peserta lomba kreasi dan inovasi (krenova) 2016 sebanyak
150 peserta, ditambah peserta dari lembaga dan instansi sekira 296 peserta.
Pada acara pameran inovasi ini, nantinya juga akan ada pameran Alat Utama
Sistem Persenjataan (Alutsista) dari TNI di Universitas Sebelas Maret (UNS)
Surakarta, pelatihan Iptek Nuklir, lomba bernuansa inovasi, international
workshop, pengembangan klaster UMKM, dan bisnis link and match.
"Jadi para inovator itu akan kami hubungkan dengan dunia usaha," kata
Teguh, Rabu (27/7/2016).
Rencananya, acara ini akan dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo, dilanjutkam
dengan penyerahan anugerah Iptek Menristekdikti dan Penyarahan
penghargaan Kreanova oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Mengenai pemilihan puncak acara digelar di Solo Jateng, kata Teguh, karena
provinsi ini mendapatkan anugerah tertinggi Budhipura Kencana pada 2015.
Kota Solo merupakan kota yang pertama kali mencanangkan program science
technopark.
Adanya pameran ini, diharapkan mampu mensosialisasikan hasil-hasil iptek
dan inovasi pada masyarakat luas, termasuk pelajar dan dunia usaha baik di
dalam maupun luar negeri.(*)
Penulis: M Nur Huda
Editor: Muslimah
Sumber: Tribun Jateng

*Opini+ Organisasi Profesi Kian Diperlukan
*) Dr. Hadi Supratikta
Opini ini pernah di tulis dalam Media Nasional Antara pada April 2013
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Sejak era reformasi ada
kecenderungan jumlah organisasi
massa di Tanah Air bertambah
signifikan sebagai manifestasi dari
kebebasan berserikat dan
berkumpul yang sebetulnya telah
ada sejak Zaman Pergerakan Budi
Utomo pada 1908.
Ilustrasi. Suasana kerja dalam sebuah ruangan di Pemda DKI Jakarta. (ANTARA/ Ujang Zaelani)

Organisasi massa itu adalah istilah untuk bentuk organisasi berbasis massa. Di
dalamnya mencakup organisasi berbasis profesi yang tidak mempunyai tujuan
politis praktis dan dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan yang disepakati
para anggotanya.
Saat ini peran masyarakat yang tergabung dalam organisasi profesi sepatutnya
ditumbuh-kembangkan dengan menumbuhkan dan memperkuat kesadaran
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan orientasi pada
pembangunan nasional.
Organisasi profesi dalam perundang-undangan masuk kategori organisasi
kemasyarakatan di mana orientasinya adalah wujud dari kemerdekaan
berserikat dan berkumpul yang didasarkan atas sifat kekhususannya agar
dapat berperanserta dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan
Pancasila.
Maknanya adalah kekhususan, berupa kesamaan dalam hal kegiatan, profesi,
dan fungsi organisasi tersebut, sedangkan tujuannya disesuaikan dengan sifat
kekhususan yang dijabarkan lebih lanjut dalam program-programnya
mencapai tujuan nasional.
Secara teoritis keberhasilan satu organisasi ditentukan oleh sumber daya
manusia atau kualitas, etika, dan kepribadian orang-orang dalam organisasi
tersebut. Dengan kata lain, SDM berkualitas dan beretika profesi adalah inti
keberhasilan organisasi.
Mengenai organisasi profesi yang tidak sesuai dengan Pancasila dan tujuan
organisasi profesi, maka pemerintah perlu berperan mengatur dan
membinanya melalui kebijaksanaan yang dilandasi kemitraan.
Peran pemerintah sangat diperlukan karena seluruh komponen masyarakat
bertanggungjawab terhadap kesatuan bangsa dan kestablian politik,
keamanan dan ketertiban lingkungan dengan berperan aktif pada berbagai
program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Peran pemerintah yang termuat dalam undang-undang sangat diperlukan
organisasi profesi dalam rangka menyalurkan aspirasinya melalui saluran
birokrasi yang sering tersumbat.
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Oleh karena itu adanya beberapa Rancangan Undang-undang (RUU), seperti
RUU Aparat Sipil Nasional (ASN), maka rekrutmen pejabat eselon I dan II harus
dilakukan oleh organisasi profesi yang menaungi profesi-profesi dalam satuan
kerja demi terciptanya kualitas SDM beretika.
RUU lain yang memerlukan keterlibatan organisasi profesi antara lain RUU
Administrasi Pemerintahan, RUU Pemda, RUU Pilkada, dan RUU Desa.
Dalam RUU Administrasi Pemerintahan, peran organisasi profesi diperlukan
untuk menjustifikasi diskresi yang diberikan para pejabat publik agar setiap
kesalahan tidak digeneralisasi menjadi kesalahan pidana, kendati sebetulnya
kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan kebijakan atau kesalahan
administrasi.
Khusus tentang RUU Pemda, peran organisasi profesi diperlukan dalam
menjustifikasi standard operating procedure (SOP) penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan menangani pelanggaran etika dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai prinsip-prinsip kelitbangan.
Mengenai RUU Pilkada, peran organisasi profesi adalah mengategorikan dan
menentukan pelanggaran-pelanggaran Pilkada, apakah termasuk kategori
pelanggaran etika atau pelanggaran pidana.
Dalam RUU Desa, peran organisasi profesi adalah mengategorikan dan
menentukan kesalahan penyelenggaraan pemerintahan desa, apakah
termasuk kategori kesalahan administrasi atau kesalahan etika serta tidak
menggeneralisasi semua kesalahan dengan kategori kesalahan pidana seperti
selama ini terjadi.
Melihat pentingnya kehadiran organisasi profesi yang merupakan sifat khusus
dari organisasi massa saat ini, maka pperan dan tanggungjawab organisasi
profesi dalam bidang pemerintahan harus masuk Undang-Undang, kalau perlu
masuk Amandemen UUD 1945.
Dalam RUU Pemda perlu diatur peran serta organisasi profesi dalam
menegakkan etika penyelenggaraan pemerintahan seperti dalam kasus Bupati
Garut yang menikah siri.
Maka, pihak yang memutuskan pelanggaran etika seharusnya adalah
organisasi profesi di bidang litbang pemerintahan dan organisasi profesi di
bidang penyelenggara pemerintahan.
Dalam RUU Administrasi Pemerintahan, perlu peran organisasi profesi di
bidang litbang pemerintahan dan organisasi profesi sejenis, terutama dalam
menentukan apakah diskresi yang dimiliki pejabat publik telah melanggar
hukum administrasi atau melanggar hukum pidana. Selama ini masih belum
jelas apakah diskresi selalu pidana atau tidak.
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Dalam RUU Pilkada, organisasi profesi bidang litbang pemerintahan dan
organisasi profesi di bidang penyelenggara pemerintahan sejenis perlu
berperan guna menentukan diskresi kepada pejabat publik yang menangani
Pilkada.
Dalam RUU Desa, peran organisasi profesi yang bergerak di bidang litbang
pemerintahan dan organisasi profesi di bidang penyelenggara pemerintahan
sejenis diperlukan untuk menentukan pelanggaran pejabat publik yang
menangani desa, termasuk perangkat desa, apakah melanggar etika moral
atau tidak.
Dalam RUU Aparat Sipil Negara, peran organisasi profesi bidang litbang
pemerintahan dan organisasi profesi penyelenggara pemerintahan sejenis
diperlukan untuk menyeleksi pejabat eselon I dan II di tingkat pusat dan
pejabat eselon II dan III di daerah.
Dalam kaitan ini, jika pada suatu satuan kerja (Satker) ada sepuluh jenis
profesi jabatan fungsional, maka sepuluh jenis organisasi profesi itulah yang
akan menentukan seleksi pejabat struktural.
Apabila peraturan perundang-undangan tentang organisasi profesi yang
merupakan sifat khusus organisasi massa tidak mempunyai sandaran kuat
dalam UUD 1945 yang telah diamandemen (karena keberadaan organisasi
profesi telah ada sejak Budi Utomo 1908), tidak tertutup kemungkinan
peraturan perundangan itu dimasukkan ke Amandemen UUD 1945 yang kini
tengah digagas Dewan Perwakilan Daerah.
*) Dr. Hadi Supratikta adalah peneliti kebijakan publik pada Badan Penelitian
dan Pengembangan, Kementerian Dalam Negeri.
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