PERKENALKAN ICAC NSW YANG BARU
Panduan bagi masyarakat 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.
Peran ICAC
Komisi Independen Anti Korupsi NSW (NSW Independent Commission Against Korupsi /ICAC) didirikan
pada tahun 1988 untuk menginvestigasi dan meminimisasi korupsi dalam dan yang mempengaruhi
sektor pemerintah NSW.
ICAC menginvestigasi korupsi dengan:


mengincar korupsi yang serius dan sistemik serta kerentanan terhadap korupsi di dalam sektor
pemerintah NSW



membangun fakta dan merujuk urusan kepada pihak lain guna mempertimbangkan tindakan
penuntutan, disiplin dan pencegahan



merekomendasikan perubahan-perubahan sistemik untuk mencegah terulangnya korupsi



melaksanakan sidang dan menghasilkan laporan investigasi kami.

ICAC meminimisasi korupsi dengan:


memberi saran, bimbingan dan informasi kepada orgaisasi-organisasi sektor pemerintah



memperkuat bersama setiap agen sektor pemerintah tanggung jawabnya untuk meminimisasi
korupsi



menghalangi korupsi melalui investigasi dan sorotan publik



menggalakkan integritas dan reputasi yang baik dari ketataprajaan sehingga instansi pemerintahan
dan individu didorong untuk bertindak melawan 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 dalam 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 sebagai 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.

Organisasi-organisasi sektor pemerintah termasuk departemen pemerintah, lembaga hukum, sekolahsekolah negeri, TAFE dan universitas, rumah sakit pemerintah negara bagian, kesehatan pemerintah
daerah, serta dewan-dewan setempat.
Mereka yang bekerja di Parlemen, departemen pemerintah, lembaga hukum dan dewan-dewan
setempat di NSW, dan juga magistrasi, hakim-hakim, anggota dewan kotapraja (local councillor), politisi
serta semua pegawai pemerintah NSW.
UU ICAC memberikan definisi terperinci tentang TKP (corrupt conduct), lembaga pemerintah (public
authority) dan pegawai pemerintah (public official). Untuk informasi apakah suatu masalah terdapat
dalam yurisdiksi ICAC, silakan menghubungi ICAC.
Bagaimana cara kerja ICAC?
ICAC memiliki kewenangan untuk menginvestigasi apa saja yang melibatkan korupsi dalam sektor
pemerintah NSW.
ICAC menerima dan menganalisis keluhan dari anggota masyarakat dan pegawai pemerintah serta
laporan-laporan yang dibuat oleh pimpinan organisasi sektor pemerintah. ICAC juga melaksanakan
penelitian untuk mengidentifikasi area tertentu dari risiko korupsi.
ICAC memiliki kekuasaan investigasi yang luas dan mungkin melaksanakan pemeriksanaan wajib
dan/atau pertanyaan guna mendapatkan bukti korupsi.
ICAC tidak memiliki yurisdiksi atas Angkatan Kepolisian NSW atau Komisi Kriminal NSW, ataupun atas
organisasi sektor swasta atau individu, kecuali perilaku mereka melibatkan:


seorang anggota masyarakat yang mempengaruhi atau mencoba untuk mempengaruhi seorang
pegawai pemerintah NSW untuk menggunakan jabatannya secara tidak jujur atau pilih kasih



seorang anggota masyarakat yang terlibat dalam perilaku yang dapat melibatkan hal-hal seperti
yang ditetapkan dalam bagian 8(2A) dari UU ICAC di mana perilaku semacam itu merusak atau dapat
merusak kepercayaan masyarakat dalam ketataprajaan.

ICAC juga tidak memiliki yurisdiksi atas entitas di negara bagian lain atau pada tingkat federal.

ICAC tidak dapat menuntut individu, namun dapat membuat rekomendasi agar mendapatkan nasihat
dari Direktur Penuntutan Umum sehubungan dengan penuntutak terhadap seseorang untuk tindak
pidana.
ICAC bekerja untuk menggalakkan integritas dan reputasi yang baik dari ketataprajaan dan
meminimisasi korupsi dengan memberikan saran, informasi, sumber-sumber dan pelatihan kepada
organisasi sektor pemerintah guna memperbaiki masalah, baik yang ada maupun yang mungkin menjadi
masalah. ICAC juga membantu organisasi-organisasi guna mengidentifikasi dan meanggulangi risikorisiko korupsi yang signifikan.
Melaporkan korupsi kepada ICAC
Siapa saja boleh mengajukan keluhan atau memberikan informasi kepada ICAC tentang TPK yang
dicurigai yang melibatkan atau berdampak pada sektor pemerintah NSW.
Pimpinan pegawai dari instansi pemerintahan NSW diminta untuk melaporkan kepada ICAC hal apa
saja yang berhubungan atau mungkin berhubungan dengan TPK.
Semua keluhan dan laporan yang diterima dipertimbangkan secara saksama oleh ICAC. ICAC mungkin
merujuk hal tersebut kepada organisasi yang menjadi pokok keluhan, mungkin melaksanakan
investigasi sendiri, atau mungkin memutuskan untuk melakukan pekerjaan pencegahan korupsi.
Di mana mungkin, mereka yang mengajukan keluhan atau laporan selalu diberi tahu tentang bagaimana
ICAC menanganinya.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk pada brosur Reporting Corruption to the ICAC (Melaporkan
Korupsi kepada ICAC).
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.
Untuk informasi lebih lanjut, saran atau bantuan, silakan menghubungi ICAC secara langsung dengan
surat, lewat telepon, fax atau email.
Brosur-brosur informasi lain ICAC yang tersedia
Perkenalkan ICAC NSW: Panduan bagi pegawai pemerintah NSW
Melaporkan korupsi kepada ICAC NSW
Level 7, 255 Elizabeth Street, Sydney, NSW, Australia 2000
Alamat Pos: GPO Box 500, Sydney, NSW, Australia 2001
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.auwww.icac.nsw.gov.au
Jam Kantor: 09.00 - 17.00 Hari Senin sampai Juma
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