SIARAN PERS
OJK Canangkan Nilai-nilai Strategis dan Tandatangani Pakta Integritas Untuk
Mewujudkan Misi dan Visi OJK Sebagai Lembaga Terpercaya
Pada tanggal 26-27 Januari 2013 lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan
"Workshop Budaya dan Nilai Kerja OJK" yang dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Komisioner,
Deputi Komisioner, dan pejabat setingkat Direktur di lingkungan OJK. Salah satu hasil dari
penyelenggaran Workshop selama 2 hari penuh tersebut adalah disepakatinya 5 (lima) Nilai
Strategis OJK yang akan menjadi prinsip dan landasan bagi seluruh insan OJK dalam
menjalankan peran serta melaksanakan fungsi dan tugasnya. Kelima nilai strategis OJK tersebut
adalah: Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Inklusif, dan Visioner.
Nilai integritas mencerminkan tindakan yang objektif, adil, dan konsisten sesuai kode
etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Nilai
profesionalisme mencerminkan sikap untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab
berdasarkan komitmen yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Lalu nilai sinergi
mencerminkan sikap untuk berkolaborasi secara produktif dan berkualitas dengan seluruh
pemangku kepentingan (stakeholders) baik di internal maupun eksternal OJK. Nilai inklusif
memberi makna keterbukaan dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta
memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Nilai terakhir
adalah visioner yang bermakna memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan
(forward looking) serta berfikir di luar kebiasaan (out of the box).
Kelima Nilai Strategis OJK tersebut dielaborasi lagi ke dalam 15 Perilaku Utama yang
harus dijunjung tinggi oleh seluruh pejabat dan pegawai OJK, yakni: Jujur; Konsisten; Bijak dan
adil, Belajar berkelanjutan; Memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan;
Berkomitmen terhadap hasil karya yang berkualitas; Membangun rasa saling percaya,
Berkomunikasi secara efektif; Mencari solusi terbaik untuk memperoleh nilai tambah;
Menghargai keberagaman; Partisipatif dan kontributif; fasilitatif dan edukatif; Mencari dan
mengembangkan konsep dan ide baru; melihat jauh ke depan; serta Menginspirasi dan
mendukung perubahan.
Pada tanggal 6 Februari 2013, Rapat Dewan Komisioner yang dihadiri oleh seluruh
Anggota Dewan Komisioner OJK telah menyepakati sekaligus menetapkan 5 nilai strategis dan
15 perilaku utama tersebut sebagai NILAI-NILAI STRATEGIS OTORITAS JASA KEUANGAN.
Kegiatan pada hari ini, Kamis 21 Februari 2013, yakni bertujuan untuk mencanangkan
atau menetapkan sekaligus memperkenalkan 5 nilai strategis organisasi serta 15 perilaku utama

tersebut kepada seluruh Pejabat OJK mulai dari Dewan Komisioner hingga pejabat setingkat
Kepala Sub Divisi. Pencanangannya pada hari ini juga menandai awal dimulainya aktivitas
pelembagaan atau internalisasi nilai-nilai tersebut kepada seluruh elemen organisasi OJK mulai
pejabat hingga ke level staf/pelaksana di lingkungan OJK.
Sebagai wujud komitmen dan kesungguhan dari unsur organisasi OJK untuk
melembagakan nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaan aktivitasnya sehari-hari, pada hari ini
pula ditandatangani Pakta Integritas oleh Pejabat OJK dan perwakilan staf/pelaksana OJK.
Pakta Integritas merupakan dokumen pernyataan tertulis yang intinya menyebutkan bahwa
pejabat dan staf yang menandatanganinya akan senantiasa menjunjung tinggi integritas dan
kejujuran, serta menjauhi juga memerangi berbagai perilaku tercela seperti korupsi, kolusi, dan
nepotisme.
Ketua OJK, Muliaman D. Hadad dalam sambutannya mengajak seluruh pejabat dan
pegawai agar secara sungguh-sungguh menjalankan seluruh nilai-nilai strategis OJK dalam
aktifitas kesehariannya. Nilai-nilai Strategis OJK tersebut merupakan nilai utama yang menjadi
karakter dari segenap insan OJK, yang tidak hanya sekedar diucapkan dan ditandatangani. Ia
mengingatkan bahwa Pakta Integritas yang ditandatangani akan menjadi acuan dalam menilai
integritas pegawai terhadap lembaga dan masyarakat.
Guna lebih meningkatkan lagi pemahaman pejabat dan karyawan atas penting dan
strategisnya pelaksanaan nilai-nilai strategis tersebut, kegiatan Pencanangan Nilai-nilai Strategis
OJK pada hari ini juga diisi dengan kegiatan Ceramah Anti Korupsi dengan mengundang
Pimpinan KPK (Bapak Abdullah Hehamahua) sebagai narasumber di dalamnya. Di akhir acara,
seluruh pimpinan dan pegawai OJK mengeluarkan pernyataan mengenai keikutsertaan
pimpinan dan pegawai OJK dalam menegakkan praktek kerja yang bebas dari korupsi, kolusi
dan nepotisme.
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