GDI 2020 FAQ

Apa itu GDI?
•

Indeks Integritas Pertahanan Pemerintah (GDI) adalah penilaian risiko korupsi
terkemuka di dunia di lembaga-lembaga pertahanan pemerintah.

•

Diproduksi oleh Transparency International Defense & Security, GDI menilai kualitas
kontrol institusional untuk mengelola risiko korupsi di institusi pertahanan dan
keamanan. Ini didasarkan pada gagasan bahwa kontrol kelembagaan yang lebih baik
mengurangi risiko korupsi.

•

GDI bertujuan untuk menetapkan standar praktik yang baik untuk tata kelola sektor
pertahanan. GDI menyediakan kerangka kerja praktik yang baik yang mempromosikan
tata kelola yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab dalam pembentukan
pertahanan. Indeks tersebut mengakui bahwa korupsi dalam sektor pertahanan dan
keamanan membatasi kemampuan suatu negara untuk mempertahankan diri dan
memberikan keamanan yang berarti bagi penduduknya. Kerahasiaan yang sering
menyelimuti sektor pertahanan memboroskan sumber daya dan melemahkan
lembaga publik, memungkinkan pengalihan sumber daya negara untuk keuntungan
pribadi melalui lembaga pertahanan. Lembaga negara yang efektif memainkan peran
penting dalam mencegah pemborosan dana publik, penyalahgunaan kekuasaan, dan
penipuan dalam sektor pertahanan dan keamanan dan, sebagai hasilnya, mereka
menjadi fokus indeks ini.

•

Ini adalah alat untuk advokasi berbasis bukti oleh organisasi masyarakat sipil, lembaga
penelitian, organisasi internasional dan investor. Sebagai penilaian atas kelemahan
dalam kontrol kelembagaan sektor pertahanan suatu negara, GDI adalah alat yang
berguna bagi masyarakat sipil untuk berkolaborasi dengan kementerian pertahanan,
angkatan bersenjata, dan dengan lembaga pengawasan – dari parlemen hingga komisi

antikorupsi dan badan audit – untuk mendukung mereka dalam bekerja menuju
transparansi dan integritas di sektor pertahanan & keamanan.
•

GDI adalah proyek penelitian yang mempromosikan standar praktik yang baik untuk
tata kelola pertahanan. Bekerja bersama para ahli pertahanan, akademisi, pembuat
kebijakan dan masyarakat sipil, TI-DS mengidentifikasi praktik baik yang
mempromosikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab di
lembaga-lembaga pertahanan. Indeks Integritas Pertahanan Pemerintah (GDI) menilai
negara-negara terhadap standar-standar ini. Ini memberi lembaga-lembaga
pertahanan penilaian yang komprehensif tentang kerentanan korupsi dan platform
untuk mengidentifikasi perlindungan terhadap risiko korupsi. Rata-rata skor
keseluruhan menentukan kekuatan praktik kelembagaan dan protokol suatu negara
untuk mengelola risiko korupsi dalam pertahanan, dari A (risiko korupsi
rendah/ketahanan kelembagaan sangat kuat terhadap korupsi) hingga F (risiko
korupsi tinggi/terbatas hingga tidak ada ketahanan kelembagaan terhadap korupsi).

Metodologi GDI
•

GDI menilai keberadaan, efektivitas, dan penegakan kontrol kelembagaan di lima
bidang risiko korupsi utama, dan menyediakan data tentang kinerja pemerintah dalam
berbagai masalah korupsi. Lima area risiko yang dinilai adalah:
1. Risiko politik (misalnya: kebijakan pertahanan dan keamanan dan transparansi
kebijakan, anggaran pertahanan, kontrol ekspor, lobi)
2. Risiko keuangan (misalnya: pelepasan aset, bisnis milik militer, pengeluaran
militer aktual)
3. Risiko personel (misalnya: perilaku kepemimpinan, penggajian, promosi,
penunjukan, penghargaan, wajib militer, dan rekrutmen)
4. Risiko operasional (misalnya: pengabaian korupsi di dalam negeri, korupsi di
dalam misi, perusahaan keamanan swasta)
5. Risiko pengadaan (misalnya: permintaan tender, penilaian dan pemberian
kontrak, agen/broker, pengaruh penjual)

•

Lima kategori risiko yang dinilai dalam GDI adalah: politik, keuangan, personel,
operasi, dan pengadaan. GDI berfokus pada risiko korupsi yang terwujud melalui

tanggung jawab khusus sektor pertahanan, risiko yang tidak hanya mengancam tata
kelola sektor secara keseluruhan, tetapi juga mekanisme yang menghasilkan
keluarannya dan mengatur hubungan kelembagaannya. Risiko korupsi pertahanan ini
menghasilkan kerentanan spesifik yang berdampak pada kemampuan lembaga
pertahanan untuk merespons ancaman militer dan berkontribusi pada upaya
pemeliharaan/stabilisasi perdamaian. Karena besarnya pengeluaran militer, risiko
korupsi pertahanan dapat menyebabkan pemborosan dana publik yang signifikan di
seluruh keuangan dan pengadaan. Mereka termasuk ancaman pengaruh yang tidak
semestinya dari hubungan dekat sektor ini dengan industri pertahanan, dan
ketidakseimbangan kekuatan antara legislatif dan eksekutif yang sering terwujud
dalam sistem politik, belum lagi tekanan politik yang terkait dengan perdagangan
senjata global. Tidak kalah pentingnya adalah dampak risiko korupsi dalam
pengelolaan personel, yang dapat menyebabkan melemahnya angkatan bersenjata
dan korupsi di seluruh sistem
•

Inti dari metodologi GDI terdiri dari penilaian penilai negara utama dan menjawab
kuesioner, mengumpulkan bukti dari berbagai sumber dan orang yang diwawancarai
di 77 pertanyaan utama dalam lima area risiko. Para penilai melakukan penelitian
meja dan wawancara dengan individu-individu kunci di pemerintahan, militer,
akademisi, dan sipil masyarakat, memungkinkan kerahasiaan untuk melindungi
keselamatan informan.

•

Pada setiap tahap asesor menyerahkan pekerjaannya, TI-DS melakukan pemeriksaan
komprehensif untuk koherensi penjelasan, justifikasi skor, dan kecukupan bukti.
Setelah selesai, penilaian dikirim ke dua peninjau sejawat independen untuk ditinjau
dan dikomentari sebagai bagian dari proses penyusunan.

•

Bagian integral dari proses penelitian untuk GDI adalah keterlibatan pemerintah
dalam memverifikasi keakuratan data dalam penilaian negara mereka dan
memberikan komentar atau bukti tambahan untuk membenarkan skor. Bab TI juga
diundang untuk melakukan review penilaian. Komentar pemerintah dan bab TI
dievaluasi dan tergabung jika relevan.

•

Skor: Rata-rata keseluruhan skor di lima area risiko digunakan untuk menempatkan
sebuah negara di sebuah band (antara A dan F), berdasarkan tingkat risiko korupsi di
lembaga pertahanannya:

Yang Tidak Diukur oleh GDI
•

GDI bukanlah ukuran korupsi. Bukan mengukur jumlah dana yang hilang,
mengidentifikasi pelaku korupsi, atau menilai persepsi masyarakat terhadap korupsi.
Sebaliknya, GDI menilai risiko korupsi dalam sektor pertahanan dan keamanan dalam
suatu negara, dengan menilai kualitas mekanisme yang digunakan untuk mengelola
risiko korupsi – dan mengevaluasi faktor-faktor yang dipahami untuk memfasilitasi
korupsi, bersama dengan dinamika yang menyediakan lingkungan. di mana korupsi
dapat berkembang tanpa terkendali. Perlu dicatat bahwa indeks berfokus terutama
pada masalah internal, dengan hanya sebagian kecil pertanyaan yang berlaku untuk
dampak eksternal negara melalui ekspor senjata dan operasi militer.

•

GDI bukanlah ukuran korupsi. Bukan mengukur jumlah dana yang hilang,
mengidentifikasi pelaku korupsi, atau menilai persepsi masyarakat terhadap korupsi.

Aktor GDI
GDI bukanlah penilaian secara eksklusif terhadap institusi pertahanan, seperti Kementerian
Pertahanan dan militer. Jenis lembaga dan entitas yang dibahas dalam GDI adalah yang
penting untuk memahami integritas pertahanan. Lembaga-lembaga tersebut antara lain:
•

Komite pertahanan parlemen dan komite keuangan

•

Kementerian pertahanan, keamanan, dan keuangan

•

Departemen audit internal dalam kementerian

•

Lembaga audit tertinggi atau pengadilan

•

Badan pengadaan dan dewan tender

•

Unit kepatuhan dan etika dalam kementerian pertahanan

•

Badan intelijen nasional

•

Komite promosi dan penunjukan dalam kementerian pertahanan

•

Polisi Militer

•

Bisnis milik militer

•

Lembaga antikorupsi

•

Komisaris informasi

GDI menyentuh badan intelijen; namun, itu tidak mencakup semua elemen sektor keamanan
suatu negara.

Pemilihan Negara
•

Kumpulan 86 negara yang dinilai untuk GDI 2020 dipilih karena alasan yang mencakup
peran signifikan dan/atau profil tinggi mereka dalam perdagangan senjata global,
ukuran absolut dan per kapita militer mereka sebagai proksi ukuran sektor keamanan
mereka. , dan untuk memastikan sekumpulan negara yang beragam secara geografis.
Ketidakstabilan politik atau terkait pertahanan baru-baru ini, atau reformasi barubaru ini yang diharapkan menghasilkan perubahan keadaan untuk integritas
pertahanan juga dipertimbangkan, serta relevansi negara dengan kerja dan advokasi
TI-DS dan mitra yang ada.

Skoring
•

Ke-77 pertanyaan luas yang menyusun GDI terus menjadi area integritas yang valid
dan penting dalam pembentukan pertahanan. Mereka tetap tidak berubah dari tahun
2015. Apa yang berubah adalah rubrik penilaian, yang memungkinkan kita untuk fokus
pada bidang minat yang spesifik dan terukur. Ini bukan perubahan fokus indeks, dan
lebih banyak tentang bagaimana kita mengukur apa yang masuk ke dalamnya.
Pengenalan indikator yang mendasari untuk masing-masing dari 77 pertanyaan luas
memungkinkan kita untuk berkonsentrasi pada elemen kunci dari setiap pertanyaan.
Indeks 2020 memisahkan skor untuk setiap elemen, sehingga tidak ada kekurangan
kekhususan dalam apa yang dinilai. Misalnya, untuk satu pertanyaan, kami fokus pada
kerangka hukum dalam satu indikator yang mendasari, kualitas pelaksanaan di
indikator lain, dan mungkin transparansi di indikator lain. Semua indikator tersebut
kemudian dijumlahkan menjadi satu skor untuk pertanyaan utama. Ini berarti bahwa
kita dapat dengan andal membandingkan negara-negara dalam indeks, dan untuk
melacak kemajuan mereka dari waktu ke waktu, menggunakan pertanyaan utama dan
indikator yang mendasarinya. Sekarang ada penilaian yang jauh lebih mendalam,
memberikan informasi tentang lebih dari 200 elemen yang sangat penting untuk
meningkatkan ketahanan kelembagaan terhadap korupsi.

•

Sementara 77 pertanyaan utama tidak berubah dari 2015 hingga 2020, rubrik
penilaian yang mendasarinya berbeda, seperti yang dijelaskan di atas. Indikator yang
mendasari, dan rubrik penilaian masing-masing, diperkenalkan pada tahun 2018
untuk mempersempit bidang analisis, sehingga penilaian difokuskan pada bidang
minat yang spesifik dan terukur.

•

Karena fokus dari 77 pertanyaan pada GDI 2015 lebih luas, beberapa elemen yang
lebih spesifik dari setiap pertanyaan pada iterasi 2020 tidak dimasukkan dalam iterasi
2015. Dengan demikian, perbedaan skor negara secara keseluruhan dalam GDI 2015
dengan GDI 2020 bukan merupakan indikasi perbaikan atau pelemahan institusi
negara. Setiap perbandingan harus dibuat dalam dua indeks, bukan di antara
keduanya.

Temuan kunci dan pesan utama: Statistik teratas dari analisis global
•

62% negara di GDI memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi hingga kritis di seluruh
sektor pertahanan.

•

86% ekspor senjata global berasal dari negara-negara dengan risiko korupsi sedang
hingga sangat tinggi di sektor pertahanan.

•

49% dari impor senjata global (mendarat) di negara-negara dengan risiko korupsi
tinggi hingga kritis di sektor pertahanan.

•

42% negara anggota G20 tidak memiliki kebijakan yang mensyaratkan keterbukaan
kepada masyarakat sipil mengenai isu-isu pertahanan.

•

Meningkatnya pengeluaran pertahanan dikaitkan dengan pemerintahan yang lebih
lemah. Analisis statistik menunjukkan bahwa peningkatan 1% dalam pengeluaran
militer suatu negara (% dari PDB) dikaitkan dengan penurunan hampir 5 poin dalam
skor GDI keseluruhannya, menjaga semua skor lainnya tetap konstan.

•

Selandia Baru berada di puncak Indeks dengan skor 85/100 (satu-satunya negara band
'A')

•

Sudan, yang bulan lalu melihat militer merebut kekuasaan dalam kudeta kekerasan,
melakukan terburuk, dengan skor keseluruhan hanya 5/100.

•

Skor rata-rata untuk negara-negara EU adalah 59/100 (pita C: perlindungan sederhana
terhadap korupsi)

•

Skor rata-rata untuk negara-negara G20 adalah 49/100 (pita D: perlindungan yang
lemah terhadap korupsi)

•

Hampir setiap negara mendapat nilai buruk dalam hal pengamanannya terhadap
korupsi dalam operasi militer. Skor rata-rata di area ini hanya 16/100 karena sebagian
besar negara kurang anti-korupsi sebagai pilar inti dari perencanaan misi mereka.

•

Di antara negara-negara yang mendapat skor sangat buruk adalah negara-negara
kunci yang berkontribusi terhadap atau memimpin intervensi internasional utama
seperti Amerika Serikat (skor operasi 18/100) dan Prancis (10/100).

Praktik Baik untuk Integritas Pertahanan
Praktik baik ini mendukung penilaian dalam Indeks, dan dapat menjadi dasar untuk panggilan
advokasi nasional Anda – silakan hubungi kami jika Anda menginginkan detail lebih lanjut
tentang salah satu bidang ini.
•

Risiko Politik: Seperti apa penampilan yang baik?
1. Mempublikasikan

strategi

pertahanan

dan

keamanan

nasional

Mempublikasikan anggaran pertahanan
2. Pengawasan Legislatif
3. Pendekatan strategis untuk anti-korupsi
4. Fungsi audit yang efektif
•

Risiko Keuangan: Seperti apa tampangnya?
1. Tidak ada pengeluaran di luar anggaran
2. Pengeluaran rahasia yang terbatas dan dapat dibenarkan
3. Audit yang kuat, termasuk pada program rahasia
4. Kontrol yang kuat atas pelepasan aset
5. Peraturan tentang klasifikasi informasi
6. Tidak ada atau bisnis komersial yang sangat transparan

Tidak ada perusahaan

swasta yang tidak berwenang
•

Risiko Personil: Seperti apa penampilan yang baik?
1. Komitmen kepemimpinan yang terlihat

Standar yang jelas untuk personel

Pelatihan antikorupsi reguler Sistem penggajian yang kuat
2. Sistem pelaporan pelanggaran
3. Sistem penunjukan dan promosi yang kuat
•

Risiko Operasi: Seperti apa tampilan yang baik?
1. Pelatihan anti-korupsi untuk personel yang ditempatkan pada misi dan
perencana.
2. Korupsi dianggap sebagai isu strategis dalam operasi.

3. Kontrak pada misi untuk memperhitungkan risiko korupsi.
4. Penilaian risiko korupsi di negara tuan rumah dilakukan sebelum misi.
Kontraktor militer swasta tunduk pada pengawasan dan akuntabilitas.
•

Risiko Pengadaan: Seperti apa bentuknya?
1. Kepatuhan terhadap undang-undang yang kuat

Pendekatan strategis untuk

pengadaan
2. Pengawasan independen
3. Kompetisi terbuka
4. Papan tender transparan
5. Sistem untuk mendorong perilaku perusahaan yang baik
6. Sangat diatur atau tidak ada penggunaan agen/perantara

