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ABSTRACTValues of life that exist in the society, like
religious community, the mutual cooperation, helping each
other, being friendly to everyone, honoring, respecting
others, will give the effect to the leader of BPR in
interacting with the Human Resources in BPR, with the
customers or the people and the institution also with the
related organization, also for the existence of BPR in the
business circle, especially in banking industry. The integrity
of a BPR leader reflected in the attitudes and behavior as a
person that has a moral of integrity and uphold honesty,
and as a religious figure who devoted and obedient to the
faith, and has a basic commitment in managing BPR in
order to be a clean business (good corporate governance)
and ensure the sustainability of BPR in the future.
Keywords: integrity, moral, leader, industry, bank, BPR
INTISARINilai kehidupan yang ada di masyarakat,
seperti komunitas agama, gotong royong, saling
membantu, bersikap ramah kepada semua orang,
menghormati, menghargai orang lain, akan memberikan
efek kepada pemimpin BPR dalam berinteraksi dengan
Sumber Daya Manusia di BPR , dengan pelanggan atau
orang-orang dan lembaga juga dengan organisasi terkait,
juga keberadaan BPR dalam lingkaran bisnis, terutama di
industri perbankan. Integritas pemimpin BPR tercermin
dalam sikap dan perilaku sebagai orang yang memiliki
moral integritas dan menjunjung tinggi kejujuran, dan
sebagai tokoh agama yang dikhususkan dan taat kepada
iman, dan memiliki komitmen dasar dalam mengelola
BPR agar bisnis yang bersih (good corporate governance)
dan menjamin keberlanjutan BPR di masa depan.
Kata kunci: integritas, moral, pemimpin, industri,
perbankan, BPR

PENDAHULUAN
Bentuk usaha perbankan yang akan dibahas
dalam artikel ini adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR),
yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan
jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan,
dan keberadaan BPR dalam industri perbankan
merupakan salah satu bank konvensional dari beberapa

bentuk usaha perbankan seperti bank umum
konvensional, bank umum syariah, BPR konvensional,
dan BPR syariah.
serta BPR dalam kancah industri perbankan
memiliki perjalan panjang yang kiprahnya lebih banyak
dalam kegitan keuangan mikro, hal ini dimulai sejak BPR
terlibat dalam kegiatan usaha di kecamatan yang dikenal
dengan Lembaga Keuangan Kecamatan dan kegiatan
usaha di pedesaan yang dikenal dengan Bank Desa.
Hampir disetiap daerah kecamatan dan desa di Indonesia
memiliki bank dengan nama yang disesuaikan dengan
kultur atau budaya setempat dan hidup bersama dengan
bentuk usaha yang akrab di masyarakat kita yaitu
Koperasi.
Untuk daerah perkotaan pada masa itu
masyarakat mengenal dengan Bank Pasar, yang
keberadaannya lebih banyak membantu kegiatan
ekonomi sektor riil dan informal, keuangan mikro,
pedagang dan jongko yang ada di pasar-pasar tradisional
dan masyarakat ekonomi menengah kebawah.
Merperhatikan kehadiran BPR yang timbul dari
daerah pedesaan dan masyarakat yang akrab dan
memegang kultur kedaerahan yang sangat tinggi, tentu
hal ini akan memberikan iklim atau pengangaruh dalam
organisasi BPR dalam beraktivitas dan berinteraksi baik
di lingkungan internal maupun eksternal BPR yang dalam
kegiatan keseharian BPR memberikan warna dalam
setiap produk yang ada serta dalam proses kegiatan
usaha perbankannya.
Kultur atau budaya masyarakat Indonesia yang sangat
lekat dalam kehidupan sehari-hari seperti masyarakat
yang relijius, gotong royong, tolong menolong, ramah
terhadap setiap orang, hormat menghomati, saling
membantu kepada sesama, saling menghargai satu sama
lain, kesemua ini merupakan nilai-nilai luhur yang masih
hidup dalam masyarakat kita yang dikenal dengan
masyarakat Indonesia yang relijius, ramah dan
berbudaya.
Nilai-nilai yang hidup di masyarakat itu tentu
akan memberikan pengaruh bagi pimpinan BPR dalam
berinteraksi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) di BPR
maupun dengan nasabah dan lembaga atau oraganisasi
yang terkait dengan keberadaan BPR dilingkungan usaha
khususnya perbankan.
Secara umum memang dimungkinkan setiap
pimpinan BPR dalam mengelola perusahaannya memiliki
karakter dan ciri masing-masing pada setiap individunya,
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tetapi sebagai masyarakat yang hidup dalam kultur atau
budaya daerah tentu hal ini akan berpengaruh juga
dalam
kehidupannya
sebagai
pemimpin
yang
berhubungan atau berhadapan langsung dengan SDM
atau karyawan di perusahaan dan masyarakat sekitarnya.
Pimpinan BPR saat ini dalam lingkungan internal dan
eksternal seperti yang dikemukakan LSP LKM Certif
dalam Modul Pelatihan Kompetensi, 2009, merupakan
sosok yang dapat mengayomi dan membimbing
karyawannya agar mampu bekerja dengan baik dalam
mencapai dan mewujudkan sasaran dan tujuan
perusahaan, namun disisi lain di lingkungan eksternal ia
harus menjadi wakil atau duta yang dapat
menghubungkan dan memperkenalkan perusahaan
kepada masyarakat dan lembaga atau organisasi yang
ada di lingkungannya.
Pimpinan BPR juga harus memiliki visi dan pola
pikir atau mindset kedepan di lingkungan internalnya
agar dapat membangun sumber daya perusahaan (agent
of development) menjadi lebih efektif dan efisien.
Sebagai pimpinan yang memiliki pola pikir kedepan di
lingkungan eskternal dia juga harus dapat menjadi agen
perubahan (agent of change) dan memberikan pengaruh
setidaknya di wilayah kerjanya bahwa keberadaan BPR
dibawah kepemimpinannya dapat memberikan arti dan
dinilai positif serta diperhitungkan sebagai mitra yang
memiliki peran yang penting dalam industri perbankan.
Berbagai nilai moral yang hidup di masyarakat tersebut
di atas diharapkan akan mencerminkan sikap moral
seorang pimpinan BPR yang berintegritas dan memegang
teguh kejujuran, serta sosok pimpinan BPR yang agamis
dan bertakwa serta taat terhadap keyakinan yang
dianutnya.
Seorang pemimpin BPR harus memiliki
integritas yang tinggi karena hal ini juga merupakan
salah satu persyaratan mutlak untuk menjadi pimpinan
di lingkungan BPR baik sebagai direktur atau komisaris
dansesuai
dengan
Peraturan
Otoritas
Jasa
KeuanganNomor 44/POJK.03/2016.
Tujuan penulisan paper ini adalah untuk
memberikan pengetahuan kepada pembaca bahwa
menjadi seorang pimpinan BPR secara formal tidak
cukup hanya berbekal pengetahuan dan keterampilan
yang diperoleh melalui lembaga pendidikan tetapi harus
melalui tahapan seleksi formal yang harus ditempuh
sebelum dia menjadi pimpinan BPR yang memiliki
integritas dan sikap moral yang baik.

BAHAN DAN METODE
Penulisan artikel ini diolah dari berbagai data
terutama studi literatur yang berhubungan dengan judul
yang menggambarkan permasalahan yang dibahas.
Penulis menyadari bahwa buku-buku yang berhubungan
dengan masalah integritas, etika dan moral relatif sulit
ditemukan, sehingga harus mencari dari sumber tahun
penerbitan lama.
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Metode pembahasan dalam artikel ini adalah
mendikripsikan berbagai sumber literatur yang dianalisis
dengan melihat kondisi riil yang ada di masyarakat lalu
membandingkannya. Dalam mengalisis dan membahas
kondisi yang ada dengan berbagai pendapat dalam
literatur atau teori, sebelum disajikan dalam artikel ini
terlebih dahulu penulis melakukan semacam workshop
kecil atau dialog dengan para praktisi yang masih aktif di
industri perbankan. Hal ini dirasa perlu untuk
mempertajam analisis pembahasan agar lebih
menggambarkan kodisi terkini yang hidup di masyarakat.
Karena masalah integritas bagi pimpinan BPR tidak
terlepas dengan aturan atau regulasi yang mengikat bagi
pimpinan BPR, maka analisis pembahasan juga merujuk
pada aturan atau regulasi tersebut seperti: Peraturan
Otoritan Jasa Keuangan(POJK) dan Surat Edaran Otoritas
Jasa Keuangan (SEOJK). Hal ini disebabkan untuk menjadi
pimpinan BPR berdasarkan Ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) harus melalui suatu uji kompetesi yang
dibuktikan dengan sertifikat kompetesi yang dikeluarkan
oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan selanjutnya
akan diuji Fit And Proper Test oleh Otoritas Jasa
Keuangan, setelah tahapan itu dilakukan dan dinyatakan
lulus maka yang bersangkutan kompeten sebagai
pimpinan BPR.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Apakah Integritas Itu ?
Integritas berasal dari bahasa Latin yaitu intiger
atau dalam Bahasa Inggris integrity yang berarti utuh,
bulat, penuh, adapun menurut ketentuan Bank Indonesia
(BI) bahwa Integritas adalah mematuhi aturan dan
ketentuan
bisnis
perbankan
yang
berlaku,
mempertahankan norma-norma sosial dan organisasi
perbankan, bertanggung jawab dalam menyelesaikan
penugasan.
Integritas dapat pula dimaknai sebagai cara
hidup yang bersih, aman dan tertib, serta damai sejahtera
secara menyeluruh (holistic) sehat lahir batin baik secara
fisik, emosi maupun mental serta dimensi spiritual.
Beberapa definisi integritas yang terangkum dalam buku
Budaya Kerja Perbankan, Eko B Supriyanto,
menurutDevelopment
Dimensions
International,
Konsultan SDM yaitu memelihara norma-norma sosial,
moral, dan organisasional, memegang teguh kode etik
dan prinsip-prinsip moral. Menurut Hay Consultant,
Konsultan SDM, yaitu konsistensi antara tindakan dan
nilai-nilai yang diyakini seseorang. Mengungkapkan
maksud, gagasan, dan perasaannya secara terbuka dan
langsung juga menghargai keterbukaan dan kejujuran
orang lain, bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Menurut
Steven Covey, yaitu hidup yang dilandaskan pada prinsip
buah dari kerendahan hati dan keberanian. Dalam Oxford
Dictionary, yaitu sifat jujur dan mempunyai prinsip moral
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kuat, kebenaran moral, keadaan utuh, dan tidak terbagi.
Menurut Jim Burke, Johnson & Johnson, yaitu suatu
mekanisme yang membuat individu dan organisasi
mempercayai anda.
Ada dua aspek penting dalam integritas, yang
pertama adalah integritas bukanlah sekedar rangkaian
huruf yang gampang diucapkan dengan kata-kata, namun
membutuhkan tindakan aktif yang didasarkan pada
pertimbangan rasional. Kedua, integritas melibatkan
tindakan berdasarkan pada keadilan moral, seorang
banker atau SDM BPR harus mampu menjaga
keseimbangan berbagai keinginan dari para stakeholders.
Dan kesemuanya dalam hal ini owner terutama
pemegang saham pengendali (PSP) tentu memiliki
harapan yang tinggi terhadap manajemen namun disisi
lain nasabah dan berbagai kepentingan harus terpuaskan
dan terlayani dengan baik.
Tindakan aktif dengan pertimbangan rasional
bahwa SDM BPR sebagai seorang bankir akan senantiasa
memenuhi janji sesuai dengan apa yang dikatakan atau
“My word is my bond”. Demikian pula halnya dengan
seorang Karyawan BPR tidak boleh ingkar janji kepada
siapapun baik kepada manajemen maupun nasabahnya.
Beberapa komponen penting dalam makna integritas
yaitu : Niat dan pikiran merupakan aspek pribadi yang
tidak nampak, sulit dirasakan, dan sulit diukur;
Perkataan dan perbuatan adalah aspek yang nampak,
dapat dirasakan dan dievaluasi ;Memiliki keselarasan
niat, pikiran, perkataan dan perbuatan baik dan benar
merupakan petunjuk dari keutuhan pribadi dan sikap
konsisten; Perbuatan atau tindakan yang diselaraskan
tersebut adalah yang sesuai dengan nilai-nilai
perusahaan, masyarakat, serta memenuhi prinsip-prinsip
Good Corporate Governance atau Tata Kelola bagi BPR.
Nilai-nilai perusahaan tercermin dari berbagai
peraturan perusahaan dan kode etik perbankan.Menurut
I. Gatot Triharsa, Budaya Kerja Dalam Peningkatan
Integritas Perbankan, dalam buku Budaya Kerja
Perbankan, Eko B Supriyanto, hal 79-80, bahwa
perwujudan dan perkembangan integritas seseorang bisa
dianalogikan dengan sebuah pendakian yang berawal
dari level awal Pengarungan Lautan, level kedua
Penjelajahan Pantai, level ketiga Penaklukan Bukit, level
keempat Pencapaian Puncak Gunung, dan level terakhir
yang kelima Personifikasi Diri Sebagai Matahari.Level 1
(Pengarungan Lautan), Kemampuan seseorang untuk
mengalahkan egoism, sehingga bertindak selaras untuk
kepentingan organisasi, yang tercermin dari perilaku
sebagai berikut: Mendahulukan kepentingan orang lain;
Membantu orang lain dengan sukarela; Memperhatikan
lingkungan sekitar; Menerima kritik orang lain dan
memperbaiki diri; Membuka diri pada penyelenggaraan
Ilahi.Level 2 (Penjelajahan Pantai), Kemampuan
seseorang untuk bertindak jujur dan terus terang, tidak
hanya
berangan-angan
tetapi
berani
berjuang
mewujudkan angan-angan tersebut. Perilaku pokoknya,
antara lain: Membuat dan menepati janji; Mengenali
kelemahan dan kemampuan diri; Mengoreksi kekeliruan
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yang dibuat; Meminta maaf atas kesalahan perbuatannya;
Mau dan mudah mengungkapkan perasaan dan
pendapatnya pada orang lain.Level 3 (Menaklukan
Perbukitan), Kemampuan seseorang yang menentukan
dan memperhitungkan antara pengorbanan dan hasil
sehingga dapat bertindak adil, yang tercermin dari
perilaku sebagai berikut: Memberikan hak seseorang
sesuai dengan tanggung jawab yang dituntut;
Memberikan saran perbaikan atau kritik dengan terus
terang; Tidak membicarakan kejelekan orang lain;
Menghormati perbedaan. Level 4 (Pencapaian Puncak
Gunung), Kemampuan seseorang untuk bertindak bijak
dan bajik, yang tercermin dari perilaku sebagai berikut:
Menghormati norma sopan-santun setempat; Menaati
peraturan berlaku; Menjalankan tugas dengan rajin dan
tekun; Menjaga keseimbangan fisik, emosi, mental, dan
spiritual; Menjadi teladan.Level 5 (Personifikasi Diri
Sebagai Matahari): Kemampuan seseorang untuk
bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur, yang tercermin
dari perilaku sebagai berikut: Mengutamakan kebenaran
dalam setiap tindakan; Memajukan kesatuan di antara
umat manusia; Meningkatkan kesejahteraan umum.
Ada tiga dimensi yang perlu diperhatikan pada integritas
SDM perbankan yang terangkum dalam “3K”, yaitu:
Kejujuran , Komitmen dan Konsistensi.
Kejujuran merupakan sikap seorang bankir yang
senantiasa terus terang berhadapan dengan orang lain,
memberikan informasi akurat dan lengkap. Contoh
perilaku konkrit kejujuran adalah:a) Berlaku jujur dalam
arti
bahwa
tidak
memberi,
menerima,
dan
memungkinkan terjadinya suatu upaya suap-menyuap
dan mengharap jasa (pelicin) yang berkaitan dengan
jabatan atau gratifikasi.b) Tidak akan melakukan
tindakan yang merugikan perusahaan, menguntungkan
diri sendiri atau pihak lain dengan melawan hukum.
Komitmen merupakan dimensi tindakan sesuai seperti
yang dijanjikan serta tidak memberikan informasi yang
bersifat rahasia. Contoh beberapa perilaku konkrit
komitmen adalah:a) Mendorong iklim kerja efektif,
menggunakan fasilitas kerja secara efisien dan
menyelesaikan tugas tepat waktu.b) Melakukan
perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan perusahaan.c)
Mendorong pegawai untuk memiliki motivasi kerja
jangka panjang.d) Sadar biaya, tidak boros dalam
mencapai tujuan, baik dalam perencanaan maupun
pelaksanaannya.e) Memahamikepentingan atau urutan
prioritas perusahaan ataupun prioritas satuan kerja
lain.f) Tidak membuat keputusan atau bertindak untuk
kepentingan sendiri atau kepentingan kelompok.g)
Mendahulukan kepentingan perusahaan di atas
kepentingan pribadi.h) Melakukan tindakan-tindakan
seperti yang dijanjikan.i) Tidak memberikan informasi
yang seharusnya dirahasiakan sehubungan dengan
jabatannya yang diembannya.
Konsistensi merupakan dimensi sikap perkataan
dan tindakan konsisten antara situasi dengan sutuasi
lainnya. Contoh konkrit perilaku konsisten adalah:a)
Memastikan bahwa perkataan dan tindakannya
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konsisten, berperilaku tetap konsisten antar satu situasi
dengan situasi lainnya.b) Menerapkan pelaksanaan tugas
sesuai dengan ketentuan.c) Berperilaku kerja sesuai
dengan ketentuan tata tertib dan disiplin pegawai.d)
Menerapkan ketentuan dan sanksi aturan secara tegas
dan adil.e) Tidak menyiasati aturan untuk mencari
keuntungan pribadi.f) Taat dan memajukan kehidupan
beragama dengan kegiatan nyata sehari-hari.g)
Meningkatkan kualitas keimanan sesuai agama yang
dianut.h) Mengembangkan etos kerja dengan dasar-dasar
agama.i) Memandang kerja sebagai ibadah.
Pada dasarnya integritas senantiasa memiliki
keselarasan niat, pikiran, perkataan dan perbuatan baik
dan benar yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan,
masyarakat, dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan
yang baik (Good Corporate Governance). Dengan
perkataan lain SDM BPR senantiasa memiliki keselarasan
antara niat, pikiran, perbuatan dan perkataan dalam
kesehariannya dan menjalankan nilai perusahaan serta
prinsip Tata Kelola bagi BPR sesuai dengan Surat Edaran
OJK (SEOJK) Nomor 5 /SEOJK.03/2016.
Adapun Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat
yang sehat melalui menerapkan prinsip-prinsip sebagai
berikut : Pertama, keterbukaan (transparency) yaitu
keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang
material dan relevan serta keterbukaan dalam proses
pengambilan
keputusan.
Kedua,
akuntabilitas
(accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan
pertanggungjawaban
organ
BPR
sehingga
pengelolaannya berjalan secara wajar dan efektif. Ketiga,
pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian
pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan
dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
Keempat independensi (independency) yaitu pengelolaan
BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari
pihak manapun. Kelima, kewajaran (fairness) yaitu
keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak
pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul
berdasarkan
perjanjian
dan
peraturan
perundangundangan. Penetapan kelima prinsip tata
kelola perusahaan yang baik tersebut diharapkan dapat
membangun dan menjadikan BPR kearah iklim dan
sistem usaha sehat dalam operasionalnya dan bersaing
secara wajar dalam industri perbankan.
Sikap Moral Pimpinan BPR
Sikap moral pimpinan BPR adalah sikap dasar
menegakkan moral dalam melakukan kegiatan apapun
juga. Begitu juga para pimpinan BPR dalam melakukan
kegiatan bisnis perbankan, hendaklah didasari oleh sikap
moral. Franz Magnis-Suseno memberikan istilah sebagai
“titik pangkal moral”. Berdasarkan titik pangkal moral
diharapkan manusia harus terlebih dahulu bersedia
mengambil sikap moral. Setelah mempunyai sikap dasar
moral, maka para pelaku bisnis termasuk seorang
pimpinan BPR, dapat mengembangkan kegiatan
bisnisnya yang berorientasi mencari keuntungan.
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Sikap moral juga dikenal dengan istilah moralitas,
sedangkan moralitas itu merupakan sikap batin
seseorang yang tercermin dalam sikap lahiriahnya. Dan
dengan moralitas seseorang mengambil sikap yang baik
penuh tanggung jawab.
Seseorang pimpinan BPR ditempat dia bekerja
adalah figur seorang pemimpin, dan di depan para
nasabahnya lebih merupakan figur seorang ekonom atau
pengusaha yang mempunyai andil dan berperan dalam
pembangunan ekonomi bangsa. Untuk itu penulis
mencoba mengajak pembaca untuk meneladani seorang
tokoh perbankan dari Bangladesh Muhamad Yunus yang
terkenal dengan Grameen Bank dan telah menyalurkan
kredit tanpa agunan kepada rakyat miskin.
Dalam artikel ini penulis berupaya menulis
seobjektif dan seilmiah mungkin, namun kadang-kadang
penulis masih terjebak dengan berbagai pengalaman
sebagai mantan pimpinan BPR, dan perasaan sebagai
mantan
mahasiswa
yang
demonstran
ingin
menyampaikan berbagai kritik kepada pengelola bangsa
ini, karena pernah mengalami pahitnya pembangunan
bangsa ini dari ulah para politisi dan penguasa. Dan
dalam kenyataannya dunia perbankan masih dapat
diintervensi oleh pejabat negara baik di era orde lama,
maupun era orde baru hingga di era reformasi saat ini.
Sehingga Rusaknya moral para pemimpin bangsa ini
membawa rusaknya ekonomi bangsa, baik oleh para
pembuat undang-undang atau legislatif yang mewakili
suara rakyat, maupun oleh para penegak hukum atau
yudikatif yang jadi harapan penegak keadilan, apalagi
oleh para penguasa pelaksana atau eksekutif yang
mengelola pemerintahan. Kurangnya keteladanan oleh
para pejabat tersebut menumbuhkan budaya korupsi
sampai ke akar rumput. Kita perlu berguru kepada
Bangladesh dengan Garmeen Bank misal apa yang
dilakukan disana dalam hal menyalurkan kredit tanpa
agunan kepada rakyat kecil dan miskin, namun semua
berakhir dengan kelancaran. Karena walaupun negara
tersebut tergolong “sangat miskin”, tetapi moral
pemimpin mereka masih “kaya” dibandingkan moral
pemimpin dari negara yang sejenis dengan itu.
Konsep Kepribadian Pimpinan BPR
Kepribadian seseorang pimpinan BPR meliputi
berbagai unsur, baik jasmani maupun rohani, yang
merupakan usaha seseorang dalam merealisasikan diri
sebagai manusia seutuhnya, yang tercermin dalam
tingkah lakunya, demikianlah menurut pendapat M.
Suprihadi Sastrohusodo dalam bukunya Etika dan
kepribadian. Selanjutnya dikatakan bahwa kepribadian
bukanlah sejumlah sifat atau tabiat, bukan pula
kepandaian bergaul dan pembawaan. Kepribadian ialah
pola menyeluruh semua kemampuan, perbuatan serta
kebiasaan seseorang, baik jasmani maupun rohani,
mental dan emosional serta sosial yang berwujud dalam
tingkah lakunya, dalam usahanya menjadi manusia
sebagaimana dikehendakinya.
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Konsep kepribadian Dasa Diri menurut pendapat M.
Suprihadi Sastrohusodo dalam implementasinya bagi
pimpinan BPR penulis mencoba untuk merumuskannya
adalah terdiri dari: Bersih diri, Harga diri, Jati diri, Tahu
diri, Mawas diri, Jaga diri, Percaya diri, dan Kendali diri,
Teguh pendirian dan Mandir.
Bersih Diri, merupakan kata lain dari kejujuran
dan tidak mudah tergoda oleh pemberian atau fasilitas
dan hadiah. Kejujuran menjadikan seseorang kuat secara
moral dan tegar menghadapi cobaan serta disegani
secara batiniah.
Tidak lekas frustasi dan tidak mudah goyah
imannya, serta tidak mudah kagum akan kekayaan orang
lain,
sebaliknya
tidak
mudah
meremehkan
kesedarhanaan orang lainCiri-ciri kepribadian orang
yang bersih diri adalah: terbuka dalam mengutarakan
pendapatnya, bersikap wajar kepada siapapun juga, bila
jadi atasan tidak gila hormat, bila jadi bawahan tidak
suka ambil muka atau menjilat. Sebaliknya orang yang
tidak jujur senantiasa berada dalam pelarian dan takut
akan ancaman, dan sebagai lawannya adalah ciri orang
tidak jujur yaitu: Menilai sesuatu menurut kepentingan
isi hatinya; Tertutup demi melindungi kedok dirinya;
Pandai bersandiwara dan berpura-pura. Orang yang kuat
secara moral adalah orang yang “bersih” dirinya.. Bila dia
berkata tidak berbohong, bila berjanji selalu ditepati, bila
memegang amanah dapat dipercaya. Ciri bersih diri yang
diatas harus melekat pada diri pimpinan BPR yang
dituntut kejujuran dan berintegritas tinggi.
Harga Diri, yang dimaksud dengan harga diri
ialah kehormatan. Kepribadian dari seorang yang
memiliki harga diri senantiasa menjaga kehormatan,
dengan pendirian yang teguh. Dia akan menegakkan
peraturan dan ketentuan sebagaimana mestinya.
Pimpinan BPR yang mempunyai harga diri lebih
mengutamakan kepentingan perusahaan dibandingkan
kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan orang
tertentu. Salah satu yang menyebabkan bangsa Jepang itu
maju, adalah karena mereka mempunyai harga diri yang
tinggi dan rasa malu yang melebihi harga nyawa mereka.
Beberapa ciri-ciri pimpinan BPR yang mempunyai harga
diri: Tidak mudah disuap atau disogok; Menjunjung
tinggi peraturan; Bila ia yakin pekerjaan itu benar, ia
mengerjakan dengan semangat dan ikhlas; Menepati
setiap janjinya; Tidak berbuat khianat baik terhadap
nasabahnya, maupun terhadap perusahaannya. Pimpinan
BPR jika tidak mampu menjaga harga diri maka dia akan
terjerumus dalam jurang kehancuran moral dan
berakibat fatal bagi BPR yang dipimpinnya.
Jati Diri, dalam hal ini manusia tampil tanpa
harus menyembunyikan dirinya sendiri tatapi harus
tetap menjadi dirinya sendiri. Jati diri merupakan
masalah keyakinan yakni masalah isi hati yang luhur
kalau hatinya luhur, seperti agama, kalau hatinya goyah
bisa agamanya goyah dan berubah. Demikian pula halnya
seorang pemimpin BPR hendaknya bersikap otentik atas
dirinya sendiri, menghayati dan menunjukkan diri sesuai
dengan keasliannya dan kepribadianyang sebenarnya.
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Dia tidak mau meniru orang lain, dirinya berkembang
dan tumbuh dari dalam, terbentuk oleh tempaan dan
pengalaman hidupnya, bukan karena karbitan, atau
menggantungkan karirnya akan jalur nepotisme yang
telah dibentuknya dengan atasan. Seorang pemimpin
juga tidak mudah terombang-ambing oleh mode, tanpa
kawatir dinilai kuno dan ketinggalan zaman, namun
bukan berarti ia statis, karena ia senantiasa mau belajar
dan mengembangkan diri, dan tidak mau menjual diri.
Tahu Diri, merupakan sikap mengukur
kemampuan dan kekuatan diri, dan kemudian juga
mengenal kekurangan dan kelemahan sendiri.
Berdasarkan ukuran tersebut seorang pemimpin akan
melakukan perhitungan, perencanaan diri, untuk
memperoleh atau meraih setiap kesempatan serta
mengatasi setiap ancaman terhadap dirinya. Secara
obyektif menyadari akan kekuatan dan kelemahannya,
dan tidak mengambil sikap berlebihan atau over acting.
Sikap tahu diri lebih dekat dengan sikap rendah hati,
yaitu sikap yang tidak angkuh dan sombong, tetapi
sederhana dan lapang dada namun tidak berarti tidak
mempunyai keberanian moral. Justru sering terbukti
bahwa orang yang rendah hati, mempunyai daya tahan
moral lebih handal. Orang yang tahu diri tidak mudah
menjadi frustasi dan kecewa, apalagi merasa takut akan
kesederhanaan. Orang yang tahu diri tipe ini tidak terlalu
mementingkan gengsi atau status sosial yang berlebihan,
lebih mementingkan prestasi dari pada prestise.
Pimpinan BPR yang tahu diri adalah pimpinan yang mau
bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya dan
mampu mengemban amanah stakeholders dan
masyarakat atau nasabah sebagai pemilik dana terbesar
pada BPRnya. Peribahasa Melayu Kuno mengatakan
“bayang-bayang sepanjang badan” bahwa setiap orang
itu harus sadar akan ukuran dan kemampuan dirinya,
jika tidak ia akan terjebak oleh suatu ambisi yang
berlebihan yang justru akan mengancam dirinya sendiri.
Mawas Diri merupakan sikap pemimpin yang
mau melakukan introspeksi atas dirinya, mau belajar dan
mengembangkan diri. Sifat mawas diri ini dapat
ditunjukkan dengan sikap memperlihatkan keinginan
untuk mempelajari atau menelaah suatu keberatan
dengan seksama. Pimpinan BPR yang senantiasa bersikap
mawas diri mau menerima koreksi dan kritik dengan
lapang dada, karena sesungguhnya pimpinan BPR adalah
seorang pengusaha yang harus luwes menghadapi setiap
permasalahan. Sikap mawas diri membuat seseorang
lebih waspada, terbuka dan mau menerima masukan.
Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali contoh nyata
beberapa figur yang tidak mawas diri, tertutup dan tidak
mau menerima masukan, selanjutnya berakhir dengan
kekalahan total atas dirinya. Marilah kita belajar dari
sejarah dan tokoh-tokoh dunia yang tidak pernah mau
mawas diri, seperti: Napoleon Bonaparte dari perancis,
tokoh sentral di benua Eropa berjaya di abad 16,
akhirnya jatuh dalam buangan. Adolf Hitler dari Jerman,
tokoh perang dunia kedua, diktator dan pemimpin Nazi,
akhirnya mati bunuh diri. Saddam Hussein dari Iraq,
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diktator kejam yang terlalu yakin akan kekuatan dirinya,
sehingga tidak takut ancaman. Akhirnya tewas di tiang
gantungan.
Jaga Diri, adalah sikap penuh kehati-hatian dan
kritis terhadap apa yang dihadapinya, tidak mudah
percaya, namun tidak berarti selalu berprasangka, jadi
sikap jaga diri lebih merupakan sikap realistis, analitis
dan kritis. Pimpinan BPR diharuskan bersifat hati-hati
waspada dan teliti sebagai orang yang menjalankan
usaha perbankan, mengingat dia bertanggung jawab
dalam penghimpunan dan pengerahan dana masyarakat
yang dikelola dan merupakan amanah yang harus dijaga
dengan sebaik-baiknya dan berpegang kepada prinsip
kehati-hatian prudential banking. Sikap jaga diri
merupakan lawan atau kosok-balik dari sikap ceroboh
atau sikap grasa-grusu yang dikonotasikan dengan sikap
kurang perhitungan. Seorang pimpinan BPR adalah
ibarat seorang akrobatik yang berjalan diatas titian
seutas kawat melintasi jurang, di antara dua bukit dan
dia harus menjaga keseimbangan tubuhnya dibantu
sebilah bambu, berani menghadapi tiupan angin kencang.
Dua bukit diibaratkan sebagai sisi kewajiban dan sisi
dana yang selalu menopang bisnisnya dan titian ibarat
kebijakan yang harus dijalaninya, serta angin kencang
adalah ibarat tantangan yang pasti ada dalam kehidupan
konjungtur industri bisnis perbankan dan gejolak
pertumbuhan perekonomian suatu negara.
Percaya Diri, ialah sikap berani dan tidak mudah
takut atau merasa rendah diri dalam menghadapi
masalah. Ia berani tampil dan menunjukan diri dalam
tekad untuk tetap mempertahankan pandangan dan pola
pikirnya yang telah diyakini sebagai sesuatu yang benar
dan perlu dipertahankan. Sikap percaya diri juga
menimbulkan kemauan kuat yang mendorong seseorang
untuk
berani
mengambil
keputusandengan
mempertimbangkan berbagai aspek risiko yang mungkin
bisa terjadi. Pimpinan BPR yang percaya diri akan
melawan sikap rendah diri. Karena sikap rendah diri
akan mematikan pribadi, yaitu sikap yang bila diberi
kesempatan, perasaannya akan berdebar-debar penuh
kecemasan, bila diberi tanggung jawab merasa bimbang
dan senantiasa kawatir, dan selalu merasa membutuhkan
orang lain yang dapat membimbing dan menuntun atau
memimpinnya mengerjakan sesuatu. Sikap percaya diri
adalah modal utama bagi seorang pimpinan BPR untuk
maju dan berkembang, karena rasa percaya diri
membuat seseorang memiliki tekad untuk merancang
masa depan, dan dengan rasa percaya diri, seseorang
menetapkan visi dan misi. Begitu juga para pimpinan
BPR dengan rasa percaya diri, menetapkan visi dan misi
perusahaannya. Lalu berdasarkan visi dan misi itu
pimpinan BPR harus menyusun perencanaan, membuat
pengorganisasian, mengambil tindakan dan melakukan
pengawasan.
Kendali Diri, dalam hal ini manusia memerlukan
nafsu, tetapi nafsu hanya sekedar tenaga pendorong,
karena nafsu yang membuat seseorang untuk maju dan
bergerak. Nafsu ingin memiliki kehidupan yang layak
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membuat seseorang untuk bangkit dan maju. Ada
beberapa faktor yang melandasi kendali diri, yaitu:a)
Rasa kemanusiaan, ingat pimpinan BPR bukan lah
rentenir, yang tega mengirim tukang pukul menagih dan
memeras nasabah yang lemah. Rasa kemanusiaan ialah
rasa menghidupkan tanggung jawab untuk ikut
berpartisipasi. Rasa kasih sayang ikut mengangkat setia
kawan, simpati dan inisiatif. Rasa untuk ingin
menanggulangi penderitaan orang lain, dan mencegah
untuk berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan bencana
bagi orang lain. Pimpinan BPR yang tidak memiliki rasa
ini, dengan mudah mempermainkan dana masyarakat
untuk kepentingan diri sendiri, tanpa merasa berdosa,
atau menjadikan nasabahnya sebagai korban bukan
pelanggan.b) Rasa kemuliaan hati, ialah rasa yang
menghidupkan kemampuan seseorang untuk dapat
menahan diri akan kelebihannya dari situasi sekitarnya,
seperti kelebihan materi di tengah kesederhanaan
masyarakat yang dapat menyulut kecemburuan
sosial.c)Kematangan emosional, ialah kemampuan dalam
mengendalikan diri dari sikap yang dapat merusak pihak
lain secara emosional. Pimpinan BPR yang mampu
mengendalikan diri, adalah pimpinan BPR yang memiliki
kesanggupan batin untuk bisa mengkoordirir serta
mewujudkan emosi sesuai dengan keridhaan Tuhan.d)
Pengendalian nafsu, dapat dilaksanakan melalui
menjalankan perintah agama dengan kemampuan dan
ketaatan berkomunikasi dengan Tuhan.
Sehubungan dengan hal ini dalam Agama Islam
dikenal dengan tiga nafsu yang menyesatkan, kalau tidak
dikendalikan dengan baik, yaitu:a) Nafsu Bahimiah, yaitu
nafsu binatang ternak yang hanya memikirkan makan
dan perut kenyang, dan tidak soal dari mana diperoleh,
apakah haram atau halal. Jika ketahuan melakukan
kesalahan lalu ditegur dia berhenti, jika dihukum ia
menerima dan tidak melawan. Tetapi kalau ada celah, dia
akan berbuat lagi. Pimpinan BPR tipe ini akan selalu
mencari celah penyelewengan, jika ketahuan maka ia
pasrah dan menerima hukuman yang dikenakan
padanya.b) Nafsu Sab’iah, yaitu nafsu binatang buas. Dia
makan apa dan siapa, yang penting perut kenyang, jika
ketahuan dan ditegur dia tidak menghiraukan dan
bahkan berdalih, jika dihukum akan mengelak dan
menantang, bahkan jika perlu dia melawan. Pimpinan
BPR tipe ini akan selalu mencari celah penyelewengan,
jika ketahuan akan melawan dan berbuat nekat, bahkan
jika perlu mengancam orang sekitarnya, termasuk
atasannya. Oleh karena itu, dia rajin mengumpulkan data
kelemahan
orang
lain,
terutama
kelemahan
atasannya.c)Nafsu Syaithaniah, yaitu gabungan kedua
nafsu tersebut. Dia bukan saja melawan dan menantang,
bahkan jika perlu berusaha menjerumuskan orang lain
demi menyelamatkan dirinya. Nafsu ini mendorong
dirinya berwatak licik dan licin. Pimpinan BPR tipe ini
disamping selalu mencari celah penyelewengan, juga
berusaha mencari kelemahan orang lain yang akan
digunakan sebagai tameng dirinya. Bahkan kalau perlu
dengan penuh taktis menjerumuskan orang lain terlebih
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dahulu, sehingga dia muncul sebagai pahlawan
penyelamat. Sementara itu penyelewengannya sendiri
selalu ditutupi. Jika penyelewengannya diketahui, dia
mempunyai banyak cara untuk mengatasinya, antara lain
intimidasi atau penyuapan.
Teguh Pendirian, pada pimpinan BPR sebagai
konsekuensi mempertahankan suatu prinsip yang
dirasakan memiliki kebenaran. Pimpinan BPR yang teguh
pendirian terikat moralnya menyelesai suatu masalah
dengan tuntas dan penuh tanggung jawab. Sikap ini tidak
memberi peluang pada penyimpangan tetapi dapat
memberikan dorongan dan perasaan yang positif dalam
pelaksanaan, tanpa ada rasa takut dan malu, karena
mempunyai tempat berpijak yang kuat. Pimpinan BPR
akan berusaha sebaik mungkin dalam menjalankan
tugasnya, walaupun demi keteguhan pendiriannya
tersebut ia dituntut suatu pengorbanan atau kurang
menguntungkan karena mendapat tentangan dari pihak
lain. Tugas ini bukanlah sekedar menyelamatkan diri,
melainkan
tugas
yang
harus
dipertahankan
kebenarannya. Wawasan dari pimpinan BPR yaitu teguh
pendirian secara prinsipil tidak terbatas, dan tidak
membatasi perhatian pada apa yang menjadi urusan dan
kewajibannya, melainkan merasa bertanggung jawab
menyelesaikan permasalahan sesuai dengan porsinya.
Dan justru di sinilah yang memberikan kekuatan batin
yang melandasi kekuatan moralnya. Pimpinan BPR yang
teguh pendiriannya akan mendorong dirinya untuk
bekerja giat, terarah, dan kokoh tidak tergoyahkan.
Mandiri sebagai sikap moral dan pola berpikir
independen tanpa banyak tergantung pada pihak lain.
Sikap ini bentuk penilaian dan pendirian sendiri dan
bertindak sesuai dengan pendiriannya, tidak mudah ikutikutan dengan berbagai pandangan moral lingkungan.
Kemandirian moral ini merupakan kekuatan batin untuk
mengambil sikap moral sendiri, yang juga kekuatan dan
keberanian moral dan kesetiaan pada suara hati.
Pimpinan BPR yang memiliki kekuatan dan kemandirian
moral tidak akan mudah untuk melibatkan dirinya
dengan penyelewengan, karena ia yakin akan melawan
suara hatinya sendiri.
Pimpinan BPR tipe ini mempunyai keberanian
menolak berbagai tekanan yang tidak sesuai dengan
suara hatinya. Seperti adanya tekanan dari atas, untuk
mengeluarkan kredit kepada nasabah tertentu yang
sebetulnya diragukan kemampuan pinjamnya. Suatu
keberanian yang mungkin akan mengorbankan dirinya
sendiri, karena tidak mau mengkompromikan kebenaran
dan keadilan dengan kekuasaan atasannya.
Komitmen Dasar Pimpinan BPR
Pimpinan BPR sebagai seorang pemimpinan
yang dituntut berintegritas tinggi dan memiliki sikap
moral yang terpuji, maka sebaiknya dia harus
mempunyai komitmen dasar dalam mengelola BPRnya
agar dapat menjadi bangun usaha yang sehat dan
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menjamin keberlangsungan (sustainability) BPR ke
depan.
Komitmen ini sangatlah penting bagi pimpinan BPR,
karena sikap dan niat yang luhur belumlah cukup tanpa
didasari oleh konsep diri sebagai komitmen dasar
bagaimana menjalankan dan mengembangkan BPR yang
di pimpinnya.
Komitmen tersebut seperti yang dikemukakan
Chairil M. Noor dalam singkatan kata berikut iniPIMPIN
BPR, 2016, dengan makna setiap huruf yaitu:
P= Pahami VMGOJ (Vision, Mission, Goal,
Objective,Job) BPR anda.
I= Identifikasi lingkungan organisasi perusahaan
dan analisis lingkungan strategis.
M=Merumuskan rencanastrategis organisasi.
P =Perkenalkan dan sosialisasi seluruh konsep
kebijakan BPR.
I =Internal kontrol dilakukan melalui manajemen
pengawasan yang tepat.
N = Nafkahi kebutuhan karyawan secara wajar.
B =Beri kesempatan karyawan atas kompetensi
dan kapasitas yang dimilikinya.
P =Pendistribusian pekerjaan sesuai dengan
kapasitas karyawan.
R =Raih dan apresiasi hasil pekerjaan karyawan.
Pahami VMGOJ (Vision, Mission, Goal, Objective,
Job) BPR anda, sudah menjadi kewajaran bahwa
pimpinan BPR memahami dan mengerti visi, misi, tujuan,
sasaran dan pelaksanaan sebagai kebijakan strategis
yang harus dimiliki BPR dalam menjalankan kegiatan
usahanya. Jika VMGOJ tersebut hanya merupakan
asesoris perusahaan saja maka hasil yang dicapai tidak
akan memenuhi harapan steakhodlers BPR, akibatnya
eksistensi perusahaan tidak memiliki tujuan yang jelas.
Identifikasi lingkungan organisasi dan analisis
lingkungan strategis, tindakan atau upaya menganalisis
lingkungan internal dan eksternal yang tepat dan
rasional akan sangat membantu pimpinan BPR dalam
menetapkan kebijakan dan besaran perencanaan,
sehingga akan memudahkan pelaksanaan organisasi dan
terhindar atau dapat meminimalkan dari berbagai
kemungkinan timbulnya risiko yang terkonsep dalam
manajemen risiko yang berorientasi lingkungan
organisasi.
Merumuskan rencana strategis organisasi,
pimpinan BPR sebaiknya dalam merumuskan rencana
strategis organisasi mengandalkan kemampuan dan
kreatifitas
dari
dirinya
sendiri
dengan
mempertimbangkan berbagai masukan, karena jika
konsep rencana strategis itu dibuat atau datang dari
dirinya sendiri maka dia akan lebih menguasai dan
terampil dalam mengendalikan BPRnya. Tetapi jika
mengandalkan pihak lain atau konsep rencana trategis
dibuatkan oleh pihak lain atau konsultan, maka dia akan
kurang menguasai berbagai kebijakan strategis
perusahaan, dan dimungkinkan operasional perusahaan
akan berjalan dengan labil.

Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer

EKM-55

ISBN: 978-602-72850-3-3

SNIPTEK 2016

Perkenalkan dan sosialisasi seluruh konsep kebijakan
BPR, artinya seluruh kebijakan perusahaan harus
disosialisasi kepada SDM di BPR agar dapat dimengerti
dan dipahami kemana arah dan tujuan perusahaan dan
seluruh SDM dapat menjalankan peraturan sebagai
rambu-rambu dalam bekerja agar terhindar dari
kesalahan dan menjamin keselamatan kerja.
Internal kontrol melalui manajemen pengawasan yang
tepat, artinya apakah pengendalian internal yang
merupakan seluruh kebijakan dan prosedur yang
terdapat dalam BPR telah berjalan dengan baik. Dalam
hal ini jika SDM BPR telah menjalankan seluruh
kebijakan dan prosedur dengan baik diharapkan dapat
terhindar kecelakaan kerja atau meminimalkan
kemungkinan timbulnya risiko, dan tugas pengawas
internal akan lebih efisien dan ringan karena rendah
akan accident dan temuan.
Nafkahi kebutuhan para karyawan secara wajar,
artinya bahwa kompensasi yang diterima karyawan
dapat memenuhi atau menopang kehidupan diri atau
kekuarganya secara wajar, jika belum terpenuhi hal
tersebut dimungkinkan akan berdampak pada
produktivitas kerja akan menurun dan demikian pula
dengan semangat dan gairah kerja yang memicu motivasi
dalam bekerja akan rendah.
Beri kesempatan pada karyawan apa kompetensi dan
kapasitasnya, pimpinan BPR harus memiliki data based
secara rinci mengenai potensi keberadaan karyawan.
Apakah penempatan dan beban kerja karyawan sudah
sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya, sehingga
pada saat diadakan peningkatan dan pengembangan
karayawan berupa promosi jabatan atau pelatihan untuk
karyawan maka akan ditempati oleh orang yang tepat.
Pendistribusian
pekerjaan sesuai dengan
kapasitas karyawan, pada dasarnya pimpinan BPR harus
mengetahui job description, job specification dan job
standardperformance terhadap umumnya jabatan yang
terdapat dalam perusahaan, sehingga dapat diketahui
apakah karyawan telah bekerja sesuai dengan tugas dan
tanggung jawabnya, persyaratan kerja dan standar
kinerja yang harus dicapai.
Raih dan apresiasi hasil pekerjaan karyawan,
artinya berilah keleluasaan kepada karyawan agar dapat
meraih setiap kesempatan yang ada dalam perusahaan
dan jangan menghalangi atau menghambat upaya
karyawan untuk meraihnya. Setelah dia berhasil
mencapai reward maka apresiasi atau hargai hasil yang
telah dicapai tersebut. Dalam memberikan penghargaan
kepada karyawan hendaknya berupa kebijakan memiliki
konsep yang jelas, sehingga bagi karyawan yang dapat
meraih penghargaan dapat menjadi kebanggaan bagi
dirinya dan perusahaan (sense of proud).

KESIMPULAN
Nilai-nilai luhur yang merupakan kultur bangsa
kita seperti masyarakat yang relijius, gotong royong,
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tolong menolong, ramah terhadap setiap orang, hormat
menghomati, saling membantu kepada sesama, saling
menghargai satu sama lain dapat dijadikan inspirasi
seorang pimpinan BPR dalam menjalankan kegiatan
usahanya.
Integritas bagi pimpinan BPR senantiasa
memiliki keselarasan niat, pikiran, perkataan dan
perbuatan baik dan benar yang sesuai dengan nilai-nilai
perusahaan, masyarakat, dan prinsip-prinsip Tata Kelola
Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
Pimpinan BPR dalam melakukan kegiatan bisnis
perbankan, didasari oleh sikap moral yang baik karena
seorang pimpinan BPR di tempat dia bekerja adalah figur
pemimpin, dan di depan para nasabahnya atau
masyarakat lebih merupakan figur seorang ekonom atau
pengusaha yang mempunyai andil dan berperan dalam
pembangunan ekonomi di wilayah kerjanya.
Konsep kepribadian yang ada pada diri seorang
pemimpin BPR merupakan pola menyeluruh dari semua
kemampuan, perbuatan, sikap serta kebiasaan seseorang,
baik jasmani maupun rohani, mental dan emosional serta
sosial yang diharapkan terwujud dalam tingkah lakunya
yang baik atau mulia dalam usahanya menjadi manusia
sebagaimana dikehendakinya.
Seorang pimpinan BPR dituntut berintegritas tinggi dan
memiliki sikap moral yang terpuji, dan mempunyai
komitmen dasar dalam mengelola BPR nya agar dapat
menjadi bangun usaha yang sehat dan menjamin
keberlangsungan (sustainability) BPR ke depan dan
mampu menghadapi high competitiveness dengan
bersaing secara sehat.
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