
PENGAWASAN
Media Informasi dan Komunikasi Pengawasan Sektor Energy dan Sumber Daya Mineral

ISSN 1829 6203 
Volume 16 No. 2, Juni 2019

PEMBANGUNAN
ZONA

INTEGRITAS
D I  L I N G K U N G A N  K E S D M

T A H U N  2 0 1 9

APAKAH SUDAH OPTIMAL 
DALAM KOMITMEN 
MEMBANGUN ZONA 
INTEGRITAS?

PERAN PENGAWASAN ITJEN 
DALAM MENDUKUNG 
PROGRAM KONVERSI BBM KE 
BBG UNTUK NELAYAN KECIL

MENTAL 
TRAP AUDITOR



T E A M  B U L E T I N  P E N G A W A S A N
I N S P E K T O R A T  J E N D E R A L
K E M E N T E R I A N  E N E R G Y  D A N
S U M B E R  D A Y A  M I N E R A L

Pelindung:
Inspektur Jenderal
Pembina:
Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur I,
lnspektur II, Inspektur III, Inspektur IV, Inspektur V.
Dewan Redaksi:
Agus Salim, S.E., M.M. Ismiyati Sudarsih Limo, S.H.,
Drs. Syahroni, M.M. Ir. Barata Kusuma, M.Ak.
Tangguh Matanggwan, S.H., M.Ak., Supanti, S.E., Ir.
Alpha Febrianto, Darini Purwo Lestari, S.Kom.,
Heriansyah, S.Sos., Drs. Jarot Pranggoro Ontowiryo,
Sumardi, S.T., M.M., Nana Sutisna, S.E., Santi Aisyah,
S.E., Ardhani Meitasari, S.T., Drs. Yusrihadi, Dr.
Hendra Gunawan, S.T., M.Ak., I Gede Yudistira
Kusuma, S.T., M.Si.
Pemimpin Redaksi:
Dr. La Ode Tarfin Jaya, S.T., M.T.
Redaktur Pelaksana:
Ir. Agus Solihul Hadi, M.M., Maopang Harahap S.T.,
M.M., M.SE., Pandu Ismutadi, S.T., M.Ak., Rahman
Shah Batubara, S.E., M.Ak., Ahmad Syauqi, S.T.,
M.Ak. 
Sekretaris Redaksi:
M. Harish Mafaaza, S.T., M.Eng., Moch. Rizal Aulia,
S.T., M.T., Wahyudi Akbari, S.T., M.Ak., Steven
Triswandi, S.T., M.T., Bobby JPH Silalahi, S.T., M.M.,
Susi Apriliayanti, S.Si., ME., Juliana, S.Sos.
Humas: 
Junius Simbolon, S.T., M.T., Riyanto Widodo, S.T.,
M.T., Ismawati, S.Si., M.M., Tamjani, S.Sos., M.M.,
Suwandi, S.Sos., Haspul, S.Sos., Dewi Wiati, S.Sos.
Desain Grafis: 
Hendra Hot Manarihon, S.T., Ayas Tasli Wiguna, S.T.,
Rizkan Dwi Raharjo, S.T., M.M., Agustinus Wisnu
Prasetio, S.E., Ramdy Julian Tomy, S.E., M.Ak. 
 

Penyunting/Editor: 
Juda Maksi Fanggidae, S.T., M.T., Dicky
Muhamad, S.T., 
Russi Setiawanti, S.Si., Bayu Dewanto Sadono,
S.T., M.Ak., Rani Mayangsari, S.Si., Eko
Hariyanto, S.T., M.T. 
Petugas Tata Usaha: 
Wahyu Utami, S.H., Jalil, S.Sos., Mathelda
Duma, S.T., Rini Alfiyanti, S.H., M.Ak., Novita
Chairiyarsi, S.S., M.Si.
Fotografer: 
Pandu Setianingprang, S.T., M.Eng., Purwanto,
S.T., Dikdik Zaenal Muttakin, S.T., M.Ak., Eka
Jayasukmana, S.T., Nurul Chasanah. 
Petugas Sirkulasi: 
Endang Wijianingsih, S.E., Asfuriah, S.H., Mia
Larasati, S.S., M.Si., Kusmadi, 
R Evie Sofianti, S.H., M.M.



04 SEKAPUR SIRIH

TAJUK UTAMA

Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KESDM Tahun 2019

 Apakah Sudah Optimal Dalam Komitmen Membangun Zona Integritas?

WBK/WBBM menuju ZI?

Peran Agent of Change (Agen Perubahan) Dalam Pelaksaan 
Reformasi Birokrasi

CATATAN PERJALANAN SANG AUDITOR

GALERY : DOKUMENTASI KEGIATAN ITJEN

SEPUTAR PENGAWASAN

Peran Pengawasan Itjen Dalam Mendukung Program 
Konversi BBM Ke BBG Untuk Nelayan Kecil

Pengawasan atas pelaksanaan Kebijakan Mandatori B20

Whistleblower

Fraud Audit, Perencanaan dan Proses Pembuktian

POJOK INTEGRITAS : Pentingnya Auditor Melaporkan Gratifikasi

TIPS & TRIK :  Bagaimana Cara Menghadapi Para Millennial 
di Dunia Kerja?

D A F T A R
I S I

05

05

12

20

26

28

30

33

36

41

53

54

30

22



4 Buletin Pengawasan
Vol. 16 No 2, Juni 2019

Pembaca yang berbahagia, perlu kami 
sampaikan bahwa dengan terbitnya 
peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 
2018, maka penyelenggaraan penga-
wasan intern yang dilakukan Inspektorat 
Jenderal seharusnya semakin diperkuat 
terutama atas pelaksanaan tugas dan 
fungsi, penerapan tata kelola, mana-
jemen risiko, dan sistem pengendalian 
intern pada unit organisasi di lingkungan 
Kementerian ESDM. Karena itulah pada 
edisi ketiga ini, kami mengangkat tema 
Tata Kelola Pengawasan untuk mengin-
gatkan kita semua arti pentingnya tang-
gungjawab dan hubungan kemitraan 
yang konstruktif antar unit organisasi 
sehingga dapat mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik di lingkungan 
Kementerian ESDM.
Hasil buah pikiran dari tangan-tan-
gan kreatif yang tercetak di edisi kali 

ini  mencangkup audit dan pemantau-
an tata kelola pengawasan intern di 
lingkungan Kementerian ESDM, tata 
kelola BLU dan evaluasi atas laporan 
keuangan KESDM. Selain itu, disajikan 
juga rubrik Irjen Lecture yang berisikan 
transfer knowledge dari Bapak Irjen ter-
kait pengelolaan BMN dan keuangan. 
Meskipun tahun ini sudah memasuki 
edisi ketiga, tentulah masih jauh dari 
sempurna. Oleh sebab itu, kami meng-
harapkan sumbang saran dan masukan 
kepada redaktur untuk memperbaiki 
edisi berikutnya. Kami sampaikan juga 
ucapan terima kasih kepada para pihak 
yang telah membantu dan memberi 
dukungan sehingga buletin ini dapat 
terbit. Selamat membaca dan jangan 
bosan untuk terus menyampaikan tu-
lisan, saran, dan masukan kepada kami. 
(red)

SEKAPUR SIRIH
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• PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi merupakan 
salah satu langkah awal untuk 
melakukan penataan terhadap 

sistem penyelenggaraan pemerintahan 
yang baik, efektif dan efisien, sehing-
ga dapat melayani masyarakat secara 
cepat, tepat, dan profesional. Dalam 
perjalanannya, banyak kendala yang di-
hadapi, diantaranya adalah penyalah-
gunaan wewenang, praktek KKN, dan 
lemahnya pengawasan.
Sejalan dengan hal tersebut, Pemerin-
tah telah menerbitkan Peraturan Pres-
iden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang 
Grand Design Reformasi Birokrasi yang 
mengatur tentang pelaksanaan program 
reformasi birokrasi. Peraturan tersebut 
menargetkan tercapainya tiga sasaran 
hasil utama yaitu peningkatan kapasitas 
dan akuntabilitas organisasi, pemerintah 
yang bersih dan bebas KKN, serta pen-
ingkatan pelayanan publik. Dalam rang-
ka mengakselerasi pencapaian sasaran 

hasil tersebut, maka instansi pemerin-
tah perlu untuk membangun pilot proj-
ect pelaksanaan reformasi birokrasi yang 
dapat menjadi percontohan penerapan 
pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, 
perlu secara konkret dilaksanakan pro-
gram reformasi birokrasi pada unit kerja 
melalui upaya pembangunan Zona Integ-
ritas.
Adapun Grand Design Reformasi Birokra-
si dari Peraturan Presiden Nomor 81 Ta-
hun 2010 dengan kurun waktu dari 2010 
s.d 2025 dengan cita-cita akan mewujud-
kan Tata Kelola Pemerintahan yang baik 
dengan penerapan prinsip clean gover-
ment dan good governance.
Dalam rangka pembangunan Zona In-
tegritas, langkah-langkah yang perlu 
dilakukan adalah: 

1. Menyelaraskan instrumen Zona In-
tegritas dengan instrumen evaluasi 
Reformasi Birokrasi, serta 

PEMBANGUNAN ZONA 
INTEGRITAS 

DI LINGKUNGAN 
KESDM Tahun 2019

Oleh : Baginda M Simanjuntak
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2. Penyederhanaan pada indikator 
proses dan indikator hasil yang 
lebih fokus dan akurat.Pengertian 
Umum

1. Zona Integritas (ZI) adalah pre-
dikat yang diberikan kepada instan-
si pemerintah yang pimpinan dan 
jajarannya mempunyai komitmen 
untuk mewujudkan WBK/WBBM 
melalui reformasi birokrasi, khusus-
nya dalam hal pencegahan korupsi 
dan peningkatan kualitas pelayanan 
publik;

2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 
(Menuju WBK) adalah predikat yang 
diberikan kepada suatu unit kerja 
yang memenuhi sebagian besar 
manajemen perubahan, penataan 
tatalaksana, penataan sistem mana-
jemen SDM, penguatan penga-
wasan, dan penguatan akuntabili-
tas kinerja;

3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih 
dan Melayani (Menuju WBBM) 
adalah predikat yang diberikan 
kepada suatu unit kerja yang me-
menuhi sebagian besar manajemen 
perubahan, penataan tatalaksana, 
penataan sistem manajemen SDM, 
penguatan pengawasan, penguatan 
akuntabilitas kinerja, dan penguatan 
kualitas pelayanan publik;

• SEKILAS HASIL PEMBANGUNAN ZI 
2018

Perlu diketahui pencanangan Zona In-
tegritas di Lingkungan Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral yang 
ditandatangani pada 14 Desember 
2012 oleh Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral. Dan di tahun 2018 telah 
dilakukan penilaian mandiri atas pem-
bangunan ZI menuju WBK dan WBBM 

di Lingkungan Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral yang dapat diu-
sulkan 11 (sebelas) unit kerja yang ter-
diri dari 10 (sepuluh) unit Eselon II dan 
1 (satu) unit Eselon III untuk calon pre-
dikat WBK atau WBBM :

1. Pusat Air Tanah dan Geologi Tata 
Lingkungan 

2. Pusat Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Minyak dan Gas Bumi 

3. Direktorat Teknik dan Lingkungan 
Ketenagalistrikan

4. Direktorat Teknik dan Lingkungan 
Mineral dan Batubara

5. Direktorat Panas Bumi
6. Direktorat Pembinaan Pengusahaan 

Batubara
7. Pusat Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Aparatur
8. Pusat Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Ketenagalistrikan, Energi 
Baru Terbarukan dan Konservasi En-
ergi

9. Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Teknologi Mineral dan Batubara

10. Pusat Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Minyak dan Gas Bumi

11. Sub Direktorat Pengangkutan Minyak 
dan Gas Bumi, Direktorat Pembinaan 
Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 

Adapun hasil penilain mandiri dari Tim 
Penilai Internal (TPI) KESDM:
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Dari hasil penilaian mandiri oleh Tim Pe-
nilai Internal KESDM tersebut kemudian 
diserahkan kepada Tim Penilai Nasional 
untuk dilakukan reviu untuk memper-
oleh unit yang layak memperoleh pre-
dikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 
atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 
(WBBM). Adapun hasil reviu oleh TPN 
dihasilkan 4 (empat) Unit Kerja memper-
oleh predikat WBK :

1. Pusat Air Tanah dan Geologi Tata 
Lingkungan 

2. Pusat Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Minyak dan Gas Bumi 

3. Pusat Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Aparatur

4. Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Teknologi Mineral dan Batubara

Atas predikat WBK tersebut maka di-
kukuhkan dengan Keputusan Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral No-

mor : 80.K/07/MEM/2019 tanggal 8 Mei 
2019.

• PEMBANGUNAN ZI TAHUN 2019

Monitoring pembangunan Zona Integritas 
di Lingkungan Kementerian ESDM tahun 
2019 diawali dengan Surat Perintah Nomor 
: 104/07/IJN.V/2019 tanggal 2 Maret 2019 
dengan waktu pelaksanaan dari 4 April s.d 
30 April 2019 tentang Monitoring Pemba-
ngunan ZI menuju WBK dan WBBM pada 
Unit Kerja di Lingkungan KESDM yang 
akan diajukan sebagai Unit Kerja Berpre-
dikat WBK/WBBM. Namun dengan partisi-
pasi dari Unit Kerja internal KESDM yang 
banyak maka diterbitkan kembali Surat 
Perintah Nomor : 117.Pr/07/IJN/2019 tang-
gal 30 April 2019 dengan waktu pelaksa-
naan dari 4 Mei s.d 31 Mei 2019 tentang 
Asistensi Penilain Mandiri Pembangunan 
ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan 
Kementerian ESDM Tahun 2019.
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Adapun arahan dari Inspektur Jenderal Prof 
Akhmad Syakhroza atas kegiatan pemba-
ngunan ZI di Lingkungan KESDM dihara-
pkan seluruh Unit Eselon I ikut berpartisi-
pasi dengan mengikutsertakan Unit Kerja 
Eselon II dari masing-masing Unit Eselon 
I dengan harapan dapat memperoleh Unit 
Kerja berpredikat WBK atau WBBM yang 
lebih banyak.

Adapun Unit Kerja yang berpartisipasi da-
lam kegiatan Pembangunan ZI di Lingkun-
gan KESDM Tahun 2019 terdapat 43 (em-
pat puluh tiga) Unit Kerja yang terdiri dari 
5 (lima) Unit Kerja Eselon I, 35 (tiga puluh 
lima) Unit Kerja Eselon II dan 3 (tiga) Unit 
Kerja Eselon III, dengan uraian :

1. Pusat Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Minyak dan Gas Bumi 

2. Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Teknologi Mineral dan Batubara

3. Pusat Air Tanah dan Geologi Tata 
Lingkungan

4. Pusat Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Aparatur

5. Pusat Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Geologi, Mineral dan Ba-
tubara

6. Pusat Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Ketenagalistrikan, Energi 
Baru Terbarukan dan Konservasi En-
ergi

7. Sekretariat Jenderal Dewan Energi 
Nasional

8. Direktorat Pembinaan Pengusahaan 
Mineral

9. Direktorat Pembinaan Pengusahaan 
Batubara

10. Direktorat Penerimaan Mineral dan 
Batubara

11. Direktorat Pembinaan Usaha Hilir 
Minyak dan Gas Bumi

12. Balai Penyelidikan dan Pengemban-
gan Teknologi Kebencanaan Geologi

13. Direktorat Teknik dan Lingkungan 
Mineral dan Batubara

14. Inspektorat Jenderal Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral

15. Direktorat Panas Bumi
16. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
17. Sekretariat Jenderal Kementerian En-

ergi dan Sumber Daya Mineral
18. Direktorat Aneka Energi Baru dan En-

ergi Terbarukan
19. Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Teknologi Ketenagalistrikan, Energi 
Baru Terbarukan dan Konservasi En-
ergi

20. Pusat Pengelolaan Barang Milik Neg-
ara

21. Politeknik Energi dan Mineral “Akami-
gas”

22. Pusat Data dan Teknologi Informasi
23. Pusat Penelitian dan Pengemban-

gan Teknologi Minyak dan Gas Bumi 
“Lemigas”

24. Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Geologi Kelautan

25. Badan Pengatur Hulu Minyak dan 
Gas Bumi

26. Pusat Survey Geologi
27. Direktorat Pembinaan Program Min-

yak dan Gas Bumi
28. Direktorat Teknik dan Lingkungan 

Minyak dan Gas Bumi
29. Direktorat Bioenergi
30. Direktorat Konservasi Energi
31. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Ben-

cana Geologi
32. Balai Konservasi Air Tanah
33. Pusat Sumber Daya Mineral, Batuba-

ra dan Panas Bumi
34. Direktorat Pembinaan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bumi
35. Direktorat Perencanaan dan Pemba-

ngunan Infrastruktur Minyak dan Gas 
Bumi

36. Sekretariat Direktorat Jenderal Min-
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yak dan Gas Bumi
37. Direktorat Perencanaan dan Pemba-

ngunan Infrastruktur Energi Baru Ter-
barukan dan Konservasi Energi

38. Museum Geologi
39. Sekretariat Badan Geologi
40. Sekretariat Direktorat Jenderal Miner-

al dan Batubara
41. Sekretariat Direktorat Jenderal Energi 

Baru Terbarukan dan Konservasi En-
ergi

42. Sekretariat Badan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia

43. Sekretariat Badan Penelitian dan 

Pengembangan ESDM
Dengan melalui pleno dua kali yakni pada 
17 Mei 2019 dan 20 Mei 2019 maka diper-
oleh 25 (dua puluh lima) Unit Kerja yang 
memenuhi syarat untuk diajukan sebagai 
predikat WBK dan WBBM dari 43 (empat 
puluh tiga) Unit Kerja yang ikut berpartisi-
pasi dalam pembangunan Zona Integritas 
di Lingkungan Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral tahun 2019. Adapun 
25 (dua puluh lima) Unit Kerja yang me-
menuhi syarat WBK dan WBBM :

No Unit Kerja Eselon Usulan Penilaian 
TPI

1 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Minyak dan Gas Bumi 

II WBBM 95,99

2 Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi 
Mineral dan Batubara

II WBBM 95,73

3 Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan II WBBM 94,40
4 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Aparatur
II WBBM 92,45

5 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Geologi, Mineral dan Batubara

II WBK 95,21

6 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan 
dan Konservasi Energi

II WBK 95,00

7 Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional I WBK 94,69
8 Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral II WBK 94,27
9 Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara II WBK 93,87

10 Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara II WBK 93,35
11 Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak 

dan Gas Bumi
II WBK 93,08

12 Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknolo-
gi Minyak dan Gas Bumi “Lemigas”

II WBK 92,77

13 Balai Penyelidikan dan Pengembangan Te-
knologi Kebencanaan Geologi

III WBK 92,54
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14 Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral 
dan Batubara

II WBK 92,25

15 Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral

I WBK 90,77

16 Direktorat Panas Bumi II WBK 90,55
17 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan I WBK 90,18
18 Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Mineral
I WBK 90,02

19 Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Ter-
barukan

II WBK 90,01

20 Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknolo-
gi Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan 
dan Konservasi Energi

II WBK 89,61

21 Direktorat Pembinaan Program Minyak dan 
Gas Bumi

II WBK 85,52

22 Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara II WBK 84,68
23 Politeknik Energi dan Mineral “Akamigas” II WBK 84,15
24 Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak 

dan Gas Bumi
II WBK 82,21

25 Pusat Data dan Teknologi Informasi II WBK 81,05
 Dari hasil penilaian TPI diperoleh :

a. Unit Kerja Eselon I   =  4 Unit 
b. Unit Kerja Eselon II  = 20 Unit
c. Unit Kerja Eselon III =  1 Unit

Adapun ke 25 (dua puluh lima) Unit 
Kerja tersebut per tanggal 31 Mei 
2019 sudah diajukan kepada TPN 
(Tim Penilai Nasional) yang berang-
gotan Kemanpan RB, KPK dan Om-
budsman RI untuk mendapatkan 
predikat WBK atau WBBM.

• SIMPULAN 

a. 4 (empat) Unit Kerja yang telah 
memperoleh predikat WBK telah 
berhasil memenuhi syarat untuk dia-
jukan sebagai calon predikat WBBM 
(Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) 
dan diharapkan salah satu dari Unit 
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Kerja dapat memperoleh predikat 
WBBM.

b. 21 (dua puluh satu) Unit Kerja yang 
lain tersebut telah memenuhi syarat 
untuk dapat diajukan sebagai calon 
predikat WBK dan diharapkan mini-
mal 5 (lima) Unit Kerja tersebut dapat 
memperoleh predikat WBK.

c. Kepada 18 (delapan belas) Unit 
Kerja yang masih tertunda dalam 
program pembangunan ZI menuju 
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 
dapat berpartisipasi kembali di tahun 
mendatang 2020.  

Referensi :
1. Peraturan Presiden No : 81 Tahun 2010 

tanggal  21 Desember 2010

2. Permenpan RB No : 52 Tahun 2014 
tanggal 17 Oktober 2014

3. Kepmen ESDM No : 80.K/07/
MEM/2019 tanggal 8 Mei 2019

4. Surat Perintah No : 104/07/IJN.V/2019 
tanggal 2 Maret 2019

5. Surat Perintah No : 117.Pr/07/IJN/2019 
tanggal 30 April 2019

6. Surat Kemenpan RB No : B/70/
PW.00/2019 tanggal 18 April 2019

7. Surat Sekjen KESDM No : 0973/08/
SJN.0/2019 tanggal 31 Mei 2019
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Zona Integritas (ZI) adalah predikat 
yang diberikan kepada instansi pe-
merintah yang pimpinan dan jajaran-

nya mempunyai komitmen untuk mewujud-
kan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ 
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 
melalui reformasi birokrasi, khususnya da-
lam hal pencegahan korupsi dan pen-
ingkatan kualitas pelayanan publik. 
Kementerian ESDM telah mencanangkan 
Pembangunan ZI sejak tanggal 14 Desem-
ber 2012 dengan penandatanganan piagam 
pembangunan ZI. Namun, upaya pemba-
ngunan ini hibernasi ketika ada peninda-
kan atas tindak pindak korupsi (TIPIKOR) 
oleh Pejabat dan Pimpinan Tinggi Madya di 
lingkungan KESDM pada tahun 2015. Se-
suai aturan dalam Peraturan MenPAN-RB 
Nomor 52 Tahun 2014 bahwa Penetapan 
predikat WBK berlaku sesuai yang tertera 
dalam Surat Keputusan pimpinan instansi 
pemerintah yang bersangkutan, dan dapat 
dicabut apabila ternyata setelah peneta-

pannya terdapat kejadian/peristiwa yang 
mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya 
lagi indikator bebas dari korupsi. Jadi, ada 2 
kunci penting dalam pembangunan ZI, yai-
tu Pencegahan Korupsi dan Peningkatan 
Kualitas Pelayanan Publik. Seluruh Upaya 
Penataan dan Penguatan yang dilakukan 
dalam rangka pencegahan korupsi sehing-
ga dikedepankan prinsip transparansi dan/
atau akuntabilitas. Oleh karena itu, perlu 
diintensifkan kembali upaya sosialisasi anti 
korupsi oleh Inspektorat Jenderal dan Biro 
Sumber Daya Manusia bersama Badan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia 
perlu menggalakkan pengembangan kom-
petensi melalui diklat/workshop tentang 
anti korupsi, salah satunya melalui pelati-
han Zona Integritas.

ZI hendaknya diawali dengan pema-
haman atas Korupsi dan cara mencegah 
atau memitigasinya. Selaku Birokrasi yang 
menyelenggarakan pemerintahan urusan 
sumber daya mineral, KESDM berhubun-

HALO ESDM, 
APAKAH SUDAH OPTIMAL 

DALAM KOMITMEN MEMBANGUN 
ZONA INTEGRITAS?

Oleh: Junius Simbolon, S.T., M.T.

PENDAHULUAN
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gan langsung dengan Stakeholder berupa 
Badan Usaha dan/atau Publik sehingga 
ada potensi penyalahgunaan wewenang 
atau peluang untuk Korupsi. Idealnya, 
KESDM mulai kembali membangun ZI se-
jak tahun 2016 setelah adanya permasala-
han TIPIKOR yang melanda KESDM. Ada 
beberapa titik rawan korupsi pada KESDM 
yaitu Pengadaan barang dan Jasa dan 
Bagian Perizinan. Contohnya pada Sektor 
Hulu Migas, celah korupsi dapat terjadi:
1. Penyampaian klaim Cost Recovery 

yang masih Offline dan kewenangann-
ya oleh SKK Migas

2. lelang lapangan atau wilayah kerja 
(WK) migas, namun saat ini telah On-
line

3. penjualan minyak mentah bagian neg-
ara

4. kegiatan perpanjangan perizinan
5. kegiatan perpanjangan kontrak blok 

atau WK migas
6. kegiatan alokasi dan pric-

ing (penentuan harga) gas
7. kegiatan penunjukan atau penentuan 

pemenang tender kegiatan usaha sup-
porting (penunjang/jasa) kegiatan hulu 
migas, dengan indikasi masih ada 

Upeti kepada Pengusaha Lokal.

Hal ini telah dimitigasi oleh KESDM melalui 
beberapa upaya, diantaranya adalah:
1. E-Lelang Wilayah Kerja Migas
2. Perbaikan Regulasi Migas
3. Penyederhanaan Perizinan dan Per-

izinan Online
4. Whistleblowes System ESDM Online
5. Koordinasi dan Supervisi Energi
6. Sinergi KPK RI dan KESDM dalam 

penyusunan Regulasi
7. Penghargaan dan Sosialisasi

Namun, perlu dilakukan lagi upaya Pena-
taan dan Penguatan pada aspek non pe-
layanan publik sehingga benar-benar ter-
bangun Zona Integritas baik pada tingkatan 
organisasi maupun tingkatan individu.

ANALISIS DAN EVALUASI
Pemahaman Awal terjadinya Korupsi ada-
lah karena adanya Kesempatan (Oppor-
tunity), Rasionalisasi (rationalization) dan 
Tekanan (Pressure) sesuai Fraud Triangle 
sebagai berikut:
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Kesempatan (Opportunity Triangle) terbagi 
atas:
1. Conserve fraud (melestarikan korupsi)
2. Conceal fraud (menyembunyikan ko-

rupsi)
3. Commit fraud (melakukan korupsi)

Seseorang dapat melakukan Korupsi keti-
ka ada kesempatan untuk melaksanakan, 
menyembunyikan dan melestarikan Ko-
rupsi, biasanya karena ada kewenangan 
pada Pelaku Korupsi tersebut. Sebagai 
Contoh adalah PPK dapat membelanjakan 
uang untuk kepentingan Pribadi namun 
menyembunyikan korupsinya melalui buk-
ti perjanjian yang fiktif, barang yang fiktif, 
dan dokumentasi yang fiktif. Ketika PPK 
melakukan hal tersebut, PPK bersama-sa-
ma pengelola APBN lainnya dan ini sudah 
menjadi hal yang biasa dilakukan oleh 
Pengelola APBN untuk mendanai kegiatan 
yang tidak ada alokasi anggarannya.

Rasionalisasi (rationalization Triangle) 
terbagi atas :
1. Justification  (Pembenaran)
2. Attitude (Kebiasaan/Tingkah Laku)
3. Lack of Personel Integrity (Kurangnya 

integritas Pribadi)

Seseorang dapat melakukan Ko-
rupsi ketika ada alasan logis yang dapat 
dibenarkan menurut pendapatnya, adanya 
suatu kebiasaan yang berlaku pada suatu 
instansi dan kurangnya integritas pada 
pribadi orang tersebut. Contohnya ada-
lah perilaku biaya perjalanan dinas yang 
Double Cost didanai oleh APBN dan Non-
APBN oleh Badan Usaha. Hal ini dapat 
dilakukan oleh ASN ketika dia berpandan-
gan bahwa negara tidak dirugikan kare-
na tidak double-cost dari APBN dan ASN 
merasa bahwa remunerasinya dari Kantor 
masih belum memadai untuk memenuhi 

keinginannya, biasa dilakukan ASN Senior 
dan karena kurangnya integritas.

Tekanan (Pressure) terbagi atas:
1. Employee Pressure Triangle (Tiga 

Tekanan Pegawai) , yaitu Financial 
(Keuangan), Emotional (Emosi) dan 
Life Style (Gaya Hidup)
Seseorang dapat melakukan Korupsi 
ketika dia memiliki hutang atau biaya 
pengobatan yang besar dan harus 
segera dilunasi, adanya sikap yang 
tidak pernah merasa cukup dan sela-
lu merasa kurang dan karena memili-
ki gaya hidup yang mewah atau suka 
berwisata yang mengeluarkan biaya 
besar.

2. Financial Statement Pressure Triangle 
(Tiga Tekanan Penyataan Keuangan 
Instansi), yaitu Financial (Keuangan), 
Industry Condition (Kondisi Instansi), 
Management Characteristic (Karakter-
istik Manajemen).
Instansi dapat melakukan Korupsi 
ketika instansi sedang menghadapi 
kondisi akan pailit atau memiliki laba 
operasional yang terlalu tinggi, kondi-
si instansi yang mendesak dan butuh 
terobosan yang memerlukan upaya 
diluar kebiasaan seperti suap pada 
penyelenggara negara, dan memang 
adanya kebiasaan pada instansi yang 
menghalalkan segala macam cara un-
tuk meraih tujuannya.

Pendapat lain menyatakan bahwa Korupsi 
dapat terjadi adanya Kesempatan, Kuran-
gnya Kontrol (Pengawasan) dan Adanya 
Niat (Itikad Jahat) sesuai formula sederha-
na dibawah ini:
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Oleh karena itu, Pembangunan Zona In-
tegritas (ZI) dalam rangka Mengurangi 
Kesempatan dan Niat Jahat untuk Korup-
si dan Meningkatkan Kontrol atau Penga-
wasan dalam seluruh aspek birokrasi baik 
pelayanan publik maupun non-pelayanan. 
Dalam usaha untuk melakukan percepa-
tan pencapaian terhadap sasaran program 
reformasi birokrasi, maka pemerintah men-
uangkan program akselerasi tersebut da-
lam bentuk pilot project pencapaian sasa-
ran RB yaitu Zona Integritas yang tertuang 
dalam Permenpan RB nomor 52 tahun 
2014 tentang Pedoman Pembangunan 
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Ko-
rupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. 
Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang 
diberikan kepada instansi pemerintah 
yang pimpinan dan jajarannya mempunyai 
komitmen untuk mewujudkan WBK/ WBBM 
melalui reformasi birokrasi, khususnya da-
lam hal pencegahan korupsi dan peningka-
tan kualitas pelayanan publik. 

Kementerian ESDM telah memperoleh 4 
Unit yang berpredikat WBK pada Tahun 
2018, dan hal ini menjadi penyemangat 
bagi Unit Kerja lainnya dalam meraih Pre-
dikat WBK dan menjadi booster bagi 4 unit 
tersebut untuk meraih Predikat WBBM. 
Berdasarkan Analisis dan Evaluasi Penu-
lis atas Situasi dan Kondisi Unit Kerja di 
lingkungan KESDM, meraih Predikat WBK 
dan WBBM bukanlah sesuatu yang musta-
hil namun perlu upaya nyata dari pimpinan 

dan adanya kesadaran seluruh pegawai 
ASN dan Non-ASN di lingkungan KESDM 
untuk menegakkan Nilai-Nilai KESDM. 
Namun, ada beberapa hal yang mungkin 
dapat diperbaiki demi pencapaian Predikat 
WBK dan WBBM di lingkungan KESDM 
sesuai PerMenPAN-RB Nomor 52 Tahun 
2014, yaitu:

A. Aspek Manajemen Perubahan
1. Secara Organisasi, KESDM be-

lum menetapkan Budaya Organi-
sasi atau Budaya Kerja di lingkun-
gan KESDM, meskipun demikian 
KESDM telah memiliki Nilai-Nilai 
KESDM sebagaimana diatur dalam 
KepMEN ESDM Nomor 808 K/07/
MEM/2015. KESDM dapat melaku-
kan benchmark (studi tiru) dari Ke-
menterian Keuangan yang telah 
menetapkan Budaya Organisasi se-
bagaimana diatur dalam Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 
2013 tentang Program Budaya di 
Lingkungan Kementerian Keuangan 
dan Telah dinternalisasikan oleh Dit-
jen Perbendaharaan melalui Kepu-
tusan Direktur Jenderal Perbenda-
haraan Nomor : KEP-637/PB/2017 
tentang GRAND DESIGN BUDAYA 
ORGANISASI DIREKTORAT JEN-
DERAL PERBENDAHARAAN 2018-
2020

2. Secara Organisasi, Belum seluruh 
Unit Kerja di lingkungan KESDM 
yang mencanangkan Pembangunan 
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Zona Integritas sehingga internal-
isasi ZI belum menyeluruh kepada 
seluruh pegawai

3. Secara Individu, Beberapa ASN 
KESDM masih memiliki attitude yang 
resisten terhadap Perubahan seperti 
resistensi atas mutasi pegawai kare-
na adanya benturan kepentingan, 
program rotasi dan mutasi internal 
yang sering dilakukan pimpinan

4. Secara Individu, Beberapa Pimpinan 
Tinggi Madya/Pratama/Administra-
tor/Pengawas/Jabatan Fungsion-
al Madya/Muda belum bertindak 
sebagai Role Model atau Panutan 
bagi Stafnya baik dalam absensi, 
maupun dalam implementasi integ-
ritas sehingga pelaksanaan pemba-
ngunan ZI tidak optimal diinternal-
isasikan kepada seluruh pegawai

5. Secara Individu dan Organisa-
si, Agen Perubahan KESDM be-
lum optimal diberdayakan sebagai 
penggerak pegawai lainnya dalam 
membangun ZI di lingkungan unit 
kerjanya masing-masing

B. Aspek Penataan Tata Laksana
1. Secara Organisasi, Belum Seluruh 

unit kerja di lingkungan KESDM 
yang telah mempublikasikan SOP 
Kegiatan Utamanya terutama pe-
layanan publiknya sehingga peneri-
ma layanan memiliki kepastian pada 
saat pengurusan ijin dan non-ijin di 
lingkungan KESDM;

2. Secara Organisasi, Belum Seluruh 
unit kerja di lingkungan KESDM 
yang menggunakan teknologi infor-
masi (online system) untuk pembe-
rian pelayanan publiknya baik ijin 
maupun perijinan;

3. Secara Organisasi, Sistem pen-
gukuran kinerja berbasis sistem 
informasi pada KESDM melalui ap-

likasi e-kinerja belum optimal. Hal ini 
mempengaruhi nilai pembangunan 
ZI dan nilai SAKIP KESDM;

4. Secara Organisasi, Kebijakan ter-
kait PPID di lingkungan KESDM 
belum ditetapkan, namun telah ada 
aplikasi https://ppid.esdm.go.id. 
KESDM dapat melakukan bench-
mark (studi tiru) dari Kementerian 
Keuangan yang telah menetapkan 
pedoman keterbukaan informasi 
publik kementerian keuangan  se-
bagaimana diatur dalam PMK 200/
PMK.01/2016;

5. Secara Organisasi, KESDM belum 
melakukan Monev atas pelaksa-
naan kebijakan keterbukaan infor-
masi public. Hal ini dapat dilihat dari 
berbedanya informasi yang disajik-
an dalam situs masing-masing Esel-
on I dibandingkan dengan informasi 
public yang seharusnya disajikan 
sesuai situs https://ppid.esdm.go.id

6. Secara Individu, masih ada ASN 
KESDM yang kurang berniat da-
lam melaksanakan tugas fungsinya 
sesuai SOP dan mencoba mencari 
kesempatan untuk mendatangkan 
pemasukan bagi dirinya pada saat 
pelaksanaan tugas dan fungsinya 
(atau sering diistilahkan kalau bisa 
dibuat rumit, mengapa harus dibuat 
gampang?. Pemberi Layanan dapat 
apa? Penerima Layanan berani ba-
yar berapa?)

C. Aspek Penataan Sistem Manajemen 
Sumber Daya Manusia

1. Secara Organisasi, KESDM belum 
optimal dalam menetapkan Pola 
Karir dan/atau Pola Mutasi dan/atau 
Manajemen Talenta di lingkungan 
KESDM. KESDM dapat melaku-
kan benchmark (studi tiru) dari Ke-
menterian Keuangan yang telah 
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menetapkan pedoman manajemen 
talenta kementerian keuangan  se-
bagaimana diatur dalam PMK 60 /
PMK.01/2016 dan pola mutasi ja-
batan karir kementerian keuangan  
sebagaimana diatur dalam PMK 39/
pmk.01/2009;

2. Secara Organisasi, KESDM belum 
optimal melaksanakan aturan Pas-
al 190 ayat (1), (3), dan (4) dalam 
PP No 11 Tahun 2017 tentang Ma-
najemen PNS. Ada beberapa PNS 
KESDM yang terkena mutasi da-
lam satu Instansi Pusat atau antar 
Instansi Pusat dalam kurun waktu 
yang belum 2 tahun pada instansi 
awalnya namun ada beberapa PNS 
yang belum terkena mutasi meski-
pun telah 5 tahun pada instansi 
awalnya

3. Secara Organisasi, KESDM belum 
optimal dalam melaksanakan atur-
an Pasal 203 ayat (4) dalam PP No 
11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
PNS, yang berbunyi Pengemban-
gan kompetensi bagi setiap PNS 
dilakukan paling sedikit 20 (dua pu-
luh) jam pelajaran dalam 1 (satu) 
tahun

4. Secara Organisasi, KESDM belum 
optimal dalam melaksanakan atur-
an Pasal 206 ayat (1) dalam PP 
No 11 Tahun 2017 tentang Mana-
jemen PNS, yang berbunyi Untuk 
menyusun rencana pengembangan 
kompetensi dilakukan analisis kes-
enjangan kompetensi dan analisis 
kesenjangan kinerja

5. Secara Organisasi dan Individu, 
masih terdapat target Kinerja Indivi-
du yang tidak terkait dengan kinerja 
organisasinya dan atasannya;

D. Aspek Penguatan Akuntabilitas
1. Secara Organisasi, cascade kinerja 

dan penggunaan aplikasi e-kinerja 
belum optimal

2. Secara Individu, masih terdapat 
ASN KESDM yang belum memaha-
mi akuntabilitas kinerja khususnya 
bagi penyusun laporan kinerja dan 
penyusun RKA-KL.

E. Aspek Penguatan Pengawasan
1. Secara Individu, ASN KESDM belum 

sepenuhnya memahami gratifikasi 
dan kurangnya kesadaran dalam 
melaporkan gratifikasi.

2. Secara Individu, ASN KESDM be-
lum membudayakan sadar risiko 
dan menerapkan kegiatan pengen-
dalian dalam memitigasi risiko pada 
saat pelaksanaan tugas dan fung-
sinya

3. Secara Individu dan Organisasi, 
ASN KESDM belum sepenuhnya 
memahami dan mengimplementa-
sikan upaya pencegahan dan pen-
anganan benturan kepentingan 
seperti penggunaan BMN untuk 
kepentingan pribadi meskipun tel-
ah melalui surat resmi peminjaman 
kendaraan dinas

4. Secara Organisasi, KESDM belum 
memiliki aplikasi untuk menampung 
seluruh pengaduan masyarakat dan 
dapat dintegrasikan dengan aplika-
si LAPOR. Namun, KESDM telah 
memiliki aplikasi whistleblowing 
system untuk pengaduan berindi-
kasikan TIPIKOR

5. Secara Organisasi dan Individu, 
masih terdapat unit kerja yang tidak 
memantau kewajiban penyampaian 
LHKPN dan LHKASN secara berka-
la sesuai peraturan yang berlaku

6. Secara Organisasi, masih terdapat 
saldo temuan hasil pengawasan 
internal dan eksternal yang belum 
ditindaklanjuti
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F. Aspek Peningkatan Pelayanan Publik
1. Secara Organisasi, masih terdapat 

beberapa unit kerja khususnya yang 
memberikan pelayanan publik baik 
perijinan maupun non perijinan, be-
lum bersertifikasi pelayanan publik 
internasional;

2. Secara Organisasi, masih terdapat 
Unit kerja KESDM yang belum 
memiliki sistem reward and punish-
ment bagi pelaksana layanan ser-
ta pemberian kompensasi kepada 
penerima layanan bila layanan tidak 
sesuai standar

3. Secara Individu, masih terdapat be-
berapa Pemberi Layanan KESDM 
yang belum memperoleh diklat Pe-
layanan Prima dan/atau Pelatihan 
Zona Integritas dan belum mengim-
plementasikan Pelayanan Prima.

PENUTUP
Selain beberapa perbaikan diatas, masih 
ada Pekerjaan Rumah (PR) KESDM yang 
harus dikerjakan sesuai Hasil Evaluasi Tim 
Penilai Nasional melalui Surat KeMen-
PAN-RB Nomor B/54/PW.04/2019 tanggal 
12 Maret 2019 Hal Hasil Evaluasi Pelaksa-
naan Pembangunan Zona Integritas Menu-
ju WBK/WBBM, yaitu:

1. Menginternalisasikan budaya integ-
ritas dalam pelaksanaan tugas dan 
fungsi, agar benar-benar menjadi 
budaya yang melekat dalam setiap 
individu pegawai sehingga pelaksa-
naan pembangunan zona integritas 
dapat terus dilaksanakan secara 
konsisten

2. Menugaskan Agent of Change/role 
model dengan target-target peruba-
han nyata pada masing-masing unit 
kerja

3. Menyusun Peta Bisnis Proses yang 
menggambarkan keterkaitan proses 
kerja antar unit kerja/bagian

4. Menyempurnakan ukuran kinerja 
organisasi dan individu yang berori-
entasi hasil dan menerapkan pener-
apan PK berjenjang hingga ke level 
jabatan paling rendah

5. Melakukan monitoring dan evaluasi 
atas implementasi atas rencana aksi 
pembangunan ZI, Pemanfaatan TI 
baik dalam pengukuran kinerja, op-
erasionalisasi SDM maupun pem-
berian pelayanan public, Pola Rota-
si dan Mutasi serta pengembangan 
SDM Aparatur yang dikaitkan den-
gan peningkatan kinerja, Sistem 
Pengawasan seperti pengendalian 
Gratifikasi, Penerapan SPIP, Pen-
gaduan Masyarakat, Whistle Blow-
ing System, dan Penanganan Ben-
turan Kepentingan

6. Melakukan Survei secara berkala 
dengan tools yang digunakan un-
tuk mengukur Indeks Persepsi Anti 
Korupi dan indeks Pelayanan Pub-
lik sehingga dapat mengurangi gap 
nilai surbei serta hasil survey dapat 
digunakan untuk meningkatkan in-
tegritas para pegawai serta kualitas 
layanan secara berkelanjutan

7. Meningkatkan pemahaman seluruh 
unit kerja tentang pentingnya pen-
erapan reformasi birokrasi di mas-
ing-masing unit kerja dalam rangka 
mendorong percepatan reformasi 
birokrasi di KESDM;

8. Pimpinan Unit Eselon I agar men-
dorong penguatan komitmen dari 
para pimpinan unit kerja dibawahn-
ya untuk melakukan upaya perubah-
an. Selanjutnya gagasan perubahan 
kea rah perbaikan ini agar diinter-



19Buletin Pengawasan
Vol. 16 No 2, Juni 2019

nalisasi kepada seluruh anggo-
ta unit kerja sehingga gerakan 
perbaikan ini dapat diikuti oleh 
seluruh pegawai

9. Memperkuat kapasitasn In-
spektorat untuk mendorong 
pelaksanan ZI di seluruh unit 
kerja KESDM serta mengu-
rangi disparitas/gap dalam 
penilaian evaluasi ZI menuju 
WBK/WBBM

10. Memperbaiki strategi Komuni-
kasi dari Setiap unit kerja untuk 
meningkatkan kedekatan mer-
eka dengan masyarakat atau 
pemangku kepentingan. Pen-
guatan strategi komunikasi ini 
diharapkan mampu menjelas-
kan kepada masyarakat atas 
berbagai upaya perbaikan yang 
telah dilakukan oleh unit kerja 
dalam meningkatkan kualitas 
layanan maupun meningkat-
kan integritas organisasi

Referensi
PP No 11 Tahun 2017
PerMen PAN-RB Nomor 52 Tahun 
2014

Zona Integritas (ZI) 
adalah predikat yang 
diberikan kepada in-

stansi pemerintah 
yang pimpinan dan 
jajarannya mempu-

nyai komitmen untuk 
mewujudkan Wilayah 

Bebas dari Korupsi 
(WBK)/ Wilayah Bi-

rokrasi Bersih Melayani 
(WBBM) melalui refor-
masi birokrasi, khusus-
nya dalam hal pence-

gahan korupsi dan 
peningkatan kualitas 

pelayanan publik.

“
“
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Hasil survei Transparency Interna-
tional mencatat Indeks Persepsi 
Korupsi (IPK) Indonesia pada 

tahun 2018 naik 1 poin menjadi 38 dari 
skala 0-100 yang menempatkan Indone-
sia di peringkat ke 89 dari seluruh neg-
ara di dunia. Transparency International 
menggunakan beberapa kriteria untuk 
mengukur seberapa baik suatu negara 
memberantas korupsi, termasuk check 
and balances kekuatan politik, kontrol atas 
konflik kepentingan dan pengaruh pribadi 
pada pemerintah, termasuk juga dukun-
gan media yang bebas dan independen, 
serta memastikan keamanan wartawan 
untuk bekerja tanpa intimidasi dan pelece-
han. Oleh karenanya hingga saat ini, IPK 
diyakini sebagai pendekatan yang sah 
untuk melihat tingkat korupsi di suatu 
negara.
Sebagai komitmen terhadap pencegahan 
korupsi di Indonesia, Kementerian PAN 
dan RB menerbitkan Peraturan Menteri 

PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 ten-
tang Pedoman Pembangunan Zona Integ-
ritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi 
dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Me-
layani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. 
Peraturan ini menjadi acuan bagi pejabat 
di lingkungan Kementerian/Lembaga dan 
Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dalam 
rangka Pembangunan Zona Integritas 
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan 
Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani 
(WBK/WBBM). K/L/Pemda yang telah 
mencanangkan kesiapan dalam rangka 
pembangunan ZI menindaklanjuti dengan 
mengusulkan satu atau beberapa unit ker-
ja sebagai WBK/WBBM.
Di Kementerian ESDM sendiri, sampai 
dengan semester I 2019 terdapat 4 unit 
kerja yang berpredikat WBK, yaitu Pusat 
Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Aparatur, Pusat Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Minyak Dan Gas Bumi, Pu-
sat Air Tanah Dan Geologi Tata Lingkun-

WBK/WBBM 
menuju ZI?

Penulis : Ayas Tasli Wiguna
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gan, dan Pusat Penelitian dan Pengem-
bangan Teknologi Mineral dan Batubara 
namun belum terdapat unit kerja yang 
mendapatkan predikat WBBM, sedangkan 
berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 
KESDM 2015-2019, ditargetkan 10 unit 
kerja yang telah memperoleh WBK dan 
1 unit kerja memperoleh WBBM. Besar 
harapan semoga di penghujung tahun ini 
target tersebut dapat tercapai.
Pertanyaan besarnya adalah setelah 
ditetapkan sebagai WBK/WBBM, apakah 
pekerjaan KESDM telah selesai? Tentun-
ya tidak. Predikat WBK/WBBM bukanlah 
akhir dari segalanya, justru merupakan 
sebuah awal tak berakhir karena predikat 
tersebut akan dievaluasi setiap tahun, 
yang berarti predikat WBK/WBBM tersebut 
dapat dicabut jika terdapat penurunan per-
formance unit kerja yang mengakibatkan 
tidak terpenuhinya kriteria penilaian. 
Lalu bagaimana pengaruhnya dengan ZI? 
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 
52 Tahun 2014 menegaskan bahwa unit 
kerja berpredikat WBK/WBBM merupakan 
outcome dari upaya pencegahan korupsi 
yang dilaksanakan secara konkrit di dalam 
lingkup Zona Integritas. Pengembangan 
WBK/WBBM pun sejalan dengan konsep 
Island of Integrity. Kalau kita menga-
nalogikan ZI adalah sebuah pulau, maka 
unit kerja yang telah mendapat predikat 
WBK/WBBM adalah sebuah area di pulau 
tersebut. Zona Integritas di pulau tersebut 
dapat tercapai apabila seluruh daerah di 
pulau tersebut telah menjadi Wilayah Be-
bas dari Korupsi.
Sayangnya Peraturan Menteri PAN dan 
RB tersebut hanya mengatur bagaimana 
menjadi WBK/WBBM, seolah-olah den-
gan menjadi WBK/WBBM maka Zona 
Integritas telah terbentuk. Zona Integri-
tas adalah tujuan akhirnya, bukan WBK/

WBBM.  WBK/WBBM adalah proses, 
suatu cara untuk menjadikan K/L/Pemda 
menjadi sebuah Island of Integrity atau 
Zona Integritas. Unit kerja yang telah 
menjadi WBK/WBBM seharusnya menja-
di pilot project dan benchmark untuk unit 
kerja lainnya. Unit kerja tersebut diberikan 
kebebasan untuk bekerja dengan benar 
sesuai dengan ketentuan perundan-
gan-undangan sehingga tidak terdapat 
lagi temuan-temuan audit terkait titipan-tit-
ipan atau pesanan-pesanan tertentu dari 
pihak manapun. Pemberian reward dalam 
bentuk tunjangan/remunerasi kepada unit 
kerja yang memperoleh predikat WBK/
WBBM mungkin dapat menjadi solusinya. 
Bukannya nanti akan terjadi kecemburu-
an dari unit kerja lainnya? Ya! Itulah yang 
ingin diciptakan, dengan begitu, unit kerja 
lain pun bersemangat untuk menjadi WBK/
WBBM selanjutnya. Jadi, apakah lebih 
baik WBK/WBBM menuju ZI ?
***
Referensi:
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 
Tahun 2014 tentang Pedoman Pemba-
ngunan Zona Integritas Menuju Wilayah 
Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 
Bersih Dan Melayani Di Lingkungan In-
stansi Pemerintah;
Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Thun 
2015 tentang Rencana Strategis Kemen-
terian Energi dan Sumber Daya Mineral 
Tahun 2015-2019.
https://ti.or.id/corruption-perception-in-
dex-2018/
https://www.esdm.go.id/id/reformasi-bi-
rokrasi/berita-foto-rb/4-unit-kerja-kement-
erian-esdm-raih-penghargaan-wilayah-be-
bas-korupsi



22 Buletin Pengawasan
Vol. 16 No 2, Juni 2019

Reformasi Birokrasi sebagaimana 
yang telah diamanatkan dalam 
Peraturan Presiden Nomor 81 Ta-

hun 2010 tentang Grand Design Reforma-
si Birokrasi 2010 – 2025 merupakan upa-
ya berkelanjutan yang setiap tahapannya 
memberikan perubahan atau perbaikan 
birokrasi ke arah yang lebih baik. Pelak-
sanaan Reformasi Birokrasi diharapkan 
dapat mewujudkan kualitas penyeleng-
garaan pemerintahan yang profesional, 
berintegritas, bersih, dari perilaku korupsi, 
kolusi, dan nepotisme serta mewujudkan 
pelayanan publik yang sesuai dengan 
harapan masyarakat.
Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut 
terdapat 8 (delapan) area perubahan yang 
perlu dilakukan secara sungguh-sungguh 
dan berkelanjutan. Salah satunya adalah 

perubahan mind-set (pola pikir) serta cul-
ture set (budaya kerja) yang mencerminkan 
integritas dan kinerja semakin tinggi. Oleh 
karena itu diperlukan individu/kelompok 
terpilih yang dapat mengubah pola pikir 
dan budaya kerja di lingkungan Instansi 
Pemerintah untuk menggerakan birokrasi 
pemerintahan yang profesional atau dise-
but Agent of Change (Agen Perubahan)
Agen Perubahan harus dapat menjadi 
pelopor perubahan dan sekaligus dapat 
menjadi teladan dan panutan (role mod-
el) dengan menjaga konsistensi antara 
pikiran, ucapan dan perilaku yang mencer-
minkan integritas dan kinerja yang tinggi di 
lingkungan organisasinya.
Tidak semua pegawai dapat dipilih sebagai 
Agen Perubahan. Terdapat kriteria yang 
harus dipenuhi bagi setiap pegawai untuk 

PERAN AGENT OF CHANGE 
(AGEN PERUBAHAN) 

DALAM PELAKSANAAN 
REFORMASI BIROKRASI

Penulis : Eka Jayasukmana, S.T.

Auditor Muda, Inspektorat V
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dapat dipilih sebagai Agen Perubahan di-
antaranya bertanggungjawab atas setiap 
tugas yang diberikan, taat aturan disiplin 
dan kode etik, mampu memberikan pen-
garuh positif, inovatif dan proaktif. Setelah 
itu setiap individu pegawai yang telah me-
menuhi kriteria melalui seleksi internal, ha-
rus melalui tahap selanjutnya yaitu tahap 
assesment. Pelaksanaan assesment ber-
tujuan untuk mengetahui kepribadian dan 
potensi kemampuan seseorang individu 
sebagai Agen Perubahan untuk kemudian 
ditetapkan secara formal oleh Pimpinan 
Instansi Pemerintah melalui Surat Kepu-
tusan tentang penetapan Agen Perubahan 
di lingkungan Instansi Pemerintah mas-
ing-masing.
Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) sendiri telah menetapkan 

Agen Perubahan di lingkungan Kemente-
rian ESDM melalui proses seleksi internal 
dan juga assesment melalui Surat Kepu-
tusan Menteri ESDM Nomor 0250.K/73/
SJN/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang 
Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Ke-
menterian ESDM yang merupakan peruba-
han dari Surat Keputusan Menteri ESDM 
Nomor 7806.K/73/SJN/2016 yang sudah 
habis masa berlakunya.
Terdapat total 86 (delapan puluih enam) 
pegawai Kementerian ESDM termasuk 
Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasi-
onal yang ditetapkan sebagai Agen Peru-
bahan di lingkungan Kementerian ESDM 
dengan tingkat jabatan yang bervariasi 
mulai dari level pimpinan Eselon II, Esel-
on III, Eselon IV sampai dengan level staf, 
dengan rincian sebagai berikut :

No Unit Kerja
Jumlah Agen 
Perubahan

1 Sekretariat Jenderal 12
2 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 6
3 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 4
4 Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 10
5 Direktorat Jenderal EBTKE 7
6 Inspektorat Jenderal 5
7 Badan Geologi 12
8 Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM 16
9 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM 11

10 Sekretriat Jenderal Dewan Energi Nasional 3
TOTAL 86

`Masa kerja Agen Perubahan di lingkungan 
Kementerian ESDM adalah selama 2 (dua) 
tahun.
Peran dan tugas Agen Perubahan di 
lingkungan Kementerian ESDM, diantara-
nya :

a. Sebagai katalis
Agen Perubahan harus dapat menum-
buhkan semangat, keyakinan dan ke-
percayaan diri pegawai lain bahwa 
mereka semua dapat melakukan peru-
bahan kearah unit kerja yang lebih baik.
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b. Sebagai penggerak perubahan
Agen Perubahan harus dapat menum-
buhkan kesadaran akan pentingnya 
perubahan demi kebaikan dan keman-
faatan unit kerja serta mendorong dan 
menggerakan pegawai untuk berpartisi-
pasi dalam perubahan menuju ke arah 
unit kerja yang lebih baik.

c. Sebagai pemberi solusi
Agen Perubahan harus memiliki wa-
wasan yang luas pada bidang tertentu 
sehingga dapat memberikan jawab 
atas pertanyaan dan memberikan alter-
natif solusi kepada para pegawai atau 
pimpinan di lingkungan unit kerja yang 
menghadapi kendala atau kebuntuan 
dalam proses berjalannya perubahan 
unit kerja menuju unit kerja yang lebih 
baik.

d. Sebagai mediator
Agen Perubahan harus dapat memban-
tu memperlancar proses perubahan, 
terutama menyelesaikan masalah yang 
muncul dalam pelaksanaan reformasi 
birokrasi dan membina hubungan an-
tara pihak-pihak yang ada di dalam dan 
pihak di luar unit kerja terkait dengan 
proses perubahan.

e. Sebagai penghubung sumber daya
Agen Perubahan harus dapat memban-
gun komunikasi yang efektif dan meng-
hubungkan komunikasi dua arah antara 
para pegawai di lingkungan unit kerjan-
ya dengan para pengambil keputusan.

Dalam melaksanakan peran dan tugasnya, 
setiap Agen Perubahan harus menyusun 
rencana tindak individu dan kelompok ses-
uai dengan persyaratan yang telah ditetap-
kan untuk mendapatkan persetujuan dari 
pimpinan instansi pemerintah. Rencana 
tindak Agen Perubahan adalah rencana 
tindak individu dan kelompok yang disusun 
dan diimplementasikan oleh masing-mas-

ing Agen Perubahan dalam berperilaku 
melaksanakan tugas keseharian dalam unit 
kerja masing-masing dengan memperhati-
kan prinsip prinsip perencanaan yang baik 
seperti : Spesifik, Terukur, Logis, dan Peri-
ode Waktu. Substansi rencana tindak Agen 
Perubahan harus selaras dengan nilai-nilai 
organisasi, isu strategis, rencana aksi dan 
roadmap Reformasi Birokrasi masing-mas-
ing Instansi Pemerintah.
Rencana tindak perubahan dan rencana 
aksi program reformasi birokrasi yang su-
dah dilakukan secara aktif harus diimple-
mentasikan melalui langkah konkret pe-
rubahan serta diinternalisasikan kepada 
seluruh pegawai melalui forum knowledge 
sharing, sosialisasi dan/atau pelatihan di 
kantor sendiri.
Peran Agen Perubahan dalam pelaksa-
naan reformasi birokrasi sangatlah penting 
baik sebagai role model, coach, consultant 
maupun collaborator namun rencana tin-
dak lanjut dan implementasinya dalam ke-
giatan sehari-hari belum secara optimal di 
monitoring dan evaluasi secara berkala se-
hingga capaian target kegiatan dan ham-
batan/kendala yang dihadapi dalam pelak-
sanaan kegiatan tidak dapat dimonitor.
Kesimpulan
Sebelum mengajak orang lain untuk 
melakukan perubahan, Agen Perubahan 
harus mampu mempengaruhi diri sendiri 
untuk melakukan perubahan. Peran Agen 
Perubahan harus semakin ditingkatkan se-
bagai unsur utama penggerak perubahan 
di lingkungan unit kerja. Oleh karena itu 
diperlukan pengembangan untuk mening-
katkan kualitas dan integritas Agen Pe-
rubahan dalam melaksanakan perannya 
melalui pelatihan, benchmarking, work-
shop, seminar, Focus Group Discussion.
Kegiatan monitoring dan evaluasi secara 
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berkala atas pembangunan Agen Pe-
rubahan perlu dilakukan dengan tujuan 
untuk mengukur efektivitas proses dan 
hasil atas pelaksanaan perubahan serta 
memberikan umpan balik (feedback) per-
baikan secara berkelanjutan dalam mem-
bangun Agen Perubahan yang andal.
Referensi
1. Peraturan Presiden Republik Indo-

nesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang 
Grand Design Reformasi Birokrasi 
2010 - 2025;

2. Peraturan Menteri Negara Pendaya-
gunaan Aparatur Negara dan Refor-
masi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pro-
gram Manajemen Perubahan;

3. Peraturan Menteri Negara Pendaya-
gunaan Aparatur Negara dan Refor-
masi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan 
Agen Perubahan di Instansi Pemerin-
tah; dan

4. Surat Keputusan Menteri ESDM No-
mor 0250.K/73/SJN/2019 tanggal 20 
Maret 2019 tentang Agen Perubah-
an Reformasi Birokrasi Kementerian 
ESDM.

Kegiatan monitoring dan 
evaluasi secara berka-
la atas pembangunan 
Agen Perubahan perlu 

dilakukan dengan tujuan 
untuk mengukur efekti-

vitas proses dan hasil atas 
pelaksanaan perubahan 

serta memberikan umpan 
balik (feedback) perbaikan 
secara berkelanjutan da-
lam membangun Agen 
Perubahan yang andal.

“
“
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Penulis: 
Bintang Mahardhitya

Heriansyah

Sekitar beberapa waktu yang lalu, penulis berkesempatan untuk
mendampingi Inspektur Jenderal (Irjen) KESDM, bapak Prof. Akhmad
Syakhroza, Ph.D. atau yang lebih akrab dikenal dengan sapaan prof.
Tom, ke kota Solo. Beliau direncanakan akan menjadi pembicara dalam
acara Temu Ilmiah dalam rangka pengangkatan Prof. Hasan Fauzi.
Beliau diundang untuk menjadi pembicara karena kapasitasnya prof
Tom yang tidak hanya berkutat di dunia akademis saja, tetapi juga
sebagai praktisi di bidang energi.
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Praktek Membangun Tatakelola
Berkelanjutan Sektor Publik:
Studi Kasus Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral

Acara Temu Ilmiah ini dilatarbelakangi karena
adanya pengangkatan salah satu dosen pembimbing
saya, bapak Hasan Fauzi, yang akan menjadi
profesor di bidang CSR, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo.
Penulis yang juga merupakan alumni dari UNS juga
mengenal beliau cukup baik karena beliau menjadi
pembimbin akademis selama penulis berkuliah di
UNS Solo. Karena hal itulah penulis juga dimina
untuk mendampingi Irjen KESDM menuju kota
Bengawan.
Acara didahului oleh seremonial pengangkatan prof.
Hasan di auditorium kampus UNS yang terletak
tepat di belakang gedung rektorat kampus. Prof.
Tom menempati posisi sebagai dewan kehormatan
dan duduk di jajaran Rektor UNS. Acara selesai
sekitar pukul 12 siang, kemudian dilanjutkan makan
siang dan ramah tamah.
Setelah selesai ramah tamah, diskusi Temu Ilmiah
dimulai. Acara bertempat di belakang auditorium,
tepatnya di ruang serbaguna di sebelah
perpustakaan pusat kampus UNS. Prof Tom yang
menjadi narasumber memaparkan tentang
governance, praktek governance, hasil menata
regulasi, serta hasil menata SOP di Kementerian
ESDM.
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Tema pemaparan prof Tom adalah
“Praktek Membangun Tatakelola
Berkelanjutan Sektor Publik: Studi Kasus
Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral”. Walaupun materi yang disajikan
sudah pernah dipaparkan pada
kesempatan-kesempatan lain, penulis
tetap mendapatkan berbagai macam
pemahaman baru terkait dengan
governance, yang dilihat dari kacamata
akademisi.
Lingkungan akademisi memang penuh
dengan teori-teori yang luar biasa, namun
pembicaraan menjadi berbeda ketika
membahas praktek-praktek di lapangan.
Salah satu hal menarik yang menjadi topik
pembicaraan adalah tentang
pertambangan. Selama ini, teman-teman
akademisi melihat pertambangan
cenderung memiliki dampak yang negatif,
pengelolaan yang tidak berbasis
gocernance, dampak lingkungan yang
buruk, hingga perolehan keuntungan
negara yang tidak sebanding dengan
kerusakan-kerusakan yang terjadi.
 

 
Terdapat beberapa pertanyaan
menggelitik tentang apa saja yang
dilakukan Kementerian ESDM
sehingga banyak lingkungan-
lingkungan pasca tambang yang
ekosistemnya sudah rusak parah.
Serta mengapa Kementerian ESDM
tidak mencoba membuat sumber daya
energi baru dan terbarukan (EBT)
yang ramah lingkungan dan
penggantian BBM menjadi BBG. Prof
Tom menjawab pertanyaan-
pertanyaan dosen dan mahasiswa
tersebut dengan jelas tentang apa
saja prestasi-prestasi dan kinerja
yang sudah dilakukan oleh
Kementerian ESDM.
Patut disayangkan pertanyaan-
pertanyaan ini dapat terlontar dari
masyarakat. Apabila di analisa lebih
lanjut, hal ini terjadi karena minimnya
publikasi-publikasi tentang kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh
kementerian ESDM itu sendiri.
Sangat sedikit masyarakat yang
mengetahui informasi-informasi
tantang pertambangan yang ada di
Indonesia, kegiatan EBT, regulasi-
regulasi yang baru diterapkan, dan
sebagainya.
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Prof Tom kemudian menjawab dengan
jelas dan meluruskan pandangan-
pangangan dari rekan seprofesinya
tersebut. Beliau memaparkan apa saja
yang sudah dilakukan oleh KESDM, dari
mulai menata regulasi, pembenahan SOP
dari awal hingga akhir, dan juga desain
tata kelola yang pas untuk diterapkan di
Kementerian ESDM.
Penulis pribadi pun baru menyadari
bahwa publikasi tentang kinerja-kinerja
yang sudah kita lakukan itu memang
penting adanya. Dokumentasi-
dokumentasi kegiatan baik internal
maupun eksternal harus selalu dilakukan
untuk menjaga transparansi dan
kepercayaan publik. Inspektorat Jenderal
yang menjadi pengawas dari setiap
kegiatan di kementerian ESDM juga
seharusnya jangan kalah terkenal dengan
direktorat-direktorat teknis lainnya,
meskipun Itjen bekerja di belakang layer
untuk mengawasi seluruh kegiatan di
KESDM.
Kegiatan-kegiatan di kampus seperti ini
membuka tingkat kepedulian penulis.
Kinerja yang baik dapat diwujudkan dalam
berbagai bentuk,

seperti Wilayah Bebas Korupsi (WBK),
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
(WBBM), dan juga Zona Integritas.
Namun, terlebih daripada itu, jika hanya
berkinerja baik namun tidak terpublikasi,
citra ESDM di mata masyarakat tidak
akan berubah.
Kegiatan Temu Ilmiah ini pun menjadi
langkah yang baik bagi Kementerian
ESDM untuk melakukan sosialisasi atas
kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan
dan juga dapat menigkatkan citra
Kementerian ESDM di mata masyarakat
awam. Pada akhirnya kita akan kembali
lagi pada peribahasa tak kenal maka tak
sayang
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Program Konversi BBM Ke BBG un-
tuk Nelayan Kecil merupakan salah 
satu program Kementerian ESDM 

(KESDM) berupa pendistribusian paket 
konverter kit (konkit) Bahan Bakar Minyak 
(BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) kepada 
nelayan kecil yang manfaatnya langsung 
dirasakan oleh masyarakat. Nelayan yang 
mendapat bantuan program ini merupakan 
nelayan kecil yang memang sangat mem-
butuhkan bantuan, yakni nelayan yang 
memiliki kapal ukuran di bawah 5 Gross 
Tonnage (GT), berbahan bakar bensin, 
memiliki daya mesin dibawah 13 Horse 
Power (HP), menggunakan alat tangkap 

Peran Pengawasan Itjen 
Dalam Mendukung 
Program Konversi BBM Ke BBG 
Untuk Nelayan Kecil

yang ramah lingkungan, belum pernah me-
nerima bantuan sejenis serta memiliki kar-
tu nelayan. Namun pelaksanaan program 
tersebut, tidak luput dari berbagai perma-
salahaan yang salah satunya terkait Paket 
Konkit yang merupakan Barang Milik Neg-
ara (BMN) yang masih tercatat sebagai 
barang persediaan di Laporan Keuangan 
(LK) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas 
Bumi (Ditjen Migas)
Permasalahan BMN Persediaan pada Pro-
gram Konversi BBM ke BBG Tahun 2017.
Paket Konkit BBM ke BBG merupakan 
BMN berupa Persediaan yang dari awal 

Oleh Pandu Setianingprang, S.T.,M.Eng.
Auditor Muda pada Insepktorat II

Sumber gamber : aktual.com
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pengadaannya direncanakan untuk di-
hibahkan. BMN tersebut terlanjur dipin-
dahtangankan kepada penerima hibah 
(Nelayan Kecil) sebelum mendapat per-
setujuan hibah dari Pengguna Barang 
(Menteri ESDM), sehingga pada LK Ditjen 
Migas Tahun 2017 masih tercatat sebagai 
barang persediaan dengan nilai diatas 
dua ratus miliar rupiah yang menjadi salah 
satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK).  Penulis menilai Inspektorat Jen-
deral (Itjen) KESDM sebagai “konsultan” 
bagi unit-unit di lingkungan KESDM, belum 
maksimal dalam mendampingi Ditjen Mi-
gas dalam menjalankan Program Konversi 
BBM ke BBG pada Tahun 2017.  
Peran Pengawasan Itjen pada Program 
Konversi BBM ke BBG Tahun 2018.
Untuk menghindari terulangnya temuan 
BPK di tahun 2018, Itjen KESDM lebih 
meningkatkan pengawasan pada Program 
Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Kecil 
Tahun Anggaran (TA) 2018 berupa:
1. Reviu anggaran Paket Perdana Kon-

versi BBM ke BBG Berupa LPG untuk 
Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil 
Tahun 2018; 

2. Pendampingan Penyusunan Draft Pe-
tunjuk Teknis (Juknis) Pemberian Ban-
tuan Paket Perdana Konversi BBM ke 
BBG Berupa Liquefied Petroleum Gas 
(LPG) untuk Kapal Perikanan Bagi Ne-
layan Kecil Tahun 2018;

3. Monitoring Pembagian dan Persiapan 
Hibah BMN Paket Konkit Nelayan TA 
2018 di 52 Lokasi Kabupaten/Kota;

4. Monitoring pemanfaatan pasca pem-
bagian Paket Konversi BBM ke BBG 
untuk Nelayan Kecil;

5. Pendampingan Rekonsiliasi Penagi-
han yang ditagih oleh PT. Pertamina 
(Persero) selaku Badan Usaha yang 

diberi tugas untuk mendistribusikan 
paket tersebut;

6. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kon-
versi BBM ke BBG untuk Nelayan Kecil 
TA 2018.

Kegiatan pengawasan Itjen ESDM tersebut 
bertujuan untuk:
1. Menghindari diblokirnya anggaran oleh 

Kementerian Keuangan;
2. Memberikan keyakinan terbatas atas 

pelaksanaan pembagian paket konkit 
nelayan tersebut telah tepat sasaran 
penerima, tepat jumlah, tepat spesi-
fikasi teknis, dan tepat waktu dengan 
jumlah paket sebanyak dua puluh lima 
ribu di tahun 2018; 

3. Mendukung persyaratan pelaksanaan 
Hibah BMN Konkit Nelayan;

4. Akun Persediaan terkait bantuan Pe-
merintah kepada Nelayan kecil di LK 
Ditjen Migas Tahun 2018 bersih dari 
potensi temuan BPK;

5. Memberikan keyakinan terbatas bahwa 
paket konkit yang telah didistribusikan, 
bermanfaat bagi Nelayan Kecil; 

6. Menghindari potensi kelebihan penag-
ihan;

7. Menghindari terulangnya permasalah-
an teknis yang dihadapi saat pendistri-
busian paket dilapangan di tahun 2017;

Dari tujuh tujuan tersebut diatas, menurut 
penulis empat diantaranya dapat dikatakan 
relatif tercapai yaitu:
1. Anggaran Paket Konversi BBM ke 

BBG Berupa LPG untuk Kapal Peri-
kanan Bagi Nelayan Kecil Tahun 2018 
yang tidak diblokir oleh Kementerian 
Keuangan;

2. Dua puluh lima ribu paket LPG telah 
selesai didistribusikan kepada Nelayan 
Kecil sebelum Bulan Desember 2018 
dengan spesifikasi teknis sesuai den-
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gan Juknis; 
3. Hasil wawancara terhadap sampling 

Nelayan yang telah memanfaatkan pa-
ket tersebut menyatakan bahwa “den-
gan menggunakan LPG tabung 3 Kg 
dapat menghemat biaya bahan bakar 
sekitar 50% dibandingkan menggu-
nakan bensin;

4. Permasalahan teknis yang dihadapi 
saat pendistribusian paket dilapan-
gan pada tahun 2017 telah berhasil 
diminimalisir pada tahun 2018 seh-
ingga pendistribusian dilapangan ber-
langsung lancar dan kondusif. 

Adapun terkait hibah dan penghapusan 
pencatatan pada barang persediaan ma-
sih dalam proses penyelesaian dokumen 
administrasi yang membutuhkan persetu-
juan Pengguna Barang. Sedangkan untuk 
tujuan menghindari potensi kelebihan pem-
bayaran kepada PT. Pertamina (Persero) 
dapat diukur keberhasilannya setelah sele-
sainya audit dari BPK.
Saran Penulis
 Program Konversi BBM ke BBG 
Berupa LPG untuk Kapal Perikanan Bagi 
Nelayan Kecil telah berlangsung sejak ta-
hun 2016. Namun Ditjen Migas dan Itjen 
KESDM belum melakukan evaluasi efek-
tifitas keberhasilan dari program tersebut. 
Apakah program tersebut berhasil men-
gurangi konsumsi bensin Nelayan Kecil 
(adanya trend menurun) atau Nelayan Ke-
cil tersebut kembali menggunakan bensin 
sedangkan Tabung LPG 3 Kg yang telah 
diterima digunakan untuk konsumsi dapur 
rumah tangga. Penulis menyarankan ke-
pada Ditjen Migas dan Itjen KESDM untuk 
bersinergi melakukan evaluasi efektifitas 
program tersebut sehingga dapat dijad-

ikan acuan apakah program tersebut layak 
dilanjutkan ditahun-tahun mendatang. 
Daftar Pustaka
1. Arsip Berita yang diunggah di Web-

site Kementerian ESDM pada tang-
gal 1 Desember 2018 dengan Judul 
berita “Berikan Konkit BBM ke LPG 
Untuk Nelayan, Wamen Arcandra: 
50% Anggaran ESDM untuk Program 
Rakyat” (https://www.esdm.go.id/id/
media-center/arsip-berita/berikan-
konkit-bbm-ke-lpg-untuk-nelayan-
wamen-arcandra-50-anggaran-esdm-
untuk-program-rakyat).

2. Keputusan Direktur Jenderal Minyak 
dan Gas Bumi Nomor ; 0116.K/10/
DJM.I/2018 tentang Petunjuk Teknis 
Pemberian Bantuan Paket Perdana 
Konversi BBM ke BBG Berupa LPG 
untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan 
Kecil Tahun Anggaran 2018.

Foto Terkait Pelaksanaan Kegiatan Penga-
wasan Itjen ESDM pada Program Konver-
si BBM ke BBG Berupa LPG untuk Kapal 
Perikanan Bagi Nelayan Kecil.
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A. Kebijakan dan Regulasi

Berdasarkan Peraturan Menteri 
Energi dan Sumber Daya Min-
eral No. 12 tahun 2015 tentang 

tentang Perubahan Ketiga atas Pera-
turan Menteri ESDM No. 32 tahun 2008 
tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan 
Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofu-
el) sebagai Bahan Bakar Lain, Program 
B20 mulai diberlakukan sejak Januari 
2016.  Tujuan dari pelaksanaan Pro-
gram ini adalah untuk mengurangi emisi 
GRK, Kemandirian Energi, Stabilisa-
si harga CPO, Hilirisasi Industri Saw-
it, Target 23% EBT pada tahun 2025, 
Mengurangi Impor BBM, Neraca Perda-
gangan, dan Menghemat Devisa.
Sebagai dasar pelaksanaan Program 
B20 telah diterbitkan Peraturan Pres-
iden (Perpres)  Nomor 66 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua atas Pera-
turan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 
tentang Penghimpunan dan Penggu-
naan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.  
Kementerian ESDM juga telah mener-

bitkan Permen ESDM Nomor 41 Tahun 
2018 tentang Penyediaan dan Peman-
faatan Bahan Bakar Nabati Jenis Bio-
diesel Dalam Kerangka Pembiayaan 
Oleh Badan Pengelola Dana Perkebu-
nan Kelapa Sawit yang mengatur kem-
bali ketentuan mengenai pengadaan 
bahan bakar nabati jenis biodiesel, veri-
fikasi, pengawasan, dan sanksi.

Dalam Permen ini disebutkan, Badan 
Usaha BBM wajib melakukan pencam-
puran Bahan Bakar Nabati (BBN) Jenis 
Biodiesel dengan BBM jenis Minyak 
Solar sesuai dengan penahapan kewa-
jiban minimal pemanfaatan BBN Jenis 
Biodiesel yang ditetapkan oleh Menteri 
sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 
(2): “Badan Usaha BBM sebagaimana 
dimaksud, meliputi: a. Badan Usaha 
BBM yang memiliki kilang dan meng-
hasilkan BBM jenis Minyak Solar, dan 
b. Badan Usaha BBM yang melakukan 
impor BBM Jenis Minyak Solar,” 
Pengadaan BBN Jenis Biodiesel, 
menurut Permen ini dilaksanakan untuk 

Pengawasan 
atas pelaksanaan 
Kebijakan Mandatori B20

Penulis : Yudo Pramudyanto, S.T, M.T. 
(Auditor Muda pada Inspektorat I)
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pencampuran:

a. Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) ter-
tentu; dan 

b. Jenis Bahan Bakar Minyak Umum, 
dan diselenggarakan dengan periode seti-
ap 12 (dua belas) bulan, dimulai bulan Jan-
uari dan proses persiapan pengadaannya 
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari se-
belum periode pengadaan.
Ditegaskan dalam Permen ESDM ini, Dir-
jen Migas menyampaikan Badan Usaha 
BBM yang akan melaksanakan pengadaan 
BBN Jenis Biodiesel dalam kerangka 
pembiayaan oleh  Badan Pengelola Dana 
Perkebunan Sawit yang disebut Badan 
Pengelola Dana kepada Dirjen EBTKE Ke-
menterian ESDM.
Selanjutnya, setelah melalui verifikasi dari 
Tim Evaluasi Pengadaan BBN Jenis Bio-
diesel, Menteri akan menetapkan daftar 
Badan Usaha BBM dan Badan Usaha BBN 
Jenis Biodiesel beserta alokasi volume 
BBN Jenis Biodiesel untuk masing-masing 
Badan Usaha BBM sebagaimana dimak-
sud Pasal 10 ayat (10b): “Badan Usaha 
BBN Jenis Biodiesel yang telah mendapa-
tkan penetapan wajib menyalurkan BBN 
Jenis Biodiesel kepada Badan Usaha BBM 
sesuai dengan: a. alokasi volume BBN Je-
nis Biodiesel; dan b. waktu dan spesifikasi 
BBN Jenis Biodiesel yang disepakati dalam 
kontrak,” 
Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang tel-
ah menandatangani kontrak dengan Badan 
Usaha BBM dan telah menyalurkan BBN 
Jenis Biodiesel, menurut Permen ESDM 
ini, berhak memperoleh Dana Pembiayaan 
Biodiesel dari Badan Pengelola Dana 
Perkebunan Sawit sebagaimana dimaksud 
Pasal 15: “Pembayaran Dana Pembiayaan 
Biodiesel kepada Badan Usaha BBN Jenis 
Biodiesel sebagaimana dimaksud dilaku-

kan paling lambat setiap 1 (satu) bulan 
setelah Badan Pengelola Dana meneri-
ma hasil verifikasi,” 
Di Bulan Oktober 2018, Kementerian 
ESDM juga menerbitkan Permen ESDM 
Nomor 45 tahun 2018 sebagai beruba-
han Permen ESDM Nomor 41 Tahun 
2018 dengan mengubah/menambah-
kan beberapa ketentuan yaitu:

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (5) dirubah 
menjadi ”Dalam rangka perhitungan 
selisih kurang antara harga indeks 
padar Jenis Bahan Bakar Minyak 
Tertentu dan Jenis Bahan Bakar 
Minyak Umum dengan harga Indeks 
pasar BBN Jenis Biodiesel dilaku-
kan setiap bulan.”

2. Ketentuan Pasal 26 ditambahkan 2 
huruf baru yaitu dengan huruf c dan 
huruf d sehingga berbunyi sebagai 
berikut:
c. Verifikasi dalam rangka memper-

oleh Dana Pembiayaan Biodies-
el untuk penyaluran BBN Jenis 
Biodiesel sampai dengan bulan 
Agustus 2018 dilakukan oleh 
Menteri melalui Dirjen EBTKE; 
dan

d. Harga indeks pasar BBM Jenis 
Minyak Solar dalam rangka per-
hitungan selisih kurang antara 
harga indeks pasar BBM Jenis 
Minyak Solar dengan harga in-
deks pasar BBN Jenis Biodiesel 
yang ditetapkan sebelum Pera-
turan Menteri ini ditetapkan se-
belum Peraturan Menteri ini tetap 
berlaku sampai dengan masa 
berlakunya habis.

B. Sanksi
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Ditegaskan dalam Permen ESDM 
ini, Badan Usaha BBM yang tidak 
melakukan pencampuran Bahan Bakar 
Nabati (BBN) Jenis Biodiesel dengan 
BBM jenis Minyak Solar dikenai sank-
si administratif berupa denda sebesar 
Rp6.000,00 per liter volume BBN Jenis 
Biodiesel yang wajib dicampur, dan/
atau pencabutan izin usaha.  Saksi 
administratif sebagaimana dimaksud, 
menurut Permen ini, ditetapkan oleh 
Menteri melalui Dirjen Migas.

Dalam hal terjadi peningkatan pen-
jualan BBM jenis minyak solar, menurut 
Permen ini, alokasi volume BBN Jenis 
Biodiesel yang telah ditetapkan oleh 
Menteri dapat disesuaikan.
Terkait terbitnya Peraturan Menteri 
ESDM ini, maka periode pelaksanaan 
pengadaan BBN Jenis Biodiesel oleh 
PT Pertamina (Persero) dan PT AKR 
Corporindo Tbk dalam kerangka dana 
pembiayaan Biodiesel untuk bulan Mei 
sampai dengan Oktober 2018, dise-
suaikan menjadi periode bulan Mei 
2018 sampai dengan Desember 2018.

C. Kendala

Dalam pelaksanaan Program B20, 
hingga saat ini masih banyak ditemu-
kan kendala seperti:
a. Resistensi End User.

·	 Masih adanya resistensi dari 
end user seperti moda angkutan 
kapal dan pertambangan.

b. Pasokan Biodiesel 
·	 Sebaran BU BBN Biodiesel tidak 

merata karena saat ini pabrik 
Biodiesel lebih banyak berada di 
Indonesia bagian barat.

c. Logistik Pengiriman
·	 Adanya permasalahan moda 

transportasi (terbatasnya kapal 
pengangkut) dan metode trans-

portasi (double handling dalam 
pengiriman).

d. Infrastruktur 
·	 Adanya keterbatasan sarana dan 

fasilitas di TBBM.
Program B20 merupakan Program Man-
datori dari Pemerintah yang perlu diawasi 
pelaksanaannya.  Diperlukan peran serta 
APIP lintas Inspektorat yang intensif dalam 
melakukan pengawasan mulai dari hulu 
sampai hilir mengingat banyaknya unit ter-
kait yang terlibat dalam pelaksanaannya 
program ini seperti Ditjen EBTKE, DItjen 
Migas dan Badan Pengelola Dana Perke-
bunan Kepala Sawit.

Sumber Pustaka:
1. Perpres Nomor 61 Tahun 2015 se-

bagaimana diubah terakhir dengan Per-
pres 66 Tahun 2018.

2. Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2008 
sebagaimana diubah terkahir dengan 
Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2015

3. Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2018 
sebagaimana diubah dengan Permen 
ESDM Nomor 45 tahun 2018. 

4. h t t p : / / e b t k e . e s d m . g o . i d /
post/2018/08/31/2009/faq.program.
mandatori.b20



38 Buletin Pengawasan
Vol. 16 No 2, Juni 2019

Arti harfiah dari whistleblower adalah 
peniup peluit.   Tentu yang dimak-
sud disini bukan sekedar peniup 

peluit biasa, melainkan seseorang yang 
menyampaikan sesuatu yang diduga mer-
upakan pelanggaran yang terjadi di organ-
isasi tertentu.  Organisasi bisa merupakan 
pemerintahaan, swasta maupun organisa-
si nirlaba.  Whistleblower sendiri bisa mer-
upakan pegawai secara umum, namun bisa 
juga merupakan auditor ataupun pegawai 
pengawasan/risk management lainnya.  
Pengungkapan informasi dapat dilakukan 
kepada otoritas tertinggi perusahaan dan 
dapat juga dibuka ke public. Penyapaikan 
ke public ini dapat dilakukan melalui media 
massa. Informasi pelanggaran dapat beru-
pa perilaku korupsi, fraud, penganinyaan, 
pelecehan ataupun tindakan pelanggaran 
hukum dan etikan lainnya. Defisnisi ini 
dikemukakan oleh https://economictimes.
indiatimes.com/definition/Whistleblower

Pertanyaan mendasarnya adalah menga-
pa dibutuhkan wistleblower? Bukankan su-
dah ada pengawas internal dan pengawas 
eksternal yang mengawasi?  Jawabann-
ya adalah karena sebaik-baiknya kualitas 
pengawasan, tidak pernah bisa memas-
tikan tidak adanya pelanggaran.  Internal 
audit membantu organisasi membentuk 
“reasonable assurance” bukannya “abso-
lute assurance”.  Saat pelanggaran terjadi 
bisa saja ditutupi dengan persekongkolan 
tingkat tinggi, sehingga sangat sulit dilacak 
oleh pihak pengawas.  Pihak-pihak  yang 
mengetahui pelanggaran tersebut adalah 
para perlaku pelanggaran (Pelaku), atau 
orang yang berada disekitar terjadinya pe-
langgaran (Saksi), sehingga bisa mencium 
atau melihat pelanggaran tersebut.

Sebagian dari Pelaku atau Saksi sebe-
narnya tidak setuju dengan pelanggaran 
yang terjadi, namun dia tidak memiliki ke-

WHISTLEBLOWER

“Tulisan ini tersinspirasi dari ma-

jalah IIA (The Institute of Internal 

Auditors), sebuah organsiasi in-

ternal audit internasional, bulan 

Desember 2018.  Tujuan tulisan 

ini” sebagai pengetahuan tam-

bahan.” 

Penulis :  Rahman Shah B.
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beranian atau kemampuan untuk men-
gungkapkannya. Mereka umumnya takut 
atau sungkan jika mengungkatkan Pelang-
garan.  Di sisi lain, pelaku dan saksi akan 
menjadi tertekan dan resah, jika mengeta-
hui pelanggaran tapi tidak mengungkap-
kannya. Alasan inilah yang menjadi dasar 
dibentuknya system wistleblower.  

Salah satu kasus yang besar terkait den-
gan wistleblower adalah kasus Watergate 
yang memaksa Presiden Terpilih Amerika 
ke 37, Richard Nixon, mengundurkan diri.  
Pelaggaran yang dilakukan adalah peny-
adapan di kantor Partai Demokrat Amer-
ika di kompleks Watergate.  Penyadapan 
dilakukan oleh para pendukung Nixon dari 
partai Republik.  Belakangan identitas 
wistleblower terungkap, yakni Deputi Di-
rektur FBI, Mark Felt, didukung oleh dua 
reporter Washington Post, Bob Woodward 
dan Carl Bernstein.  (https://www.lipu-
tan6.com/global/read/610086/6-pembo-
cor-rahasia-yang-permalukan-as-dan-ge-
gerkan-dunia)

Kasus wistleblower di perusahaan di Amer-
ika juga seperti yang diungkapkan oleh 
https://www.whistleblowers.org/members/
jeffrey-wigand.   Jeffrey adalah vice presi-
dent dari perusahaan rokok Brown and Wil-
liamson.  Jeffrey mengungkapkan adanya 
manipulasi nikotin yang dipergunakan pe-
rusahaannya, sehingga  dapat merugikan 
kesehatan masyarakat.  Jeffrey mengung-
kapkannya pada acara TV Amerika yakni 
“60 MINUTES. Perusahaan sebenarnya 
melakukan perlawanan dengan menuntut 
Jeffrey, namun ditolak pengadilan.  Bah-
kan kasus wistleblower ini telah dijadikan 
film dengan judul The Insider, pada tahun 
1996.  Film ini merupakan film besar yang 
dibintangi actor ternama dan masuk nomi-
sai piala Oscar 2000. 

Di Amerika sendiri terdapat beberapa Lem-

baga yang bekerja untuk mensukseskan 
program WISTLEBLOWER, salah satunya 
adalah U.S. Securities and Exchange Com-
mission (SEC) Whistleblower Program. 
Tulisan Daniel Gaydon Douglas M. Boyle 
pada majalah IIA bulan Desember 2018 
mengungkapkan bahwa SEC sudah cukup 
berhasil menjalankan program wistleblow-
er di Amerika.     Sejak awal digulirkan, 
SEC sudah mendenda pelanggar sejumlah 
USD 1,7 Milyar atau sekitar RP. 24 Triliun.   
Tahun 2017, SEC menganugerahkan USD 
50 juta atau sekitar Rp. 700 Milyar kepada 
12 orang wistleblower di Amerika. 

Selain SEC, terdapat juga Lembaga yang 
mendukung program wistleblower, yak-
ni National Whistleblower Center (NWC) 
(https://www.whistleblowers.org). Lem-
baga ini merupakan Lembaga Swadaya 
Masyarakat yang diidirikan tahun 1988 
oleh 3 orang wistleblower, yakni Stephen 

M. Kohn, Michael D. Kohn dan David K. 
Colapinto. Organisasi ini cukup dihargai 
di Amerika, bahkan tahun 2018, organsasi 
ini berhasil membuat National Wistleblow-
er day di Amerika.  Pada websitenya NWC 
menampilkan layanan yang mendukung 
keberhasilan whistleblower.

Selain kisah-kisah sukses mengenai pen-
gungkapkan pelanggaran, terdapat juga ki-
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sah-kisah wistleblower yang justru akhitnya 
merugikan sang wistleblower.  Salah satu 
kisah wistleblower paling besar di dunia 
adalah pengungkapan yang dilakukan oleh 
Edward Snowden tahun 2014 di Amerika.  
Snowden adalah pegawai agen intelejen 
National Security Agency (NSA) Amerika.  
Sebagai orang dalam Snowden tentu men-
getahui rahasia-rahasia di NSA.  Sebagai 
Lembaga intelejen, tentunya NSA bertu-
gas melakukan tindakan demi kepentingan 
Amerika.  Namun menurut Snowden, tinda-
kan NSA dinilai berlebihan dan melanggar 
etika/regulasi.  Misalnya adalah NSA yang 
menyadap panggilan telepon dan media 
social warga Amerika.  Masyarakat bisa 
saja berbeda pendapat mengenai tindakan 
Snowden, apakah pahlawan (wistleblow-

er) ataukah penghianat.   Tapi bagi negara 
Amerika, Snowden dianggap penghianat 
dan diburu untuk ditangkap.  Sepuluh hal 
yang diungkap Snowden ini dibahas pada 
website https://www.liputan6.com/tekno/
read/2185425/10-dosa-besar-nsa-yang-di-
bocorkan-edward-snowden.

Edward Snowden. Sumber https://id.wiki-
pedia.org/wiki/Edward_Snowden.

Dilema yang dialami calon wistleblower 
memang telah menjadi pertimbangan agar 
program wistleblower bisa berhasil. Di satu 
sisi ingin mengungkapkan kebenaran, di-
sisi lain tidak ingin menjadi “penghianat”.  
Karena itulah National Whistleblower Cen-
terdi Amerika menekankan pentingnya un-
tuk berpihak kepada kebenaran.  Disisi lain 
terdapat budaya di Indonesia pada umum-
nya dan budaya Jawa pada khususnya, 
agar seorang anak menutup aib orantuan-
ya.  Sebenarnya budaya ini merupakan bu-
daya yang luhur untuk menghormati orang 
tua atau orang yang dituakan.  Namun 
sebagian bisa berpendapat bahwa para 
pimpinan perusahaan merupakan orang 
tua, dan para pegawai adalah sang anak.  
Sehingga sebagian mungkin akan sung-
kan untuk membocorkan pelanggaran para 
pimpinannya.

Daniel Gaydon dan Douglas M. Boyle me-
ngungkapkan 3 kondisi yang dapat menun-
jang keberhasilan program wistleblower.  
Pertama sang wistleblower harus diberikan 
reward finansial yang memadai.  Karena 
itu SEC memberikan reward ratusan milyar 
rupiah kepada para wistleblower.   Kedua 
adanya jaminan perlindungan dari seran-
gan balasan perusahaan atau pimpinan 
perusahaan yang pelanggarannya dil-
aporkan.  Misalnya yang terjadi pada ka-
sus wistleblower Wells Fargo Amerika.  
Wistleblower di Wells Fargo dipecat dari 
perusahaan karena membocorkan pelang-
garan perusahaan.  Namun setelah terbukti 
benar, sang wistleblower dipekerjakan kem-
bali bahkan mendapat uang ganti rugi sebe-
sar 75 milyar rupiah (https://www.nytimes.
com/2017/04/03/business/04-wells-far-
go-whistleblower-fired-osha.html) .  Ke-
tiga adalah jaminan bahwa sang pelaku 
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wistleblower dirahasiakan.  Dengan dira-
hasiakan maka wistleblower akan merasa 
lebih aman, dan mengurangi rasa sungkan 
kepada pelaku pelanggaran.

Di Indonesia sendiri terdapat kasus-kasus 
wistleblower yang popular dan telah di-
ungkap.  Salah satu yang paling terkenal 
adalah kasus “papa minta saham” di ta-
hun 2017 dan kasus e-KTP.   Pada kasus 
Papa Minta Saham, wistleblower dilaku-
kan oleh Sudirman Said dengan terdu-
ga Setya Novanto. Cerita mengenai ka-
sus ini dibahas oleh Andre Jason (https://
medium.com/@andrejason14/kasus-pa-
pa-minta-saham-dan-kondisi-whistleblow-
ing-di-indonesia-1c2bf3ae20bc).  Pada 
kasus e-KTP, wistleblower dilakukan oleh 
salah satu pelaku pelanggaran yang ingin 
mengungkapkan pelanggaran di proyek 
e-KTP.  Wistleblower dilakukan oleh Jo-
hannes Marliem, salah seorang kontraktor 
e-KTP.  Sayangnya beliau telah meniggal 
terlebih dahulu di Amerika.  Kasus ini diba-
has pada website https://x.detik.com/detail/
investigasi/20170822/Mimpi-Whistleblow-
er-Johannes-yang-Dibawa-Mati/.

Di level korporasi, wistleblower pernah 
dilakukan oleh Mantan financial controller 
PT Asian Agri Group yakni Vincentius Amin 

Sutanto.  Vincen melaporkan perusahaan-
nya yang melakukan pelanggaran terkait 
dengan kewajiban pajak eksportnya.  PT 
Asian Agri Group akhirnya diputus ber-
salah dan dedenda sebesar Rp. 2,5 Trili-
un (https://koran.tempo.co/read/296171/
kasus-penggelapan-pajak-asian-agri-dihu-
kum-denda-rp-25-triliun).

Vincentius Amin Sutanto Sumber: https://
bisnis.tempo.co/read/330638/vincent-ung-
kap-modus-penggelapan-pajak-asian-agri

Selain itu terdapar kasus wistleblower di 
perusahaan Sarinah.  Wistleblower dilaku-
kan oleh Ferry M Pasaribu yang merupa-
kan bekas General Manager Divisi Sistem 
Manajemen dan Informasi Teknologi PT 
Sarinah Persero.  Kasus ini dibahas pada 
website https://kbr.id/saga/09-2015/ki-
sah_sang_whistleblower_dari_pt_sari-
nah/75981.html. 

Di Indonesia sendiri telah memiliki Lemba-
ga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 
yang salah satu tugasnya adalah melind-
ungi para wistleblower di Indonesia.  Un-
tuk lebih mempermudah dan menjaga 
kerahasisaan, LPSK telah meluncurkan 
Whistleblowing Online System TEGAS 
(Terintegrasi Antar Sistem) yang akan 
terkoneksi dengan 17 kementerian dan 
Lembaga.  Salah satunya adalah kemen-
trian ESDM.  https://news.detik.com/beri-
ta/d-3660118/lpsk-luncurkan-whistleblow-
ing-online-permudah-laporan-korupsi    

Selain itu, pada tahun 2011, LPSK juga tel-
ah mengeluarkan Buku yang membahas 
tentang whistleblower. Salah satu isi buku 
ini adalah mengenai peran Komisaris Jen-
deral (Komjen) Pol. Susno Duadji, man-
tan Kepala Badan Reserse dan Kriminal 
Kepolisian RI sebagai wistleblower kasus 
Gayus Tambunan.  Susno Duadji merupa-
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kan orang yang pertama kali membeber-
kan  adanya praktik mafia hukum yang 
menyeret Gayus H.P. Tambunan dkk ke-
pada publik.  Pada buku ini juga dibahas 
tokoh-tokoh wistleblower dunia yang se-
bagian sudah dibahas juga pada tulisan 
ini. 

Selain LPSK, Lembaga pemerintah-
an seperti pemda juga telah memiliki 
program wistleblower.  Misalnya yang 
dilakukan oleh Pemerintah kota Band-
ung.  Salah satu inovasi yang dilakukan 
dengan membuat aplikasi dan website 
yang memudahkan serta menjaga kera-
hasiaan calon wistleblower, yakni http://
wistleblowers.bandung.go.id/.  

Program wistleblower juga dilakukan oleh 
Lembaga negara seperti KPK.  KPK telah 
mebuat website https://kws.kpk.go.id/ un-
tuk memudahkan masyarakat yang ingin 
menjadi wistleblower.    Untuk lebih men-
dorong masyarakat untuk melaporkan 
korupsi, KPK juga menawarkan hadiah 
uang, jika laporannya memang terbuk-
ti benar.  https://nasional.kompas.com/
read/2018/04/19/17522621/ajak-mas-
yarakat-jadi-whistleblower-ketua-kpk-se-
but-ada-hadiahnya.

Program wistleblower ini tentu tidak diper-
lukan jika semua sistem telah berjalan 
dengan baik.  Namun demikian ide dan 
keberhasilan program wistleblower Amer-
ika, dapat menjadi salah satu pertimban-
gan bagi para pegawai dan organisasi 
untuk mendukung program wistleblower 
Brown and Williamson.  Terakhir, salah 
satu kalimat  dari Jeffrey Wigand pada 
kasus wistleblower : “kita sebenarnya 
adalah manusia biasa yang berada da-
lam situasi luar biasa. Namun, kita telah 
melakukan sesuatu yang benar yang se-
harusnya dilakukan oleh semua orang”.
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FRAUD AUDIT, 
PERENCANAAN
DAN PROSES 
PEMBUKTIAN

Fraud audit atau yang lebih dike-
nal dengan Pemeriksaan Inves-
tigatif merupakan pemeriksaan 
untuk mengungkapkan tindak 
kecurangan yang mengakibat-
kan kerugian pada pihak-pihak 
terkait, baik institusi maupun 
perorangan. Untuk itu dalam 

melakukan fraud audit diperlu-
kan auditor yang terlatih serta 

metodologi dan teknik investigasi 
yang tepat sehingga penyelesa-

ian akhir pemeriksaan investigatif 
yakni mendapatkan bukti dan 

ketetapan hukum atas tindakan 
fraud tersebut berjalan sesuai 
dengan ketentuan dan tujuan

“

“

OLEH :  Tamjani dan
   Moch. Rizal Aulia
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Dunia Pengawasan saat ini terus 
menjadi perhatian, penguatan 
lembaga pengawasan, penamba-

han aparatur pengawasan baik internal 
maupun eksternal pemerintah masih jauh 
dari harapan. Kasus-kasus yang diberi-
takan baik dari media cetak, televisi atau 
social media selalu menyajikan semakin 
maraknya tindakan Fraud. Fraud semakin 
berkembang baik dari segi modus mau-
pun pelakunya, salah satu indikasi adalah 
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 
Tahun 2011 memiliki nilai 3 (skala 1-10), 
maka dari itu diperlukan cara –cara ek-
straordinary untuk mengatasi tindakan 
fraud.

Upaya-upaya peningkatan efektifitas dan 
efisiensi serta mengurangi pemborosan, 

disamping untuk menghindari penye-
lewengan pada instansi pemerintahan 
membutuhkan pengendalian yang tidak 
hanya bersifat preventif tetapi juga reak-
tif. Meningkatnya penyelewengan kon-
trak-kontrak pemerintah dan semakin 
merebaknya tindak kejahatan kerah putih 
(white collar crime) dibutuhkan teknik dan 
metodologi yang spesifik dan berbeda 
dari pemeriksaan biasanya (reguler) yakni 
Fraud audit atau yang dikenal dengan 
Pemeriksaan Investigatif. Pemeriksaan 
Investigatif bertujuan untuk mendapatkan 
bukti dan kepastian secara hukum atas 
tindakan fraud, serta dapat membantu up-
aya pendeteksian dan pencegahan tinda-
kan fraud itu sendiri.

P E N D A H U L U A N

P E M B A H A S A N

A. FRAUD AUDIT

Sampai saat ini kata fraud sulit diartikan 
ke dalam bahsa Indonesia. Sampai pada 
akhirnya segala sesuatu yang menyim-
pang kita sebut dengan “fraud”. Akan 
tetapi banyak versi yang mendefinisikan 
apa itu fraud, antara lain :

Menurut Merriam –Webster –Dictionary 
of Law Fraud adalah “ segala tindakan 
, pernyataan,penghilangan, atau pem-
biaran yang telah diperhitungkan lebih 
dahulu untuk menipu/mengelabui orang 
lain yang berakibat orang lain tadi men-
derita kerugian. Lebih spesifik lagi adalah 

menghadirkan kepalsuan atau menutupi 
hal-hal yang berkaitan dengan fakta yang 
bersifat material dari suatu transaksi yang 
dibuat dengan sepengetahuannya bahwa 
hal terebut adalah palsu atau melakukan 
perbuatan yang tidak bertanggung jawab 
dengan menghadirkan kepalsuan tersebut 
dengan tujuan untuk mendapatkan keun-
tungan . Pelaku adalah orang yang diper-
caya , namun pada gilirannya akan melu-
kai hati orang yang memberi kepercayaan

Sehingga dapat dikatakan fraud adalah 
Keuntungan yg diperoleh oleh seseorang 
dengan cara menghadirkan sesuatu yang 
palsu. Dalam makna fraud terkandung 
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unsur-unsur : tak terduga (surprise),tipu 
daya (trickery),licik ( cunning) dan curang( 
unfair) dengan unsur-unsur tersebut akan 
ada yang dirugikan( cheated).

Fraud sering diartikan sebagai kecuran-
gan, menurut Draft Sistem kendali Kecu-
rangan BPK-RI yang disebut kecurangan 
adalah tindakan penyimpangan yang sen-
gaja dilakukan atau tindakan pembiaran 
yang dirancang untuk mengelabui / me-
nipu / memanipulasi pihak lain sehingga 
pihak lain menderita kerugian dan / atau 
pelaku kecurangan memperoleh keuntun-
gan keuangan, baik secara langsung mau-
pun tidak langsung. Sedangkan menurut 
Bank Indonesia (SE BI No. 13/28/DPNP) 

Fraud adalah Tindakan penyimpangan 
atau pembiaran yg sengaja dilakukan un-
tuk mengelabui , menipu, atau memanip-
ulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yg 
terjadi di lingkungan Bank dan/atau meng-
gunakan sarana Bank sehingga menga-
kibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain 
menderita kerugian dan/atau pelaku fraud 
memperoleh keuntungan keuangan baik 
secara langsung maupun tidak langsung

• Klasifikasi Fraud

ACFE (Association of Certified Fraud 
Examiner) membuat Fraud Tree (Pohon 
Fraud) atau yang dikenal Occupational 
Fraud and Abuse Classification System 
yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Improper 

Improper 
asset 

valuations 

Corruption Asset 

Missappropriation 

Fraudulent 

statements 

Conflicts of 
interest 

Bribery Illegal 
gratuitis 

Economic financial Non financial 

Purchases 

Sales 
Schemes 

other 

Invoice  

bid rigging 

other 

 

Asset/revenue 

Timing 
differences 

Fictitious 
revenues 

Concealed liabilities 
& expenses 

Employment 

Internal 

Exsternal 

Asset/revenue 

cash Inventory a& 
other assets 
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Occupational fraud tree ini mempunyai tiga 
cabang utama yaitu Corruption, Asset Mis-
appropriation, dan fraudulent statements. 
Masing-masing cabang beserta ranting 
dan anak rantingnya dapat dijelaskan se-
bagai berikut :

Corruption
Corruption serupa tetapi tidak sama den-
gan korupsi yang dimaksud dalam uu 
no.31 tahun 1999. 

Conflict of interest, adalah benturan 
kepentingan sering dijumpai dalam berb-
agai bentuk diantaranya bisnis plat merah 
atau pejabat dengan keluarganya atau 
kroninya.

Bribery atau dikenal dengan penyuapan.

Illegal Gratuities adalah pemberian 
atau hadiah yang merupakan bentuk 
terselubung dari penyuapan atau dike-
nal dengan gratifikasi

Economic Exortion adalah pemerasan 
yang biasanya dilakukan oleh aparat 
penegak hukum

Asset Misappropriation
Asset misappropriation adalah pen-
gambilan asset secara illegal atau 
biasa disebut sebagai pencuri. Yang 
sering terjadi menjadi sasaran penjar-
ahan adalah uang (baik di kas maupun 
di bank, baik berupa giro, tabungan 
maupun deposito). Cash misappro-
priation dilakukan dalam tiga bentuk yaitu 
skimming, larceny, dan fraudulent dis-
bursements. Hal ini disesuaikan dengan 
arus uang masuk.

Dalam skimming uang dijarah sebelum 
masuk ke perusahaan. Cara ini terlihat 
dalam fraud yang sangat dikenal para au-
ditor yaitu lapping. Namun jika uang sudah 
masuk ke perusahaan kemudian dijarah ini 

disebut dengan larceny.  

Fraudulent Statements
Jenis fraud ini sangat dikenal oleh auditor 
yang melakukan general audit (opinion au-
dit) yang berkenaan dengan perekayasa-
an laporan keuangan dan menjadi perha-
tian auditor, masyarakat, dan LSM namun 
tidak menjadi perhatian akuntan forensik

• Penyebab Fraud

Penyebab terjadinya Fraud dapat dise-
babkan beberapa faktor, antara lain dapat 
dirumuskan dengan GONE : 
Greed (keserakahan); 
Opportunity (Kesempatan); 
Need (Kebutuhan); 
Eksposure (Gaya Hidup), 

dan dapat juga digambarkan dengan fraud 
Triangle :

Pressure bisa dipengaruhi dari pernyataan 
keuangan suatu managemen dan industri 
atau  ketika karyawan mendapat insen-
tive atau justru mendapat tekanan (pre-
sure) sehingga mereka “commited” untuk 
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melakukan fraud yang tidak terlepas dari 
gaya hidup. Opportunity adalah peluang 
terjadinya fraud akibat lemahnya atau 
tidak efektivenya control sehingga mem-
buka peluang terjadinya fraud. Sedangkan 
Rationalization/Attitude menjelaskan teori 
yang menyatakan bahwa fraud terjadi 
karena kondisi nilai-nilai etika lokal yang 
membolehkan terjadinya fraud (pembe-
naran)

• Internal Control (Pengendalian Inter-
nal)

Terdapat 4 pagar pengaman untuk 
meminimalisir terjadinya fraud yakni : 
1. Pagar pertama adalah memban-

gun nilai-nilai (Value)
2. Pagar kedua adalah Kualitas 

Pengendalian Internal
3. Pagar ketiga adalah Peran Inter-

nal auditor
4. Pagar keempat adalah Peran 

Eksternal Auditor
Pengendalian Internal memiliki 5 
komponen yang saling berhubungan. 
Komponen tersebut adalah :

1. Control Environment 
2. Risk Assesment
3. Control Activities
4. Information and communication
5. Monitoring

• Mitigasi Fraud
Terdapat beberapa tahapan untuk 
memitigasi terjadiny Fraud yakni

1. Preventive (Pencegahan) yakni 
dengan cara membangun budaya 
kejujuran dan menghilangkan ke-
sempatan-kesempatan terjadinya 
fraud

2. Detection, mengenali gejala atau 
keanomalian keadaan, perhatikan 

gaya hidup yang wah, serta dari su-
rat-surat pengaduan

3. Investigation, melakukan investigasi 
adanya tindakan pencurian, peng-
gelapan, penyembunyian dan mencari 
pembuktian

4. Legal Aspect, aspek hukum dapat 
berupa hukum pidana, hukum acara 
perdata, UU tipikor, atau keterangan 
saksi/ahli

yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Atau dapat digambarkan dalam Manage-
men Resiko Fraud yakni :
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B. Persiapan dan Perencanaan  
     Audit Investigasi

• Tahapan Audit Investigasi
Ada bebrerapa tahapan dalam melakukan 
Proses Audit Investigasi yakni :
1. Pra Perencanaan

Kegiatan yang dilakukan sebelum 
melakukan proses audit Investigasi, 
dalam tahapan ini sebuah unit Inves-
tigasi melakukan beberapa kegiatan 
mengumpulkan sumber informasi, 
menelaah informasi tersebut serta 
melakukan keputusan penanganan, 
apakah dilanjutkan ataukah tidak;

2. Perencanaan
Setelah dilakukan pengambilan 
keputusan penanganan maka pros-
es perencanaan dimulai, Unit Inves-
tigasi melakukan proses hipotesa, 
melakukan dalam perencanaan audit 
program, perencanaan Sumber Daya 
serta Penugasan

3. Pengumpulan Bukti   

Setelah melakukan proses pencernaan 
dan terbentuk Tim Investigasi maka tim 
melakukan pengumpulan bukti dengan 
teknik pengumpulan bukti

4. Evaluasi Bukti    
Setelah mendapatkan bukti maka 
dilakukan proses analisa bukti, revisi 
hipotesa, dan mendapatkan unsur delik

5. Pelapor     
Setelah melakukan revisi hipotesa dan 
mendapatkan unsur delik dari bukti 
yang ada maka masuk ke dalam taha-
pan pelaporan sesuai dengan prinsip, 
format dan substansi pelaopran

6. Tindak Lanjut    
Dari pelaporan Investigasi yang dibuat 
maka dilakukan proses tindak lanjut 
apakah meminta keterangan ahli atau 
merugikan keuangan negara.

Dapat digambarkan pada skema sebagai 
berikut :
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• Pendekatan Audit Investigatif
1. Individu yang terkait dengan tindak 

kejahatan;
2. Benda-benda yang terkait dengan 

tindak 

• Aksioma Audit Investigasi

- Kecurangan, pada hakekatnya, 
tersembunyi. Tidak ada keyakinan 
absolut yang dapat diberikan bahwa 
kecurangan benar-benar terjadi atau 
tidak terjadi.

- Untuk mendapatkan bukti bahwa 
kecurangan tidak terjadi, orang harus 
juga berupaya membuktikan kecu-
rangan telah terjadi.

- Untuk mendapatkan bukti bahwa 
kecurangan telah terjadi, orang harus 
juga berupaya membuktikan kecu-
rangan tidak terjadi.

- Penetapan final apakah kecurangan 
terjadi merupakan tanggung jawab 
pengadilan (hakim), bukan pemerik-
sanya.

• Prinsip-Prinsip Audit Investigasi

- Investigasi adalah tindakan mencari 
kebenaran,

- Kegiatan investigasi mencakup 
pemanfaatan sumber-sumber bukti 
yang dapat mendukung fakta yang 
dipermasalahkan,

- Semakin kecil selang antara waktu 
terjadinya tindak kejahatan dengan 
waktu untuk ‘merespons’ maka ke-
mungkinan bahwa suatu tindak keja-
hatan dapat terungkap akan semakin 
besar,

- Auditor mengumpulkan fakta-fakta 
sehingga bukti-bukti yang diper-
olehnya tersebut dapat memberikan 
kesimpulan sendiri/bercerita,

- Bukti fisik merupakan bukti nyata. 

Bukti tersebut sampai kapanpun 
akan selalu mengungkapkan hal 
yang sama.

- Informasi yang diperoleh dari ha-
sil wawancara dengan saksi akan 
sangat dipengaruhi oleh kelemahan 
manusia.

- Jika auditor mengajukan pertanyaan 
yang cukup kepada sejumlah orang 
yang cukup, maka akhirnya akan 
mendapatkan jawaban yang benar.

- Informasi merupakan nafas dan dar-
ahnya investigasi.

• Perencanaan

Dalam perencanaan Pendekatan Audit 
Investigasi Perencanaan ada beberapa 
tahapan yang diperhatikan yakni :

- Analisis data yang tersedia (analyz-
ing available data)

- Membuat hipotesa (creating hypothe-
sis)

- Menguji hipotesa (testing the hypoth-
esis).

- Menyaring dan merubah hipotesa 
(refining and amending the hypothe-
sis)

Perencanaan Audit Investigatif harus 
dapat menjawab 5H(What, When, Where, 
How, Who, Why) serta memperhitungkan 
waktu kualitas dan biaya

Dalam Perencanaan Audit yang telah di-
jelaskan diatas sebelumnya meliputi :

1. Membuat hipotesis
2. Menyusun audit program
3. Perencanaan Sumber Daya Yang 

Dibutuhkan
4. Penugasan

• Tujuan Hipotesis
1. Memberikan batasan serta mem-

persempit ruang lingkup audit;
2. Menyiagakan auditor terhadap 
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semua fakta dan  hubungan antar 
fakta yang telah teridentifikasi;

3. Sebagai alat yang sederhana da-
lam membangun fakta-fakta yang 
tercerai-berai tanpa koordinasi ke 
dalam suatu kesatuan penting dan 
menyeluruh;

4. Sebagai panduan dalam pengujian 
serta penyesuaian fakta dan antar 
fakta.

• SMEAC MODEL

Situation  = Gambaran keadaan yang 
terjadi Substansi pengaduan/penyimpan-
gan yang akan dibuktikan
Mission = Harapan yang ingin dica-
pai (Upaya untuk membuktikan hipotesis)
Execution = Bagaimana misi dapat 
dicapai (Penyusunan Program Audit Inves-
tigatif, Penentuan Komposisi Tim Audit, 
Jangka waktu dan Anggaran Biaya)
Admin and Logistics = Tugas,tujuan 
hasil yang akan dicapai, Dukungan tena-
ga ahli yang diperlukan, Pendelegasian, 
pemisahan tugas/wewenang, Peralatan 
khusus yang akan digunakan, Contingen-
cy planning , Hal-hal penting lainnya
Communication

• Matrik dalam Perencanaan Audit 
Investigasi

- The Evidence Matrix (Matrik bukti)
- Resource Matrix (Matrik Sumber 

Daya)
- Lembar tugas - (Matrik Penugasan)
- Matrik Penilaian Resiko

• Pendekatan Investigasi

Pengungkapan sejak awal peristiwa/ 
kejadian/transaksi yang dapat mem-
berikan cukup keyakinan; serta dapat 
digunakan sebagai bukti yang me-
menuhi pemastian suatu kebenaran 
dalam menjelaskan kejadian yang 
telah diasumsikan sebelumnya dalam 
rangka mencapai keadilan (Search 
of The Truth) dan didasarkan pada 
penilaian logis terhadap individu dan 
segala sesuatu/benda yang terkait 
dengan perbuatan fraud.

Pembuktian Titik Sentral Hukum Acara 
Pidana
Proses Pembuktian (KUHAP) – Instan-
si Penyidik

C. Pelaksanaan Investigasi dan   
     Proses Pembuktian
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Proses Pembuktian (KUHAP) – Instansi 
Penyidik

Proses Pembuktian (KUHAP) – 
Persidangan

• Survey Pendahuluan
- Sumber Informasi yang perlu di 

hubungi (orang, instansi/lembaga, 
badan, tempat dll)

- Informasi atau bukti apa yang mun-
gkin dapat diperoleh dari sumber 
tersebut (untuk mendukung pembuk-
tian fraud)

- Cara perolehan informasi (terbuka, 
tertutup, elisitasi, wawancara dsb-
nya)

• Proses Investigasi
Dalam pelaksanaan investigasi diar-

ahkan untuk menentukan kebenaran 
permasalahan melalui suatu proses 
pengujian, pengumpulan dan pen-
gevaluasian bukti-bukti yang relevan 
dengan perbuatan fraud, dan untuk 
mengungkapkan fakta-fakta fraud  
mencakup :
- Adanya perbuatan fraud (Subyek)
- Mengidentifikasi pelaku fraud 

(Obyek)
- Menjelaskan modus Operandi fraud 

(Modus)
- Mengkuantifikasi nilai kerugian dan 

dampak yang ditimbulkannya.

• Bagan Arus 
Proses Audit Inves-
tigatif
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• TEKNIK PEMBUKTIAN (Audit)
- Wawancara (untuk mendapatkan 

bukti kesaksian) 
- Penghitungan (memiliki keandalan 

bukti yang tinggi)
- Vouching (menguji kebenaran jum-

lah dengan sumber bukti)
- Tracing
- Observasi dan Inspeksi
- Scanning
- Review Analitis
- Bagan Arus
- Grafik
- Kuesioner

• TOOLS DALAM PEMBUKTIAN
- BAGAN ALUR (flow chart)
- MAPPING
- MATRIKS, dan

- ANALISIS DOKUMEN
- WAWANCARA /INTERVIU

• Aspek-Aspek Pembuktian
- Jenis-jenis Bukti
- Metode Pengumpulan Bukti
- Pengelolaan dan Pengamanan 

Bukti
- Penyajian Bukti

• Prinsip Pembuktian
1. Hal yang secara umum sudah 

diketahui tidak perlu dibuktikan 
(notoire feiten)

2. Satu saksi bukan saksi (Unus testis 
nulus testis)

3. Pengakuan (keterangan) terdakwa 
tidak cukup untuk membuktikan 
bahwa ia bersalah

No Acara Pidana Acara Perdata Acara Tata Usaha 
Negara

KUHAP HIR HIR UU No. 5/1986
1 Keteran-

gan Saksi
Keterangan Saksi Bukti Surat Surat atau Tulisan

2 Keteran-
gan Ahli

Surat-Surat Bukti Saksi Keterangan Ahli

3 Surat Pengakuan Sangka (Prasang-
kaan)

Keterangan saksi 

4 Petunjuk Tanda-tanda (Penunjukan) Pengakuan Pengakuan para 
Pihak

5 Keteran-
gan Ter-
dakwa

Berita seorang ahli yang di-
angkat karena jabatan un-
tuk mengatakan pendapa-
tnya tentang suatu perkara 
hanya boleh dipakai untuk 
memberi keterangan ke-
pada hakim. Hakim tidak 
wajib menerima pendapat 
ahli, jika pendapat itu ber-
tentangan dengan keyak-
inannya 

Sumpah P e n g e t a h u a n 
Hakim
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• Jenis Bukti 
- Bukti Langsung (Direct Evidence)  

Bukti yang terkait langsung dengan 
kasus danmenunjukkan fakta yang 
ada secara langsung

- Bukti Tidak Langsung (Circumtan-
tial Evidence)    
Bukti yang turut memperjelas fakta 
yang secara tidak langsung menun-
jukkan adanya suatu fakta kasus 
yang terjadi

Proses Pembuktian umumnya men-
cakup:
1. Membangun circumstantial case, 

melalui interview saksi yang koop-
eratif dan dokumen yang tersedia.

2. Menggunakan circumstantial 
evidence, untuk mengidentifikasi 
dan beralih ke saksi internal yang 
dapat memberikan bukti-bukti 
langsung tentang pihak yang 
diduga terlibat.

3. Seal the case, identifikasi dan 
tanggapi bantahan pihak terlibat, 
dan buktikan unsur kesengajaan 
melalui pemeriksaan (examina-
tion) subyek atau sasaran.

• Bukti dan Sumber Bukti
Bukti mencakup:
- Fakta-fakta kejadian, Kesaksian,-

Dokumen dan Bukti fisik
Sumber bukti mencakup:
- Bukti-bukti yang diperiksa
- Saksi yang diwawancarai
- Informasi yang diterima dari; pen-

gadu, masyarakat dan rekan seker-
ja/sejawat.

- Dokumen-dokumen resmi yang 
dapat diuji

- Hasil Penyelidikan atas pelaku, 
indikasi-indikasi awal dan sarana 
prasana yang digunakan melaku-

kan perbuatan fraud
- Hasil wawancara dengan pelaku.

• Penerapan Teknik dan Pemberkasan 
(KKI)

Kertas Kerja Investigasi hendaknya ber-
isi catatan, analisa, simpulan mengenai 
pelaksanaan/penerapan program investi-
gasi mencakup: 

- Penyimpangan dan penyebabnya 
- Hasil pengujian-pengujian yang 

dilaksanakan
- Bukti dan informasi yang diperoleh
- Hasil Wawancara dan BAPK-nya
- Gambaran tentang Modus Operan-

di 
- Simpulan dan rekomendasi

Kertas Kerja harus memuat dengan jelas 
tanggal dibuat, nama dan paraf penyusun 
serta pereview.

• Pemberkasan Hasil Investigasi (Bah-
an Ekspose)
- Identitas Pihak yang Diduga Terli-

bat dan/atau Bertanggungjawab;
- Kasus Posisi
- Bukti-Bukti yang Diperoleh (Ket-

erangan Saksi, Keterangan ahli, 
Bukti Utama, Bukti Pendukung, 
Keterangan Pihak yang Diduga 
Terlibat/Bertanggung Jawab

- Telaahan, disertai Kesimpulan dan 
rekomendasi 
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1. Klasifikasi Fraud menurut ACFE (Association of 
Certified Fraud Examiner) membuat Fraud Tree 
(Pohon Fraud) atau yang dikenal Occupational 
Fraud and Abuse Classification System yakni 
Korupsi, pengambilan asset secara illega, dan 
Perekayasaan laporan keuangan. Penyebab 
terjadinya Fraud dapat pula digambarkan dengan 
Triangle Fraud yakni Rasionalsisi, Tekanan dan 
Kesempatan;

2. Investigasi adalah tindakan mencari kebenaran, 
mencakup pemanfaatan sumber bukti yang dapat 
mendukung faktaTahapan audit Investigasi beru-
pa Pra Perencanaan, Perencanaan, Pengumpu-
lan Bukti, Evaluasi Bukti, Pelaporan dan  Tindak 
Lanjut

3. Pengumpulan bukti termaktub dan diatur dalam 
KUHAP, Dalam pelaksanaan investigasi diarah-
kan untuk menentukan kebenaran permasalahan 
melalui suatu proses pengujian, pengumpulan 
dan pengevaluasian bukti-bukti yang relevan den-
gan perbuatan fraud, dan untuk mengungkapkan 
fakta-fakta fraud  mencakup adanya perbuatan 
fraud (Subyek),, mengidentifikasi pelaku fraud 
(Obyek), menjelaskan modus Operandi fraud (Mo-
dus), mengkuantifikasi nilai kerugian dan dampak 
yang ditimbulkannya.

Daftar Pustaka

Soekardi Hoesodo ,Drs,M.Soc.Sc,CFE,QIA, dengan 
topik yang berjudul “Fraud Auditing (Overview)”

Nurharyanto, Ak., M.M., CRMP, CFrA, dengan topik 
yang berjudul “Pelaksanaan Investigasi dan Proses 
Pembuktian”

Ratna Mappanyukki, SE., M.Si.Ak., dengan topik 
yang berjudul “Fraud Audit”

Materi Diklat Fraud Audit 1 yang dilaksanakan oleh  
Lembaga Pengembangan Fraud Auditing

K E S I M P U L A N
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PENTINGNYA AUDITOR
MELAPORKAN
GRATIFIKASI

POJOK
INTEGR ITAS

Menjadi Seorang Audi-
tor Internal Pemerin-
tah Indonesia harus 

bekerja sesuai Standar Audit 
dan Kode Etik Auditor Internal 
Pemerintah Indonesia yang 
salah satunya adalah menja-
ga Integritas. Salah satu atur-
an perilaku yang paling sulit 
diterapkan dalam menjaga 
integritas Auditor adalah tidak 
menerima gratifikasi terkait 
dengan jabatan dalam bentuk 
apapun. Bila gratifikasi tidak 
bisa dihindari, auditor intern 
pemerintah wajib melapor-
kan kepada Komisi Pember-
antasan Korupsi (disingkat 
KPK) paling lama dalam 
waktu 7 (tujuh) hari setelah 
gratifikasi diterima atau 
sesuai ketentuan pelaporan 
gratifikasi. Alasan inilah yang 
menjadikan Auditor wajib 
menyampaikan Laporan Hasil 
Kekayaan Penyelenggara 
Negara (LHKPN) karena 
diasumsikan jabatan Auditor 
Internal adalah pejabat lain 
yang fungsi dan tugas pokok-
nya berkaitan dengan penye-

lenggaraan Negara atau pe-
jabat publik lainnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku. Auditor sekarang 
dapat melaporkan gratifikasi 
melalui aplikasi GRATI-
FIKASI ONLINE dengan 
alamat http://gol.kpk.go.id. 
Apabila menerima gratifikasi 
yang dianggap suap, Audi-
tor dapat dikenai hukuman 
pidana korupsi dan menga-
kibatkan adanya benturan 
kepentingan pada saat 
pelaksanaan pengawasan 
intern.
Beberapa bentuk gratifikasi 
yang perlu dilaporkan Audi-
tor Internal adalah Uang Tu-
nai atau Barang yang bukan 
bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN), Uang Per-
jalanan Dinas yang Double 
Cost dari APBN, atau hon-
orarium lainnya dari APBN 
yang diduga berpotensi 
mengganggu pelaksanaan 
pengawasan intern yang se-
suai standar audit dan kode 

etik. Setelah pelaksanaan pen-
gawasan intern, seyogianya 
diberikan survey kepuasan 
pelanggan dan survey indek 
persepsi anti korupsi kepa-
da auditi agar dapat diyakini 
bahwa auditor telah bekerja 
sesuai kode etik.
Namun, ada juga beberapa 
bentuk gratifikasi yang tidak 
perlu dilaporkan Auditor jika 
tidak berhubungan dengan 
jabatannya sebagai auditor 
baik kedinasan atau tidak kedi-
nasan apabila tidak dianggap 
suap sesuai Peraturan Menteri 
ESDM Nomor 37 Tahun 2014 
tentang Pengendalian Gratifi-
kasi di lingkungan Kementeri-
an Energi dan Sumber Daya 
Mineral. Auditor dapat berkon-
sultasi dengan Unit Pengen-
dali Gratifikasi (UPG) sebelum 
melaporkan gratifikasi. Apabila 
memang kondisinya tidak 
dapat menolak gratifikasi dan 
telah melaporkannya kepada 
KPK maka Auditor juga perlu 
menarik diri dari penugasan 
yang dapat menimbulkan ben-
turan kepentingan.
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PENULIS : Bintang Mahardhitya, S.E.

TIPS & TRICK

Kesalahpahaman antara generasi di dunia 
kerja bukanlah hal yang mudah disele-
saikan, seperti yang terjadi antara gen-
erasi X (1965-1985) dan generasi Y atau 
generasi millennial (1986-2000).
Generasi millennial merupakan generasi 
yang lahir antara tahun 1980-2000. Eksis-
tensi generasi dengan usia berkisar an-
tara 15-34 tahun ini bahkan mendominasi 
dunia kerja. Menurut Creative Enterpre-
neur dan Penulis Buku Yoris Sebastian, 
50 persen orang yang produktif di dunia 
kerja adalah para generasi millennial.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 
mengatakan bahwa jumlah angkatan kerja 
generasi X sebesar 69.003.270, sementa-
ra generasi millennial (1986-2000) sebe-
sar 62.570.920.
Kesalahpahaman ini kemudian mencip-
takan pandangan negatif antar generasi. 
Generasi millennial kerap dicap negatif. 
Mereka dianggap terlalu bebas, memiliki 
ambisi yang besar, namum malas. Gener-
asi ini juga disebut-sebut sebagai genera-
si kutu loncat atau suka berpindah-pindah 
soal urusan kerja. 
National Marketing Director Dale Carne-

gie Indonesia Joshua Siregar menuturkan 
bahwa para millennial mendambakan 
pekerjaan yang berkaitan dengan teknolo-
gi, kesempatan dalam mengeluarkan ide, 
pengembangan kreativitas, dan terjun 
langsung ke masyarakat. Menurut CTO 
UrbanHire Hengki Sihombing, ada lima 
karakteristik generasi millennial, yakni tech 
savvy, senang menerima masukan, tidak 
sabar, progresif, dan berjiwa pengusaha.
Lalu, bagaimana cara mengahadapi para 
millennial di dunia kerja? Dilansir dari 
DBS.com, berikut cara jitu menghadapi 
para millennial:

1. Para millennial menyukai pemimpin 
yang teladan
Para millennial lebih membutuh-
kan pemimpin sebagai mentor 
dibandingkan atasan yang otoriter. 
Menurut mereka, action speaks 
louder than words. Maka dari itu, 
para senior bisa memberikan tel-
adan dan arahan yang jelas untuk 
para generasi millennial.

2. Kolaborasi di kantor
Para millennial lebih menyukai 
kolaborasi yang ciamik tanpa perlu 



57Buletin Pengawasan
Vol. 16 No 2, Juni 2019

segan saat bekerja atau bertukar 
pikiran dengan para senior. Cobal-
ah untuk bertukar pikiran dengan 
para millennial yang digital savvy 
dalam memanfaatkan perkemban-
gan teknologi. Kolaborasi ini dapat 
memaksimalkan alat, teknologi atau 
program yang dapat membuat kerja 
lebih efektif dan efisien.

3. Ciptakan lingkungan kerja yang 
nyaman dan menyenangkan
Generasi millennial akan lebih 
semangat bekerja jika lingkungan 
kerja nyaman dan menyenangkan. 
Fasilitas kantor yang menyenang-
kan bisa membuat para millennial 
bekerja lebih produktif. Adakanlah 
gathering rutin atau mengajukan 
pengadaan ruangan khusus untuk 
menghilangkan penat di kantor.

4. Generasi millennial sangat suka 
tantangan
Para millennial akan merasa bosan 
jika diberikan pekerjaan rutin yang 
monoton dalam jangka waktu lama. 
Maka dari itu, para senior bisa 
memberikan tantangan kerja, bea-
siswa, atau workshop singkat untuk 
para millennial agar mereka bertah-
an dalam dunia kerja. Berikan ru-
ang untuk para karyawan millennial 
dalam mengembangkan diri dengan 
memberikan pelatihan atau materi 
pembelajaran yang dapat memban-
tu mereka dalam memaksimalkan 
potensi diri.

Itulah cara jitu menghadapi para millen-
nial dalam dunia kerja. Kehadiran para 
millennial dapat membawa konsep baru 
yang bisa menghasilan metode kerja yang 
efektif dan efisien.

Sumber:
1. https://gaya.tempo.co/

read/1108355/citra-buruk-gen-
erasi-milenial-di-dunia-kerja/
full&view=ok 

2. https://lifestyle.kompas.com/
read/2017/10/18/061700820/
tips-hadapi-milenial-di-dunia-kerja- 

3. https://dailysocial.id/post/memaha-
mi-budaya-bekerja-milenial

4. https://www.dbs.com/
spark/index/id_id/site/pil-
lars/2018-ubah-cara-kerja-un-
tuk-membuat-generasi-millen-
nial-mau-bertahan-di-perusahaan.
html

5. https://www.dbs.com/spark/index/
id_id/site/pillars/2018-5-cara-ker-
ja-lebih-efektif-untuk-generasi-mil-
lennial.html 
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