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“Sekapur Sirih”
Pembaca yang budiman, pada edisi ketiga ini, 
kami mengangkat tema mengenai Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah. Berdasarkan data 
dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
bahwa korupsi di sektor Pengadaan Barang/
Jasa menduduki peringkat kedua dalam ka-
sus-kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, 
oleh karena itu mewujudkan tata kelola pemer-
intahan yang baik di sektor Pengadaan Ba-
rang/Jasa menjadi tanggungjawab kita semua. 
Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan 
yang baik di sektor Pengadaan Barang/Jasa, 
Kementerian ESDM sebagai salah satu Ke-
menterian/Lembaga yang menjalankan Proyek 
Strategis Nasional dari Pemerintah  telah 
menjalin kerja sama dengan Kepolisian Neg-
ara Republik Indonesia hal ini ditandai dengan 
telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman 
dan Perjanjian Kerja Sama antara Kementeri-
an ESDM dengan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia yang terkait Penegakan Hukum di 
Bidang ESDM.

Buletin Pengawasan pada edisi kali ini  men-
cangkup audit dan pemantauan tata kelola 
pengawasan intern di lingkungan Kementerian 
ESDM, tata kelola BLU dan evaluasi atas lapo-
ran keuangan KESDM. Selain itu, disajikan 
juga rubrik Irjen Lecture yang berisikan transfer 
knowledge dari Bapak Irjen terkait pengelolaan 
BMN dan keuangan. 
Meskipun tahun ini sudah memasuki edisi ke-
tiga, tentulah masih jauh dari sempurna. Oleh 
sebab itu, kami mengharapkan sumbang saran 
dan masukan kepada redaktur untuk memper-
baiki edisi berikutnya. Kami sampaikan juga 
ucapan terima kasih kepada para pihak yang 
telah membantu dan memberi dukungan se-
hingga buletin ini dapat terbit. Pada akhirnya, 
kami ucapkan selamat membaca dan men-
gamalkan apa yang didapat. Ingat korupsi ada-
lah musuh negara yang harus kita perangi ber-
sama! Salam Pengawasan! (red)
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EVALUASI ATAS USULAN 
PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM PADA 
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

S
ejak berlakunya Peraturan LKPP Nomor 
17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar 
Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Terhitung Mulai Tanggal 8 

Juni 2018,  maka ada Penugasan Mandatori 
untuk APIP sebagaimana diatur dalam Pasal 
15 ayat (1) Peraturan tersebut, yaitu:
APIP menindaklanjuti permintaan rekomen-
dasi dan keberatan 
sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 13 
ayat 

sumber gam-
bar: www.penapost.
com/menang-lelang-
tapi-masuk-daftar-hi-
tam-alamak/

Agar ada keseragaman dalam pelaksanaan 
pemeriksaan dan/atau Klarifikasi tersebut, 
maka idealnya APIP menyusun Petunjuk 
Teknis atau SOP atau Standar Pelaksanaan-
nya. APIP KESDM sedang menyusun Juknis  
Evaluasi atas Usulan Penetapan Sanksi Daft-
ar Hitam pada Pengadaan Barang/Jasa Pe-
merintah.

Evaluasi ini untuk me-
mastikan kebenaran 
formil dan materiil atas 
usulan KPA sebelum 
menetapkan sanksi 
daftar hitam pada pen-
gadaan barang/jasa pe-
merintah.

Kebenaran Formil yang 
perlu dievaluasi, salah 

PENULIS  : JUNIUS SIMBOLON, S.T., M.T.
AUDITOR MUDA - INSPEKTORAT V
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satunya adalah memastikan pihak berwenang 
dan rentang waktu yang telah sesuai dengan 
Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018, yaitu:

1. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/ 
Agen Pengadaan melakukan pemeriksaan 
yang dituangkan dalam Berita Acara Pe-
meriksaan yang ditandatangani oleh PPK/
Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/ Agen 
Pengadaan, peserta pemilihan /Penyedia 
dan/atau pihak lain yang dianggap perlu 
sebagai saksi.

2. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/
Agen Pengadaan menyampaikan usulan 
penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PA/
KPA paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah 
Berita Acara Pemeriksaan

3. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/
Agen Pengadaan menyam-paikan tembu-
san/salinan surat usulan penetapan Sank-
si Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/
Penyedia pada hari yang sama dengan 
waktu penyampaian usulan penetapan 
Sanksi Daftar Hitam

4. Peserta pemilihan/Penyedia yang merasa 
keberatan atas usulan penetapan Sank-
si Daftar Hitam  dapat mengajukan surat 
keberatan kepada PA/KPA atau Kemente-
rian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan 
menyampaikan tembusan ke APIP disertai 
bukti pendukung paling lambat diajukan 5 
(lima) hari kerja sejak tembusan surat usu-
lan penetapan Sanksi Daftar Hitam diteri-
ma oleh peserta pemilihan /Penyedia.

5. PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pe-
merintah Daerah menyampaikan surat per-
mintaan rekomendasi kepada APIP yang 
bersangkutan berdasarkan usulan peneta-
pan Sanksi Daftar Hitam  dan/atau keber-
atan  dengan disertai bukti pendukungnya 
paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak usu-
lan diterima dan/atau surat keberatan diter-
ima

6. APIP menindaklanjuti permintaan rekomen-

dasi dan keberatan  dengan cara melaku-
kan pemeriksaan dan/atau klarifikasi 
kepada PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pen-
gadaan/Agen Pengadaan, peserta pemi-
lihan/Penyedia dan/atau pihak lain yang 
dianggap perlu, paling lambat 10 (sepuluh) 
hari kerja sejak surat permintaan rekomen-
dasi dan/atau surat keberatan diterima

7. PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pe-
merintah Daerah menerbitkan Surat Kepu-
tusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam ber-
dasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar 
Hitam  dan rekomendasi APIP  paling lam-
bat 5 (lima) hari kerja  rekomendasi diteri-
ma oleh PA/KPA atau Kementerian/Lemba-
ga/Pemerintah Daerah.

Kebenaran Materiil yang perlu dievaluasi, salah 
satunya adalah memastikan pihak berwenang 
dan rentang waktu yang telah sesuai dengan 
Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018, yaitu:
Sanksi daftar hitam diberikan kepada peserta 
pemilihan /Penyedia apabila :

a) peserta pemilihan menyampaikan do-
kumen atau keterangan palsu/tidak be-
nar untuk memenuhi persyaratan yang 
ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

b) peserta pemilihan terindikasi melaku-
kan persekongkolan dengan peserta 
lain untuk mengatur harga penawaran;

c) peserta pemilihan terindikasi melaku-
kan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepo-
tisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia

d) peserta pemilihan yang mengundurkan 
diri dengan alasan yang tidak dapat 
diterima Pejabat Pengadaan/Pokja 
Pemilihan/Agen Pengadaan;

e) peserta pemilihan yang mengundurkan 
diri atau tidak menandatangani kontrak 
katalog;

f) pemenang Pemilihan yang telah me-
nerima Surat Penunjukan Penyedia 
Barang Jasa (SPPBJ) mengundurkan 
diri sebelum penandatanganan Kontrak 
dengan alasan yang tidak dapat diteri-
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ma oleh PPK;
g) Penyedia yang tidak melaksanakan kon-

trak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau 
dilakukan pemutusan kontrak secara se-
pihak oleh PPK yang disebabkan oleh

h) kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau
i) Penyedia tidak melaksanakan kewajiban 

dalam masa pemeliharaan sebagaimana 
mestinya

Penugasan ini berdasarkan permintaan dari 
KPA. Tujuan dari Penugasan ini adalah Untuk 
memberikan rekomendasi kepada KPA apakah 
penyedia dapat atau tidak dapat dikenai sanksi 
daftar hitam. Hingga saat ini, belum ada Juknis 
atau SOP untuk penugasan ini. Adapun Usulan 
untuk Program Kerja Pengawasannya adalah:

Tujuan 1: Memastikan Penyedia telah 
menerima Usulan Penetapan 
Sanksi Daftar Hitam

  Prosedurnya adalah
1. Koordinasi dengan PPK dan 

pastikan bahwa PPK telah 
menembuskan surat usulan 
penetapan daftar hitam ke-
pada Penyedia

2. Mintakan capture jika melalui 
email/WA dan/atau telp jika 
melalui nomor telp. 

3. Buat simpulan

Tujuan 2: Memastikan penyedia terbukti 
atau tidak terbukti melakukan 
kesalahan sesuai usulan dari 
PPK

  Prosedurnya adalah
1. Pastikan PPK telah mengun-

dang Penyedia untuk dilaku-
kan pemeriksaan dan klarifi-
kasi oleh APIP

2. Lakukan Pemeriksaan dan 
Klarifikasi dan tuangkan da-
lam Berita Acara

3. Pastikan Kebenaraan Formil 
dan Materiil sesuai dengan 
Peraturan LKPP Nomor 17 

Tahun 2018
4. Buat simpulan hasil Evalu-

asi dan konsepkan laporan 
dan surat pengantar kepa-
da KPA

““
mewujudkan 

tata kelola pe-
merintahan 
yang baik di 
sektor Pen-

gadaan Barang/
Jasa menjadi 

tanggungjawab 
kita semua
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LATAR BELAKANG

P
enyerapan anggaran merupakan topik 
yang kerap disorot oleh pemerintah apala-
gi menjelang akhir tahun anggaran. Dapat 

dikatakan bahwa kegagalan yang terjadi  atas 
target penyerapan anggaran akan berakibat 
hilangnya manfaat belanja. Kegiatan belan-
ja umumnya dilakukan melalui suatu proses 
yang disebut sebagai pengadaan barang dan 
jasa pemerintah.
Pembangunan yang terus meningkat di saat 
ini, membuat dana yang diperlukan untuk 
pengadaan barang/jasa pemerintah juga 
bertambah, baik dana yang berasal dari dalam 
negeri, maupun luar negeri. Tentu saja, hal ini 
memerlukan perhatian khusus dan penanga-
nan yang sungguh-sungguh dari Pengguna 
Anggaran (PA), karena ketidaktepatan dalam 
pengambilan keputusan akan mengakibatkan 
kerugian bagi negara. 
Kerugian tersebut dapat berupa, barang yang 
keliru, kualitas barang yang kurang baik, 
jumlah yang tidak sesuai, terlambatnya pelak-
sanaan pengadaan, hingga ketidaksesuaian 
persyaratan-persyaratan teknis lainnya. Hal ini 
tentu saja menyebabkan tertundanya peman-
faatan barang/jasa yang diperlukan yang beru-
jung pada terhambatnya tingkat daya serap. 

Pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan 
dengan sebaik-baiknya apabila pihak peng-
guna maupun penyedia telah berpedoman 
pada filosofi pengadaan, tunduk pada etika 
dan norma pengadaan yang berlaku, serta 
telah mengikuti prinsip-prinsip, metode, dan 
prosedur pengadaan yang baik. Dalam proses 
pengadaan barang/jasa, ada prinsip-prinsip 
dasar yang menjadi acuan dalam pelaksa-
naan proses tersebut. Prinsip-prinsip dasar 
pengadaan barang/jasa di antaranya adalah 
efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transpar-
an, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel. 
Keenam prinsip tersebut diterapkan dengan 
tujuan mendorong praktek pengadaan barang/
jasa yang baik dan menekan kebocoran ang-
garan (clean governance).

EFISIEN

Efisien memiliki arti pengadaan barang/jasa 
tepat sasaran dengan menggunakan sumber 
daya seminimal mungkin namun tetap dapat 
dipertanggungjawabkan. Efisiensi dalam 
pelaksanaannya tidak selalu diwujudkan 
dengan memperoleh harga barang/jasa yang 
termurah, karena di samping harga murah, 
perlu dipertimbangkan pula kualitas barang, 
ketersediaan suku cadang, umur ekonomis, 

Ditulis Oleh:

Heriansyah, S.Sos. (Auditor Madya Inspektorat I) 
Bintang Mahardhitya, S.E. (Penyiap Bahan Pengawasan Inspekorat I)

MEKANISME PELAKSANAAN 
PMK 243 KE DALAM PROSES 
PENGADAAN BARANG DAN JASA 
PEMERINTAH
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serta besarnya biaya operasional dan biaya 
pemeliharaan yang harus dianggarkan selan-
jutnya.
Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar 
pengadaan barang/jasa dapat efisien adalah:

1. Penilaian kebutuhan, apakah suatu ba-
rang/jasa benar-benar diperlukan oleh 
suatu instansi pemerintah;

2. Penilaian metode pengadaan harus 
dilakukan secara tepat sesuai kondi-
si yang ada. Kesalahan pemilihan 
metode pengadaan dapat mengakibat-
kan pemborosan biaya dan waktu;

3. Survey harga pasar sehingga dapat di-
hasilkan HPS (Harga Perkiraan Sendi-
ri) dengan harga yang wajar; dan

4. Evaluasi dan penilaian terhadap 
seluruh penawaran dengan memilih 
nilai value for money yang terbaik.

EFEKTIF

Efektif artinya dengan sumber daya yang ter-
sedia mempunyai nilai manfaat setinggi-ting-
ginya. Hal tersebut dapat berupa:

1. Kualitas terbaik;
2. Penyerahan tepat waktu;
3. Kuantitas terpenuhi;
4. Mampu bersinergi dengan barang/jasa 

lainnya; dan
5. Terwujudnya dampak optimal terhadap 

keseluruhan pencapaian kebijakan 
atau program.

TERBUKA DAN BERSAING

Terbuka dan bersaing artinya pengadaan 
barang/jasa harus terbuka bagi semua penye-
dia yang telah memenuhi persyaratan dan 
bersaing secara sehat antar penyedia. Di 
samping itu, persyaratan/kriteria tertentu yang 
telah ditetapkan harus dimuat secara jelas 
dan transparan. Persaingan sehat merupakan 
prinsip dasar yang paling pokok karena pada 
dasarnya seluruh pengadaan barang dan jasa 
harus dilakukan berlandaskan persaingan 

yang sehat.
Beberapa persyaratan agar persaingan sehat 
dapat diberlakukan:

1. PBJ harus transparan dan dapat diak-
ses oleh seluruh calon peserta;

2. Kondisi harus memungkinkan mas-
ing-masing calon peserta mempu 
melakukan evaluasi diri berkaitan den-
gan tingkat kompetitifnya serta peluang 
untuk memenangkan persaingan;

3. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 
harus secara aktif menghilangkan 
hal-hal yang menghambat terjadinya 
persaingan yang sehat; dan

4. Hindari conflict of interest.
Prinsip terbuka adalah memberikan kesempa-
tan kepada semua penyedia barang/jasa yang 
kompeten untuk mengikuti pengadaan. Per-
saingan sehat dan terbuka (open and efektive 
competition) adalah persaingan sehat akan 
dapat diwujudkan apabila Pengadaan Barang/
Jasa yang dilakukan terbuka bagi seluruh 
calon penyedia barang/jasa yang mempunyai 
potensi untuk ikut dalam persaingan.

TRANSPARAN

Transparan adalah pemberian informasi yang 
lengkap kepada seluruh calon peserta yang 
disampaikan melalui media informasi yang 
dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usa-
ha yang diperkirakan akan ikut dalam proses 
pengadaan barang/jasa. Setelah informasi 
didapatkan, harus diberikan alokasi waktu 
yang cukup untuk mempersiapkan respon 
atas informasi tersebut.
Kegiatan-kegiatan yang mendukung transpar-
ansi informasi:

1. Pengumuman yang luas dan terbuka 
secara online;

2. Memberikan waktu yang cukup untuk 
mempersiapkan proposal/penawaran;

3. Menginformasikan secara terbu-
ka seluruh persyaratan yang harus 
dipenuhi;
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4. Memberikan informasi yang lengkap 
tentang tata cara penilaian penawaran.

ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF

Adil/tidak diskriminatif adalah perlakuan yang 
sama terhadap semua calon penyedia yang 
berminat sehingga terwujud adanya persain-
gan yang sehat dan tidak mengarah adanya 
pemberian keuntungan kepada pihak-pihak 
tertentu dengan dan atau alasan apapun.
Hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Memperlakukan seluruh peserta den-
gan adil dan tidak memihak;

2. Menghilangkan conflict of interest 
pejabat pengelola dalam pengadaan 
barang/jasa;

3. Pejabat pengelola dalam pengadaan 
barang/jasa dilarang menerima hadiah, 
fasilitas, keuntungan atau apapun yang 
patut diduga ada kaitannya dengan 
pengadaan yang sedang dilakukan;

4. Informasi yang diberikan harus akurat 
dan tidak boleh dimanfaatkan untuk 
keperluan pribadi; dan

5. Para petugas pengelola harus diba-
gi-bagi kewenangan dan tanggung 
jawabnya melalui sistem manajemen 
internal (ada control dan supervisi).

AKUNTABEL 
Akuntabel berarti pengadaan barang/jasa 
sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan 
yang berlaku dan harus mencapai sasaran 
baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi ke-
lancaran pelaksanaan tugas umum pemerin-
tahan dan pelayanan 

masyarakat. Akuntabel merupakan pertanggu-
ngjawaban pelaksanaan Pengadaan Barang/
Jasa kepada para pihak yang terkait dan 
masyarakat berdasarkan etika, norma dan 
ketentuan peraturan yang berlaku. Hal yang 
harus diperhatikan antara lain adalah arsip 
dan pencatatan yang lengkap dan sistem pen-
gawasan yang memadai untuk menegakkan 
aturan-aturan

 
Rumusan Masalah
Salah satu “kehebohan” yang biasa terjadi 
pada akhir tahun anggaran adalah pelaksa-
naan pekerjaan yang tidak selesai hingga 
akhir tahun.
Yang menjadi permasalahan utama adalah 
pelaksanaan pekerjaan untuk kontrak tahun 
tunggal yang tidak boleh melewati tahun 
anggaran. Belum lagi KPPN hanya melayani 
pembayaran maksimal pada tanggal 20 De-
sember.
Menyikapi hal tersebut, khususnya untuk 
pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada 
tanggal 31 Desember, terdapat 3 kemungk-
inan penanganannya yaitu:

1. Memutuskan kontrak secara sepihak 
sejak tanggal 31 Desember dan men-
yatakan penyedia wanprestasi

2. Melanjutkan pekerjaan pada tahun 
anggaran berikutnya namun penyedia 
wajib menyerahkan jaminan pemba-
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yaran senilai pekerjaan yang belum 
diselesaikan. 

3. Memalsukan Berita Acara Serah Teri-
ma (BAST) seakan-akan pekerjaan tel-
ah selesai pada tanggal 20 Desember, 
namun menahan anggarannya sampai 
pekerjaan selesai dilaksanakan pada 
rekening penampungan tertentu.

Yang mengkhawatirkan, banyak terjadi kasus 
yang diakibatkan pilihan ke 3 di atas, karena 
rawan terhadap penyimpangan serta kalau 
ada pemeriksaan sudah dapat dipakstikan 
akan menjadi temuan.

Solusi
Guna mengatasi pekerjaan yang tidak tersele-
saikan sampai akhir tahun anggaran, Menteri 
Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro 
pada tanggal 23 Desember 2015 telah menan-
datangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 
Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/
PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran 
Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang 
Tidak Terselesaikan Sampai dengan Akhir 
Tahun Anggaran.
Dengan sistem anggaran saat ini, seluruh 
pekerjaan yang menggunakan kontrak tahun 
tunggal diwajibkan sudah diselesaikan pada 
tahun anggaran berjalan. Permasalahan yang 
paling sering terjadi adalah belum selesainya 
pekerjaan ketika masa pelaksanaan pekerjaan 
telah berakhir. Sebelum mencari solusinya, 
mari kita cermati dahulu perbedaan antara 
Masa Kontrak dengan Masa Pelaksanaan 
Pekerjaan berdasarkan Syarat-Syarat Umum 
Kontrak (SSUK).

Perpanjangan Kontrak
Perpanjangan kontrak memiliki 2 penger-
tian, yaitu Perpanjangan Waktu Pelaksanaan 
Pekerjaan dan Perpanjangan Masa Kontrak. 
Berdasarkan ketentuan dalam Syarat-Syarat 
Umum Kontrak (SSUK), jadwal pelaksanaan 

pekerjaan dapat diperpanjang oleh PPK atas 
pertimbangan yang wajar. Contohnya tamba-
han pekerjaan, perubahan desain, keadaan 
kahar, atau masalah lain yang timbul di luar 
kendali penyedia.
Apabila jadwal pelaksanaan pekerjaan diper-
panjang atau masa pelaksanaan pekerjaan 
diperpanjang, maka perlu dilakukan adendum 
kontrak. Ada dua hal yang perlu diadendum 
yakni Masa Pelaksanaan Pekerjaan dan Masa 
Kontrak.
Masa kontrak dimulai sejak penandatanga-
nan kontrak hingga selesainya masa pemeli-
haraan. Hal ini bertujuan agar para pihak yang 
menandatangani kontrak masih terikat secara 
perdata selama kontrak tersebut masih ber-
laku. Apabila penyedia tidak melaksanakan 
pemeliharaan pekerjaan, maka penyedia 
tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai den-
gan ketentuan dalam kontrak.
Masa Pelaksanaan Pekerjaan dimulai sesuai 
dengan ketentuan dalam Surat Perintah Mulai 
Kerja (SPMK) hingga serah terima pertama 
pekerjaan. Masa pelaksanaan pekerjaan inilah 
yang menjadi dasar perhitungan jangka waktu 
pelaksanaan pekerjaan dalam hari kalender 
serta dasar untuk mengenakan sanksi denda 
keterlambatan kepada penyedia barang/jasa.
Apabila pekerjaan belum selesai ketika masa 
pelaksanaan pekerjaan habis, maka solusi 
yang bisa digunakan adalah perpanjangan 
kontrak atau pemberian kesempatan 90 hari.

Pemberian Kesempatan 90 Hari
PMK 243 tahun 2015 yang membahas peru-
bahan Peraturan Menteri Keuangan No.194/
PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran 
Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang 
Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir 
Tahun Anggaran. PPK dapat memberikan kes-
empatan 90 hari bila sesuai dengan ketentuan 
yang tertuang dalam pasal 4.
Pasal 4
Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat 
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dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. berdasarkan penelitian PPK, penyedia 

barang/jasa akan mampu menyelesaikan 
keseluruhan pekerjaan setelah diberikan 
kesempatan sampai dengan 90 (sembilan 
puluh) hari kalender sejak berakhirnya 
masa pelaksanaan pekerjaan.

b. penyedia barang/jasa sanggup untuk 
menyelesaikan sisa pekerjaan paling lam-
bat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 
berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan 
yang dinyatakan dengan surat pernyataan 
kesanggupan yang ditandatangani di atas 
kertas bermeterai.

c. berdasarkan penelitian KPA, pembayaran 
atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud 
dapat dilakukan pada tahun anggaran beri-
kutnya dengan menggunakan dana yang 
diperkirakan dapat dialokasikan dalam 
DIPA Tahun Anggaran Berikutnya melalui 
revisi anggaran.

Apabila masa pelaksanaan pekerjaan diper-
panjang karena hal-hal yang memang di 
luar kendali penyedia, penyedia barang/jasa 

tidak akan dikenakan sanksi keterlambatan. 
Sanksi keterlambatan akan dikenakan setelah 
melewati masa kerja yang tertera di adendum 
kontrak.
Akan tetapi, jika adendum kontrak dilak-
sanakan karena pekerjaan belum selesai di 

akhir tahun anggaran, penyedia akan dikenai 
denda sejak masa kontrak awalnya berakhir.

Jaminan Pelaksanaan 9%
Sebagai catatan antara PMK 194/2014 dan 
PMK 243/2015 terdapat perbaikan yang 
menggembirakan dari sisi substansi yaitu be-
rubahnya nomenklatur pasal 9 ayat 4:
Berubahnya kalimat menyampaikan jaminan 
pelaksanaan 5% dari nilai sisa pekerjaan pada 
PMK 194/2014 adalah kekeliruan. Karena 
Jaminan Pelaksanaan mengikat terhadap ke-
seluruhan pekerjaan bukan hanya terkait sisa 
pekerjaan saja, meski melewati tahun ang-
garan. Akhirnya PMK 243/2015 memperbaiki 
dengan hanya memperpanjang masa berlaku 
jaminan pelaksanaan tanpa merubah nilai 
jaminan pelaksanaan.
Sayangnya perubahan maindset yang su-
dah benar ini tidak diikuti pada pasal 5 PMK 
243/2015 sehingga muncullah nilai jaminan 
9%. Dari sisi nilai, 9%, memang diluar “ke-
biasaan” yang berlaku dan bertentangan 
dengan batasan yang dibuat oleh Perpres 
54/2010 pasal 70 ayat 4 bahwa Jaminan 
pelaksanaan adalah 5% dari kontrak/hps tidak 

kurang tidak lebih.
Uang dan barang adalah keuangan negara. 
Hal ini tertuang dalam pasal 1 angka 1 Un-
dang-Undang nomor 1 tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara bahwa Keuangan Negara 
adalah semua hak dan kewajiban negara yang 
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dapat dinilai dengan uang, serta segala ses-
uatu baik berupa uang maupun berupa barang 
yang dapat dijadikan milik negara berhubung 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 
tersebut.
Jaminan Pelaksanaan atau Performance 
Bond menjamin dari penyedia dalam rangka 
penyelesaian pekerjaan. Jadi Jaminan Pelak-
sanaan mengikat pada kinerja output barang 
(produk).
Sementara jika kita membaca PMK 243/2015 
angka 9% tersebut jelas sekali munculnya 
karena adanya masa keterlambatan (pemberi-
an kesempatan) 90 hari. Artinya nilai jaminan 
pelaksanaan dilekatkan dengan nilai denda 
1/1000/hari keterlambatan. Rupanya di ranah 
musik klasik masih beranggapan bahwa masa 
keterlambatan atau denda keterlambatan 
adalah sebesar maksimal nilai jaminan pelak-
sanaan. Pemahaman ini ada pada Keppres 
80/2003 pasal 23 ayat 4 yang menyebutkan 
bahwa (4) Pejabat Pembuat Komitmen dapat 
memutuskan kontrak secara sepihak apabila 
denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 
akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah 
melampaui besarnya jaminan pelaksanaan. 

Jaminan yang berkaitan dengan konsekwensi 
barang adalah jaminan pelaksanaan dan jam-
inan pemeliharaan. Sedangkan jaminan yang 
berkaitan dengan konsekwensi uang adalah 
jaminan uang muka dan jaminan 
pembayaran. 
Adapun 

tata cara penyelesaian pekerjaan yang tidak 
terselesaikan sampai akhir tahun anggaran 
yang kemudian dilanjutkan pada Tahun Ang-
garan berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan addendum Kontrak untuk 
mencantumkan sumber dana dari Do-
kumen Pelaksanaan Anggaran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) 
pada Perubahan Anggaran Pendapa-
tan Belanja Daerah berikutnya atas 
sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.

2. Berdasarkan penelitian PPK (Pejabat 
Pembuat Komitmen), penyedia ba-
rang/jasa akan mampu menyelesaikan 
keseluruhan pekerjaan setelah diber-
ikan kesempatan sampai dengan 90 
(sembilan puluh) hari kalender sejak 
berakhirnya masa pelaksanaan peker-
jaan;

3. Penyedia barang dan/atau jasa harus 
menyampaikan surat pernyataan kes-
anggupan penyelesaian sisa pekerjaan 
kepada Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat 
Komitmen yang ditandatangani diatas 
materai oleh Pimpinan Penyedia Ba-
rang dan/atau Jasa.

Surat pernyataan kesanggu-
pan sebagaimana 
dimaksud, 
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menurut PMK paling sedikit memuat:
 
Pernyataan kesanggupan dari penyedia 
barang/jasa untuk menyelesaikan sisa 
pekerjaan;

·	 Waktu yang diperlukan untuk menyele-
saikan sisa pekerjaan dengan ketentuan 
paling lama 90 (sembilan puluh) hari 
kalender sejak berakhirnya masa pelaksa-
naan pekerjaan;

·	 Pernyataan bawah penyedia barang/jasa 
bersedia dikenakan denda keterlambatan 
penyelesaian pekerjaan; dan

·	 Pernyataan bahwa penyedia barang/
jasa tidak menuntut denda/bunga apabila 
terdapat keterlambatan pembayaran atas 
penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun 
anggaran berikutnya yang diakibatkan 
oleh keterlambatan penyelesaian revisi 
anggaran.

4. Berdasarkan penelitian KPA (Kuasa 
Pengguna Anggaran), pembayaran 
atas penyelesaian sisa pekerjaan 
dimaksud dapat dilakukan pada tahun 
anggaran berikutnya dengan menggu-
nakan dana yang diperkirakan dapat 
dialokasikan dalam DIPA (Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran) tahun angga-
ran berikutnya melalui revisi anggaran.

5. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen 
menyampaikan pemberitahuan kepada 
Sekretaris Daerah cq. Kepala Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan 
Daerah sebagai Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah (PPKD) atas peker-
jaan yang akan dilanjutkan pada Tahun 
Anggaran berikutnya dilampiri dengan 
copy surat pernyataan kesanggupan 
penyelesaian sisa pekerjaan.

Saran

Pengadaan barang/jasa diadakan pada haki-
katnya untuk memperoleh barang yang dib-
utuhkan dengan menggunakan metode dan 
proses tertentu agar dicapai kesepakatan den-
gan kualitas yang baik, kuantitas yang cukup, 
terpenuhi persyaratan teknis lainnya, pelak-
sanaan pengadaan serta penyerahan barang/
jasa yang tepat waktu, dalam rangka mening-
katkan pelayanan publik dengan mengikuti 
prinsip pengadaan berdasarkan metode dan 
proses pengadaan yang baku.
Melalui pemahaman atas prinsip-prinsip 
dasar pengadaan barang/jasa yang dilakukan 
dengan efisien, efektif, terbuka dan bersaing, 
transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akunt-
abel akan mendorong praktek Pengadaan 
Barang Jasa yang baik, menekan kebocoran 
anggaran, meningkatkan efisiensi penggu-
naan uang negara, serta menwujudkan pe-
merintahan yang bersih.

Disadur dari:
https://pengadaan.kemdikbud.go.id/artikel/se-
lanjutnya/kontrak-habis-ketika-pekerjaan-be-
lum-selesai
https://samsulramli.net/2016/01/07/tentang-
solusi-akhir-tahun-2015-pmk-2432015/
http://muhammadahsanthamrin.blogspot.
com/2018/03/pekerjaan-di-akhir-tahun-be-
lum-selesai.html
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Penulis : EKO HARIYANTO, M.ERVAN HADIYANTO

REVIU ATAS PENGGUNAAN 
CORPORATE SOCIAL 
RESPOSIBILITY (CSR)
UNTUK PELAKSANAAN 
BANTUAN PASANG BARU
LISTRIK (BPBL) 450 VA

Peningkatan rasio elektrifikasi pun men-
jadi salah satu target utama Pemerintah 
dalam menjalankan program di sektor 

ESDM. pemerintah menargetkan rasio elektri-
fikasi 99,9% pada tahun 2020. Rasio elektri-
fikasi menggambarkan jumlah rumah tangga 
yang sudah berlistrik dibandingkan dengan 
jumlah rumah tangga nasional,  Pemerintah 
melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) terus berkomitmen untuk me-
menuhi kebutuhan listrik, mewujudkan energi 
yang berkeadilan di seluruh wilayah Indone-
sia, terutama untuk menerangi wilayah timur 
nusantara. Rasio elektrifikasi sampai dengan 
bulan September 2019 sebesar 98,86% yang 
terdiri dari jumlah rumah tangga yang sudah 
berlistrik  sebanyak 68.030.526 unit atau 
98,86% yang didalamnya telah memperhitung-
kan rumah tangga mendapat listrik dari off-
grid non PLN yang dibangun oleh Pemerintah 
Daerah, Swasta, Kementerian ESDM, semen-
tara rumah tangga belum berlistrik sebanyak 
784.888 unit atau 1,14%.

Salah upaya untuk mencapai target rasio 

elektrifikasi 99,9% pada tahun 2020 adalah 
dengan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 
450 VA bagi rumah tangga miskin yang belum 
berlistrik.  Program BPBPL ini dilaksanakan 
dengan penggalangan dana Corporate So-
cial Resposibility (CSR) Badan Usaha yang 
bergerak pada sektor Energi dan Sumber-
daya Mineral (ESDM). Sampai 27 Novem-
ber  2019 telah ada komitmen badan usaha 
sektor KESDM terkait BPBL 450VA sebanyak 
288.489 unit.

Inspektorat Jenderal sebagai unit pembina 
dan pengawas dari organisasi yang salah satu 
tugas dan fungsinya melakukan reviu ataupun 
telaah yang bertujuan menyukseskan kegiatan 
BPBL 450VA dapat berjalan  lancar, aman, 
dan tepat sasaran dengan cara memitigasi 
resiko dan memberikan saran untuk memin-
imalkan resiko. Tulisan ini mencoba mengu-
raikan tentang Reviu kegiatan BPBL 450VA 
khususnya dilihat dari sisi pengawasan, 
sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan Kegiatan BPBL 450 

EKO HARIYANTO, S.T. ( Auditor Muda INSPEKTORAT 1)

M.ERVAN HADIYANTO, S.T.,M.T. ( Auditor Muda INSPEKTORAT 1)
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VA terdapat beberapa masalah 
atau resiko yang dapat atau telah 

terjadi sebagai berikut :
1. Tahap Perencanaan 

a. Dasar hukum pelaksa-
naan belum spesifik
Kegiatan BPBL 450 
VA merupakan tindak 
lanjut atas arahan 
Menteri ESDM pada 
Rapat Pimpinan tang-
gal 4 Maret 2019 terkait 
penggunaan CSR untuk 
kegiatan BPBL 450 VA 
bagi rumah tangga mi-
skin yang belum berlis-
trik. Satu-satunya dasar 
pelaksanaan kegiatan ini 
adalah Keputusan Men-
teri Energi dan Sumber 
Daya Mineral Nomor 213 
K/73/DJL.2/2019 tentang 
Tim Percepatan Pening-
katan Rasio Elektrifikasi 
yang belum menuliskan 
secara spesifik tentang 
pelaksanaan kegiatan 
ini.  Namum sebagai 

upaya untuk meningkatkan rasio 
elektrifikasi sebesar 0,41% dari 
komitmen sebanyak 288.489 unit 
sambungan, dilihat dari sisi admin-
istrasi pemerintahan dan perbenda-
haraan negara, dibutuhkan petunjuk 
pelaksanaan atau sejenisnya se-
bagai payung hukum pelaksanaan 
perintah/ instruksi Menteri ESDM 
tersebut, hal ini sesuai dengan 
ketentuan berikut:

1) Undang–Undang Nomor 30 
Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan Pasal 9 ayat (3) 
“Badan dan/atau Pejabat Pemer-
intahan dalam menetapkan dan/
atau melakukan Keputusan dan/
atau Tindakan wajib mencantum-
kan atau menunjukkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
yang menjadi dasar Kewenan-
gan dan dasar dalam menetap-
kan dan/atau melakukan Keputu-
san dan/atau Tindakan”.

2) Undang-Undang Republik Indo-
nesia Nomor 1 Tahun 2004 Ten-
tang Perbendaharaan Negara 
Pasal 3 ayat (4) Semua pengel-
uaran negara, termasuk subsidi 
dan bantuan lainnya yang sesuai 
dengan program pemerintah 
pusat, dibiayai dengan APBN. 
Sebagai upaya kegiatan BPBL 
450VA dapat berjalan aman, 
lancar dan tepat sasaran henda-
knya terdapat petunjuk pelaksa-
naan sebagai mekanisme tertulis 
yang merupakan payung hukum 
dan landasan pelaksanaan 
kegiatan Bantuan Pasang Baru 

No Unit/ Badan Usaha Target (RT) Sudah Komitmen (RT) 

1 KESDM Peduli 2.673 2.775 

2 BU Mineral dan Batubara 100.000 122.758 

3 BU Minyak dan Gas Bumi 50.000 23.504 

4 BU Ketenagalistrikan 100.000 40.624 

5 BU EBTKE 50.000 34.401 

6 BU BPH Migas 50.000 956 

7 BU SKK Migas 100.000 63.471 

Total 452.673 288.489 
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Listrik 450 VA.
b. Data rumah tangga kurang update

Data rumah tangga yang digunakan 
dalam pelaksanaan kegiatan ini 
adalah data awal yang dimiliki oleh 
PLN tahun 2016 sehingga bebera-
pa rumah tangga telah mengalami 
perubahan seperti telah memasang 
listrik sendiri maupun oleh program 
lain dan pindah rumah. Untuk itu 
diperlukan mekanisme untuk mem-
verifikasi data calon pelanggan.

c. Penandatanganan komitmen tidak 
tersosialisasi dengan baik
Pada saat Penandatanganan komit-
men perwakilan dari badan usaha 
yang ditugasnya belum memiliki 
gambaran yang lengkap 
mengenai tata cara dan 
biaya yang dibutuhkan 
secara menyeluruh. Wak-
tu yang diberikan oleh 
badan usaha juga tidak 
cukup untuk melaku-
kan penganggaran dan 
perencanaan dalam CSR 
di masing-masing Badan 
Usaha.

d. Pelaksanaan pemba-
yaran terlambat.

Berdasarkan data yang 
diterima per 17 Novem-
ber 2019, dari total 288.489 rumah 
tangga yang sudah disepakati untuk 
mendapatkan Bantuan Pasang Baru 
Listrik dari Badan Usaha Sub Sek-
tor ESDM, dengan rincian sebagai 
berikut:

Status sampai dengan 22 November 
2019, dari komitmen badan usaha 

sebanyak 288.489 unit, baru seban-
yak 10.117 unit atau 3,5% dengan 
status terpasang dapat dinikmati 
rumah tangga tidak mampu, yang 
berarti masih banyak lokasi belum 
dapat diselesaikan sementara disisi 
lain akan segera tutup tahun di 
2019, yang kita tidak tahu bagaima-
na komitmen perusahaan di tahun 
2020 terhadap keberlanjutan peng-
gunaan CSR untuk BPBL 450VA 
dari masing-masing badan usaha 
yang sudah berkomitmen ditahun 
2019.

Berdasarkan kesepakatan antar 
Institusi (KESDM, Badan Usaha, 
Icon+, Instalatir, dan LIT-TR) disepa-

kati bahwa mekanisme BPBL 450 
VA adalah sebagai berikut:

 Pedoman ataupun acuan 
pelaksanaan BPBL 450 VA yang 
terdiri atas jumlah dan lokasi rumah 
tangga (RT) sasaran, kesiapan 
jaringan listrik, instalatir pelaksana, 
Lembaga Inspeksi Teknis Tegan-
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gan Rendah (LIT-TR) pelaksana 
dan termin pembayaran. Setelah 
disepakati jumlah dan lokasi rumah 
tangga sasaran untuk masing-mas-
ing Badan Usaha, kemudian Badan 
Usaha menyampaikan komitmen 
yang dilanjutkan dengan menan-
datangani Berita Acara (BA) kese-
pakatan dengan Direktorat Jenderal 
Ketenagalistrikan. 

 Selanjutnya PT. PLN menyer-
ahkan data verifikasi rumah tangga 
siap sambung. Setelah PT. PLN 
menyerahkan data verifikasi rumah 
tangga siap sambung kemudian 
PT. Icon+ menerbitkan Surat Per-
mohonan Konfirmasi Pembayaran 
Biaya Bantuan Pasang  Baru Listrik 
(BPBL) 450 VA kepada Badan Usa-
ha untuk segera melakukan transfer 
pembayaran agar pelaksanaan pro-
gram BPBL 450 VA dapat berjalan 
sesuai rencana. Jika Badan Usaha 
sudah melakukan transfer pemba-
yaran kepada PT. Icon+, melakukan 
work order terkait pemasangan 
Instalasi oleh Instalatir kemudian 
dilakukan pemeriksaan dan pen-
gujian SLO oleh Lembaga Inspeksi 
Teknis Tegangan Rendah (LIT-TR), 
jika sudah selesai dilaksanakan 
kemudian dilakukan penyambungan 

dan penyalaan oleh PT. PLN (Perse-
ro). Dari penjelasan diatas ada ban-
yak pihak yang terkait agar kegiatan 
berjalan lancar yaitu:
1) Data rumah tangga miskin layak 

sambung terverifikasi
Berdasarkan Nota Kesepa-
haman Nomor 020/BPBL/
DLP/09/2019 tanggal 20 Sep-
tember 2019 tentang Pelaksa-
naan Bantuan Badan Usaha 
Sektor ESDM dalam rangka 
Bantuan Pasang Baru Listrik 
(BPBL) 450 VA bagi Rumah 
Tangga Miskin Bagian III.C.1 
disepakati bahwa PT.PLN (Per-
sero) akan menyampaikan data 
rumah tangga miskin layak sam-
bung terverifikasi seperti yang 
tertera di wilayah diatas selam-
bat-lambatnya 5 (lima) hari kerja 
setelah penandatanganan Nota 
Kesepahaman.

2) Proses penyalaan KWh meter 
oleh PT PLN (Persero) setelah 
instalasi selesai dilaksanakan.

3) Proses entri data di ICON+ sam-
pai keluar Virtual Account untuk 
dibayarkan oleh Badan Usaha.

4) Kerjasama dengan LIT-TR 
dan LAK-I untuk memper-
cepat proses pemasangan 
instalasi kepada rumah tangga 
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penerima BPBL, mempercepat 
distribusi material instalasi dari 
pusat ke daerah, mempercepat 
proses pemeriksaaan instalasi dan 
penerbitan Sertifikat Laik Operasi 
(SLO) dan meningkatkan koordinasi 
antara Instalatir di daerah, LIT-TR, 
PT PLN (Persero) dan PT ICON+ 
sehingga pelaksanaan BPBL dapat 
selesai sesuai waktu yang telah 
ditetapkan dalam Berita Acara Kese-
pakatan pelaksanaan BPBL.
 Sebagai upaya kegiatan BPBL 
450VA dapat berjalan  lancar, aman, 
dan tepat sasaran hendaknya ter-
dapat jaminan komitmen terkait 
bantuan penyambungan listrik 
450VA sehingga dapat dilanjutkan 
penyelesaiannya pada periode waktu 
berikutnya, serta kerjasama dari 
masing-masing badan usaha dalam 
melaksanakan tanggungjawabnya.

2. Tahap Pelaksanaan
a. pemasangan instalasi tidak sesuai den-

gan spesifikasi
Tepat Spesifikasi yang dimaksud bahwa 
hasil pekerjaan dilapangan hendaknya 
instalasi yang dipasang dari masing-mas-
ing instalatir telah sesuai dengan keten-
tuan antara lain Persyaratan Umum 
Instalasi Listrik (PUIL) yang merupakan 
dokumen SNI yang digunakan sebagai 
standar acuan dalam pemasangan insta-
lasi tenaga listrik tegangan rendah untuk 
rumah tangga, gedung perkantoran, 
gedung publik dan bangunan lainnya. 
Tepat Volume yang diharapkan bah-
wa jumlah yang dikerjakan dilapangan 
sesuai dengan jumlah yang dilaporkan 
dan jumlah yang dibayarkan, sehingga 
pertanggungjawaban kepada pemangku 
kepentingan akan akuntabel. Tepat Sasa-
ran diharapkan penerima bantuan adalah 

benar-benar rumah tangga miskin dan 
layak mendapat bantuan.
b. penerbitan SLO tidak sesuai dengan 
SOP.
Saat ini jumlah badan usaha inspeksi 
tenaga listrik tegangan rendah hanya 
terdapat 8 LIT TR untuk memenuhi 
kebutuhan pelanggan kecil dan rumah 
tangga di Indonesia. Akibat dari keku-
rangan tenaga LIT TR ini menyebabkan 
kurangnya persaingan di bidang LIT 
TR sehingga masih banyak ditemui 
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kasus-kasus yang berhubungan dengan 
SLO yang dikeluhkan oleh pelanggan 
PLN kepada YLKI (http://gatrik.esdm.
go.id/assets/uploads/download_index/
files/3bc50-presentasi-perlindun-
gan-konsumen-listrik.pdf ) antara lain:
1. lambat melakukan cek lapangan ke 

rumah konsumen.
2. SLO palsu
3. Tambahan biaya SLO
4. Penyaluran listrik tanpa SLO

Berdasarkan uraian diatas dapat 
disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini 
memerlukan perbaikan atau kontrol sebagai 
berikut :
a. Perlunya Payung hukum dan payung 

Petunjuk Teknis  pelaksanaan BPBL 450 
VA agar legalitas pelaksanaan terjaga 
dengan baik.

b. Perlu dilaksanakan sosialisasi yang baik 
dan transparansi yang baik agar komit-
men badan usaha tetap terjaga.

c. Perlunya perbaikan koordinasi antara 
PLN, ICON, LIT TR dan Instalatir dengan 
sistem yang lebih baik. 

d. Perlunya mekanisme evauasi dan penga-
wasan agar hasil pekerjaan tepat spesifi-
kasi, tepat volume, tepat sasaran.

Pada akhirnya dengan reviu sebagai 
telaah  untuk mengukur, kesesuaian dengan 
ketentuan, standar, rencana atau norma 
yang ditetapkan diharapkan tujuan utama 
peningkatan rasio elektrifikasi atau rumah 
tangga berlistrik dengan penggunaan CSR 
untuk BPBL 450VA dapat berjalan aman, 
lancar, tepat sasaran dapat tercapai serta 
dapat meminimalisasikan potensi kerugian 
maupun potensi permasalahan hukum.
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Artikel ini  memaparkan konsep Risk-
based Internal Auditing Modern (Au-
dit Intern Berbasis Risiko Pola baru)  

yang digagas oleh Norman Marks yang 
diterbitkan pada tahun 2015 untuk UAE 
IIA (Uni Emirates Arab Internal Auditor 
Association). Marks sendiri merupakan 
seorang pakar yang telah lama berkecim-
pung dalam  kegiatan internal audit. 
Risk-Based Internal Auditing atau bisa 
kita singkat menjadi RBIA merupakan 
metodologi yang menghubungkan an-
tara audit intern dengan keseluruhan 
kerangka manajemen risiko organisasi. 
Melalui RBIA, auditor intern meyakinkan 
bahwa seluruh proses manajemen risiko 
organisasi telah dijalankan untuk men-
gelola risiko secara efektif.
Pada hakikatnya Auditor intern memang 
telah dirancang untuk menjadi bagian 
organisasi dan mendukung manaje-
men. Oleh sebab itu, auditor intern ha-
rus miliki bahasa dan tujuan yang sama 

dengan manajemen. Dalam Konsep 
audit intern pola lama  audit intern be-
lum menggunakan bahasa yang sama 
dengan manajemen. Audit intern  yang 
mengedepankan aspek pengendalian 
(control-based) dinilai tak lagi relevan 
karena tidak terkoneksi langsung den-
gan fokus tujuan manajemen. Fokus 
pada aspek pengendalian bisa saja men-
garahkan auditor pada area/bidang yang 
sebenarnya bukan menjadi fokus tujuan 
manajemen. Akibatnya, hasil audit intern 
tidak berdampak langsung pada pen-
capaian tujuan. Bisa jadi hasilnya hanya 
berupa daftar kelemahan kontrol berikut 
rekomendasi penambahan kontrol yang 
dianggap menambah beban manaje-
men. 
Bagaimana dengan RBIA? Dengan para-
digma ini, perhatian auditor intern diges-
er untuk lebih fokus pada risiko. Risiko 
merupakan hal-hal yang menghambat 
pencapaian tujuan organisasi. Fokus 

Ditulis Oleh : 
Heriansyah, S.Sos (Auditor Madya - INSPEKTORAT I), 
Haspul, S.Sos (Auditor Muda - INSPEKTORAT I)
Nendy Afriansyah, S.T.CRMO (Auditor Pertama - INSPEKTORAT I)

RISK-BASED 
INTENAL AUDITING 
MODERN ( AUDIT 
INTERN BERBASIS 
RISIKO POLA BARU)
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pada risiko membuat auditor memiliki 
bahasa yang klik dengan kemauan ma-
najemen. Diharapkan pula, pencapaian 
tujuan organisasi menjadi lebih mudah 
karena risiko-risikonya telah diidentifi-
kasi dengan baik dan segala tindakan 
penanganannya telah diuji keandalannya 
melalui proses audit intern.
Dalam Konsep RBIA ala Marks, maka ter-
dapat perbedaan mendasar antara RBIA 
pola lama dan RBIA pola baru. 
Perencanaan RBIA pola lama ditandai 
dengan pembuatan semesta audit (au-
dit universe) berdasarkan urutan risikon-
ya. Prosesnya diawali dengan identifi-
kasi semua area yang berpotensi untuk 
diaudit, seperti proses bisnis, wilayah, 
atau kondisi tertentu. Selanjutnya area 
itu dinilai risikonya dengan mempertim-
bangkan berbagai faktor seperti jumlah 
pendapatan; nilai aset; periode audit ter-
akhir; besaran temuan audit sebelumn-
ya; tingkat perubahan sistem, proses dan 
personel; serta masukan manajemen dan 
pengawas eksternal. Dari semesta audit 
itu lalu dipilih area-area yang risikonya 
berada di urutan atas untuk menjadi ob-
jek audit. Selanjutnya auditor menilai lagi 
risiko secara rinci atas area yang dipilihnya 
pada saat pelaksanaan audit. Pendekat-
an ini menurut Marks, tidak melihat risiko 
dalam konteks tujuan organisasi secara 
keseluruhan. Risiko masih dipandang se-
cara terkotak-kotak pada area-area ter-
tentu. 
Lalu seperti apa perencanaan RBIA 
modern? Prosesnya tidak dimulai dari 
pembuatan semesta audit tapi dimulai 
dengan identifikasi risiko-risiko penting 
yang berpengaruh terhadap pencapaian 
tujuan organisasi. Marks menyebutnya 
identifikasi semesta risiko (risk universe). 
Semesta risiko menjadi dasar penentu 
area mana yang akan dipilih sebagai ob-

jek audit. Karena itu, rencana audit akan 
berisi kegiatan-kegiatan untuk men-
gidentifikasi dan menilai pengendalian 
yang dirancang manajemen untuk men-
gelola risiko-risikonya yang penting. Tu-
juan utama RBIA modern adalah memas-
tikan bahwa proses manajemen mampu 
mengelola risiko - risiko penting tersebut.
 Perbedaan RBIA tradisional dan modern 
tersebut nampaknya samar, namun bila 
Anda KAJI lebih dalam, sesungguhnya 
keduanya memang memiliki landasan 
berpikir yang jauh berbeda
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Menurut Laa Ode Ida dalam buku  
Otonomi Daerah, Demokrasi 
Lokal, Dan Clean Governement, 
terdapat empat syarat untuk 

menciptakan “good governance”, yai-
tu: Pertama, menciptakan efisiensi 
dalam manajemen sektor publik den-
gan memperkenalkan model-model 
pengelolaan perusahaan di lingkungan 
administrasi pemerintahan; Kedua, 
menciptakan akuntabilitas publik, dalam 
arti apa yang dilakukan oleh pemerintah 
harus dapat dipertanggungjawabkan 
kepada publik; Ketiga, tersedianya in-
frastruktur hukum yang memadai dan 
sejalan dengan aspirasi masyarakat da-

lam rangka menjamin kepastian sistem 
pengelolaan pemerintahan; Keempat, 
adanya sistem informasi yang menjamin 
akses masyarakat terhadap instrumen 
hukum dan berbagai kebijakan pemer-
intah; Kelima, adanya transparansi dari 
berbagai kebijakan mulai dari proses 
perencanaan hingga evaluasi sebagai 
pelaksanaan hak dari masyarakat (rights 
to information)1. 
Infrastruktur Hukum adalah kerangka 
institusional atau kelembagaan yang 
meliputi berbagai nilai (termasuk etos 

1. Laode Ida, Otonomi Daerah, Demokrasi Lokal, Dan 

Clean Governement, (Jakarta; PSPK, 2002), hal. 41-

42.

AUDIT HUKUM DAN 
PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA
Penulis : 
Irawan Dwi Sasongko, S.H.,M.B.A.
AUDITOR PERTAMA INSPEKTORAT V

PENDAHULUAN
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sebagai berikut:
1. Ketentuan peraturan yang sudah 

dipenuhi atau dipatuhi secara be-
nar dan baik;

2. Ketentuan peraturan yang belum 
dipenuhi atau dipatuhi dan harus 
dipenuhi atau   
dipatuhi segera;

3. Ketentuan peraturan yang dilang-
gar;

4. Posisi hukum kekayaan (harta) 
dan kewajiban (utang);

5. Posisi hukum transaksi yang su-
dah, sedang, dan akan berjalan;

6. Posisi hukum perbuatan-perbua-
tan hukum yang sudah, sedang 
dan akan berjalan;

7. Posisi hukum sengketa atau po-
tensi sengketa yang dihadapi 

Auditor hukum sendiri ialah orang yang 
melakukan analisis, pengkajian, dan 
penilaian tingkat kepatuhan hukum 
para subjek hukum (orang atau badan 
hukum), objek hukum (benda atau aset), 
dan perbuatan hukumnya (transaksi 
objek hukum). Ruang lingkup audit hu-
kum mencakup harta kekayaan subjek 
hukum, kewajiban atau utang-utangn-
ya, transaksi atawa perbuatan hukum, 

kerja), norma (khususnya yang telah 
dikembangkan dan dikodifikasikan 
menjadi peraturan hukum dan perun-
dang-undangan).
Untuk menciptakan ketersedianya infra-
struktur hukum yang memadai, pemer-
intah perlu melakukan audit sehingga 
terpotret apakah infrastruktu hukum 
yang dimiliki sekarang ini telah memadai 
dan berjalan dengan tertib serta menun-
jang pencapaian tujuan nasional. 
Pembahasan
Terkait pihak mana yang melakukan au-
dit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengen-
dalian Intern Pemerintah. Pada Pasal 48 
ayat (1) PP 60 Tahun 2008 disebutkan 
bahwa Pengawasan intern atas penera-
pan SPIP dilakukan oleh APIP.
Definisi “Audit Hukum” berdasarkan 
Standar Profesi Auditor Hukum adalah 
pemeriksaan dan analisa hukum atas 
penerapan berbagai ketentuan hu-
kum atau ketentuan peraturan perun-
dang-undangan oleh Auditor Hukum, 
berkenaan dengan kepatuhan hukum 
atau legalitas yang bersangkutan, harta 
kekayaan dan kewajibannya, transaksi 
dan perbuatan-perbuatan hukum, dan/
atau kegiatan-kegiatannya, serta berb-
agai permasalahan hukum yang diha-
dapi dan penanganan atau penyelesa-
iannya, sehingga dapat diketahui kadar 
dan kualitas kesadaran dan kepatuhan 
hukumnya 
Audit Hukum bertujuan untuk mem-
peroleh gambaran atau potret tingkat 
kualitas kesadaran atau kepatuhan hu-
kum, sehingga dapat diketahui hal-hal 
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hubungan hukumnya, dan berbagai 
permasalahan atau sengketa hukum di 
dalamnya
jika dirinci lebih lanjut, beberapa alasan 
yang mendasari kepada pentingnya 
dilakukan audit hukum, yakni:

1. Sebagai pemenuhan azas akunt-
abilitas

2. Sebagai pemenuhan azas upaya 
yang terbaik ;

3. Sebagai pemenuhan azas iktikad 
baik bahwa sistem telah dikem-
bangkan dengan layak atau tidak 
bermaksud untuk menipu peng-
guna;

4. Sebagai pemenuhan azas legal-
itas atau kepastian hukum agar 
output dari sistem tersebut dapat 
mempunyai nilai pembuktian se-
cara hukum;

5. Sebagai upaya untuk menye-
diakan informasi yang dapat 
ditelusuri dengan baik (audit trail) 
untuk kepentingan pembuktian 
sekiranya terjadi beberapa perma-
salahan di kemudian hari

6. Sebagai pemenuhan azas trans-
paransi dalam mekanisme tata 
kelola yang baik, agar para pe-
mangku kepentingan dapat 
mengetahui hal tersebut secara 
obyektif dan/atau mendapatkan 
kejelasan informasi yang bersifat 
materil secara hukum tentang 
hal tertentu yang menjadi obyek 
audit tersebut;

Audit hukum pertama kali tumbuh di 
sektor privat yakni pada aktivitas Hu-
kum yang dilakukan oleh Perusahaan 
baik itu berupa Perseroan terbatas, 
CV, Yayasan, atau koperasi. Sebagai 
contoh, PT. Tambang X ingin melaku-
kan akuisisi terhadap PT. Tambang Y 
maka untuk menghindari masalah 

hukum dan resiko hukum yang ber-
potensi akan terjadi, terlebih dahulu 
dilakukan audit hukum terhadap PT. 
Tambang Y. Kegiatan audit hukum 
yang dilakukan melingkupi pemerik-
saan, verifikasi dan klarifikasi terha-
dap dokumen-dokumen perusahaan, 
legal standing pihak yang melakukan 
penandatanganan perjanjian, pemer-
iksaan pajak terhutang, ketenagak-
erjaan, utang piutang, status hukum 
atas aset bergerak dan tidak berger-
ak, ijin usaha pertambangan, status 
hak atas tanah pertambangan, status 
permodalan dan saham atau peme-
gang saham, dan lain-lain. Pada akhir 
kerja audit hukum akan memberikan 
penilaian apakah PT. Tambang Y ber-
status clear and clean atau clear and 
but not clean atau not clear and not 
clean agar PT. Tambang X terhindar 
dari potensi resiko dan permasalahan 
hukum.
Dalam perspektif hukum kontrak, 
ketidakjelasan informasi dari suatu 
resiko yang melekat pada suatu pro-
duk, sesungguhnya dapat dikatakan 
adalah wujud dari tidak terpenuhinya 
syarat obyektif tentang hal tertentu, 
yang konsekwensinya akan menga-
kibatkan batalnya hubungan hokum 
tersebut.
Meskipun lebih dahulu berkembang 
di sektor privat, namun APIP juga 
perlu melakukan audit hukum di sek-
tor publik seperti pada kementerian 
dan lembaga. 
Bagi Sektor Publik (Penyelenggara 
Negara audit hukum dapat dilak-
sanakan dalam hal: 
a. Menentukan ketentuan peratur-

an perundang undangan yang 
berpengaruh signifikan terhadap 
tujuan pemeriksaan,
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LAW

Konsultan Hukum terhadap suatu peru-
sahaan atau obyek transaksi sesuai den-
gan tujuan transaksi, untuk memperoleh 
informasi  atau fakta material yang dapat 
menggambarkan kondisi suatu perusa-
haan atau obyek transaksi.”
Kita dapat melihat perbedaan Audit 
hukum yang dilakukan oleh auditor hu-
kum dan LDD di lakukan oleh konsultan 
hukum 2 

Kesimpulan

Untuk memperkuat good governance 
pada pemerintahan diperlukan suatu 
infrastruktur hukum yang kuat dan 
menunjang pecapaian tujuan bangsa 
serta ditaaati dalam pelaksanaanya. Un-
tuk mendukung hal tersebut APIP dapat 
melaksanakan Audit hukum untuk 
memperoleh gambaran atau potret ting-
kat kualitas kesadaran atau kepatuhan 
hukum serta efektifitas dan manfaat dari 
suatu peraturan yang dikeluarkan oleh 
suatu lembaga regulator.

2. Harvardy M. Iqbal, S.H., M.H., C.L.A., Standar Kompetensi 

Kerja Khusus Profesi Auditor Hukum Indonesia Standar 

Kompetensi Kerja Khusus Profesi Auditor Hukum Indonesia

b. Mengetahui sejauh mana tingkat 
kualitas kepatuhan dan penera-
pan hukum dalam penyelengga-
raan Negara dan pemerintahan 
yang baik dan bersih (Good and 
Clean Governance)mengevaluasi 
hasil pengujian tersebut

c. Mengetahui bagaimana penyika-
pan dan penindakan terhadap 
para pelaku atau penyelenggara 
yang terlibat, serta kemungkinan 
pemberian bentuk reward and 
punishment;

d. Mengetahui pemasukan dan 
pengeluaran yang muncul dari 
transaksi-transaksi yang sah, ter-
masuk pendapatan dan belanja 
serta perpajakan;

Namun perlu diperhatikan bahwa Audit 
Hukum memiliki perbedaan dengan Au-
dit Keuangan. Audit Keuangan diperun-
tukkan untuk melakukan pemeriksaan 
dari sisi penyajian laporan keuangan 
yang telah dibuat guna memberikan 
Opini Laporan Keuangan. Audit Hukum 
merupakan pemeriksaan yang atas 
perbuatan hukum suatu organisasi baik 
yang akan dilakukan maupun yang telah 
dilakukan. Secara singkat perbuatan 
hukum adalah perbuatan yang menim-
bulkan akibat hukum.
Kemudian terdapat pula perbedaan Au-
dit Hukum dengan Legal Due Diligence 
(Uji Tuntas dari Segi Hukum). Definisi “Uji 
Tuntas Dari Segi Hukum” berdasarkan 
Standar Profesi Himpunan Konsultan 
Hukum Pasar Modal:
“Uji Tuntas Dari Segi Hukum … adalah 
kegiatan pemeriksaan secara seksama 
dari segi hukum yang dilakukan oleh 
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ARJUNA SAKTI 
yang TIDAK SAKTI
Penulis :  Ismayati S. Limo

1. Dasar Hukum

-	 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara

-	 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
96 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Penggunaan, Peman-
faatan, Pemindahtanganan dan Peng-
hapusan Barang Milik Negara 

2. Gambaran Umum

Kapal Floating Storage Offloading (FSO) 
Arjuna Sakti adalah kapal eks KKKS, 
British Petroleum Indonesia dan sekarang 
menjadi milik negara merupakan Barang 
Milik Negara Direktorat Jenderal Migas 
Kementerian ESDM yang sudah tidak 
dapat difungsikan/dioperasikan.
Sejak diserahkan oleh KKK3 sampai 
sekarang kapal FSO sudah tidak dapat 
digunakan. Untuk digunakan tentunya 
dibutuhkan biaya perawatan yang besr, 
selain itu juga yang menjadi masalah ada-
lah biaya sandar di pelabuhan sekitar 7-8 
milyar rupiah per tahun. Biaya tersebut 
sangat besar dan setiap tahun membeba-

ni APBN. 
Kapal FSO Arjuna Sakti diserahkan 
sebagai BMN Direktorat Jenderal Migas 
sejak tahun 2008.
Berbagai cara dan upaya sudah dilakukan 
untuk menghapuskan kapal FSO Ardjuna 
Sakti, tetapi karena  nilai perolehann-
ya diatas 100 milyar rupiah maka untuk 
penghapusan BMN-nya harus mendapat 
persetujuan DPR. Masalahnya kapal FSO 
Ardjuna Sakti setiap tahunnya membu-
tuhkan anggaran sebesar Rp 7-8 Milyar 
sedangkan biaya yang sudah dikeluar-
kan oleh Direktorat Jenderal Migas sejak 
tahun 2009 sampai dengan 2018 untuk 
biaya sandar tidak sedikit, sekitar Rp±62 
Milyar. Masalah kapal FSO Ardjuna Sakti 
seperti  lautan tak berujung.
Upaya tersebut sampai saat ini belum 
terselesaikan apa kira-kira yang menjadi 
penyebabnya bisa kita baca dalam tulisan 
ini.

3. Pembahasan

Pada Ditjen Migas terdapat BMN berupa 
Kapal Floating Storage Offloading  Ardju-
na Sakti  yang sudah tidak dapat difung-

ARJUNA SAKTI 
yang TIDAK SAKTI
Penulis :  Ismayati S. Limo

Penulis : 
ISMIYATI S. LIMO, S.H.
AUDITOR MADYA - INSPEKTORAT IV
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sikan/dioperasikan, namun sampai saat ini 
pembiyayaannya menjadi beban negara. 
Adapun informasi dan data BMN Kapal 
Kapal Floating Storage Offloading  Ardjuna 
Sakti sebagai berikut :

a. Berdasarkan status identitas kapal : 

1. Kapal Ardjuna Sakti berasal dari 
perolehan penetapan status peng-
gunaan Eks KKKS British Petro-
leum Indonesia Ltd, pada tahun 
2008, sesuai surat Menteri Keuan-
gan Nomor S-202/MK6/2008 hal 
penetapan status pengawasan 
BMN Eks K3S, dengan rincian: 

2. BMN dimaksud tercatat da-
lam SIMAK BMN Ditjen Migas 
pada tahun 2008 dengan Nilai 
Rp431.699.097.657

3. BMN tersebut sudah tidak dapat 
difungsikan/dioperasikan sejak dis-
erahkan ke Ditjen Migas dan mem-
bebani negara untuk pengamanan 
dan penyimpanannya. 

4. Biaya yang sudah dikeluarkan 
oleh Ditjen Migas sejak tahun 
2009 s/d 2018 untuk penambatan/
standar BMN FSO AS   sebesar 
Rp62.019.963.371

b. Ditjen Migas dan Itjen KESDM sudah 
melakukan berbagai cara dan upaya 
terkait proses usulan pemindahtan-
ganan atau penghapusan BMN FSO 
Ardjuna Sakti tapi semuanya belum 
berhasil, seperti: 
1. Surat Dirjen Migas kepada Setjen 

KESDM No 188/10/DJM/S/2012
2. Surat Setjen KESDM kepada 

Setditjen Migas No 01404/95/

SJA.3/2012 hal Usulan Pengha-
pusan Floating Storage Offload-
ing  Ardjuna Sakti.

3. Surat Setjen KESDM kepada 
Menkeu No 1916/95/SJN.A/2012 
tanggal 14 Maret 2012

4. Surat MESDM kepada Menkeu 
No 1222/93/MEM/2015 tanggal 
16 Februari 2015 hal Permo-
honan Tindak Lanjut Usulan 
Pemindahtanganan BMN FSO 
Ardjuna Sakti. 

5. Surat MenKeu kepada Presiden 
No 667/MK/06/2015 tanggal 2 
September hal Permohonan Per-
setujuan Penjualan BMN pada 
KESDM. 

6. Surat Presiden RI kepada DPR 
No R-29/Pres/05/2016 9/5 hal 
Permohonan Persetujuan Pen-
jualan BMN pada KESDM. 

7. Telah dilakukan kunjungan 
kerja oleh Komisi VII DPR pada 
tanggal & Oktober 2016 untuk 
melihat Kapal “AS” di Pelabuhan 
Krakatau Steel Cilegon. 

Berkenaan dengan permasalahan 
BMN tersebut diatas, juga upaya-up-
aya yang sudah ditempuh oleh Ditjen 
Migas sejak Tahun 2012 tanpa ada 
progres penyelesaian. Selanjutnya 
Itjen mengusulkan untuk  melakukan 
cara lain yaitu dengan mengupaya-
kan untuk revaluasi nilai BMN FSO 
Ardjuna Sakti.
Surat usulan untuk revaluasi nilai 
BMN sudah diajukan kepada Kepala 
KPKNL dengan surat Kepala PPBMN 
No 8318/93.02/SJA.3/2018 tang-
gal 4 Oktober 2018. Surat tersebut 
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sampai saat berakhirnya audit belum 
mendapat tanggapan dari KPKNL.
Hal ini penting dilakukan karena nilai 
perolehan kapal FSO Ardjuna Sakti 
diatas 100 milyar rupiah merupakan 
kewenangan DPR, sedangkan upaya 
tersebut macet, sebagaimana diatur 
dalam pasal 58 ayat (1) huruf b PP 
no. 27 Tahun 2014.  

c. Hasil Cek Fisik Itjen 
a) Kondisi Kapal dalam keadaan 

terawat, namun tidak dapat difung-
sikan atau dioperasikan. 

b) Kondisi mesin-mesin usang kare-
na kapal tidak pernah lagi digu-
nakan, hanya dipanaskan secara 
berkala setiap beberapa hari. 

c) Pihak penyedia jasa penambatan 
kapal membuat dermaga khusus 
untuk Kapal FSO Arjuna Sakti 
karena musim angin kencang 
dikhawatirkan akan merusak der-
maga dan kapal-kapal kecil lainn-
ya disekitar tempat penambatan.  

d) Konfirmasi dari beberapa penja-
ga dikatakan banyak pihak yang 
berminat untuk menyewa kapal 
tersebut untuk digunakan dalam 
berbagai kegiatan, seperti: penam-
pungan LPG, kilang gas dan 
minyak apung, dan lain sebagain-
ya, namun mereka belum pernah 
mengajukan permohonan secara 
tertulis kepada Ditjen Migas. 

Berdasarkan kondisi diatas dapat 
dipertimbangkan bahwa : 
Kondisi Kapal Ardjuna Sakti sudah 
tidak dapat difungsikan atau dioper-
asikan. 

Biaya penambatan /sandar BMN FSO 
Ardjuna Sakti sangan membebani APBN 
per tahun + Rp.8 Milyar, jika dihitung 
sejak 2009 sampai dengan 2018, biaya 
sandar sudah sekitar 62 Milyar rupiah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuan-
gan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang 
tata cara pelaksanaan penggunaan, 
pemanfaatan, penghapusan, dan pe-
mindahtanganan Barang Milik Negara 
menjelaskan bahwa BMN Kapal FSO 
Ardjuna Sakti memenuhi kriteria sebagai 
BMN yang lebih menguntungkan bagi 
negara apabila dihapuskan, dikarenakan 
BMN tersebut:

1. Tidak digunakan lagi akibat moderni-
sasi, 

2. Secara fisik rusak dan tidak ekonomis 
bila diperbaiki

3. Melampaui masa ekonomis pe-
makaiannya

4. Kesimpulan

·	 Proses Penghapusan BMN FSO Ard-
juna Sakti menjadi kewenangan DPR, 
sehubungan nilai BMN tersebut diatas 
Rp.100M

·	 DPR belum merespon usulan Ditjen Migas 
untuk Proses Penghapusan tersebut. 

·	 Usulan revaluasi nilai BMN sudah diaju-
kan ke KPKNL pada tahun 2018, sampai 
saat ini belum ada tanggapan.

·	 Negara terbebani setiap tahunannya se-
besar + Rp 8 M untuk biaya sandar BMN 
yang sudah tidak dapat dimanfaatkan. 
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Agar mencapai Indeks Maturitas 
SPIP level 4 sebagaimana akan 
menjadi target Perjanjian Kinerja 
Menteri ESDM dan Inspektur Jen-

deral KESDM Tahun 2020, maka Inspek-
torat Jenderal perlu melakukan beberapa 
upaya pembangunan dan/atau pengem-
bangan Sistem Informasi Manajemen 
Pengawasan, di antaranya adalah:

1. Keberadaan aplikasi tindak lanjut 
pemeriksaan. Melalui template 
observasi dalam Aplikasi SPIP 
BPKP dengan alamat spip.bpkp.
go.id akan diminta untuk Melaku-
kan analisis inisiatif pimpinan 
unit organisasi/unit kerja terha-
dap atensi-atensi yang diberikan 
Inspektorat/Itjen beserta tindak 
lanjut atas rekomendasinya. Hal 
ini dapat diartikan bahwa Aplika-
si e-Pengawasan dengan alamat 
epengawasan.itjen.esdm.go.id 
agar dapat dikembangkan den-
gan diberikan username dan pass-
word untuk Pimpinan Unit Organ-

isasi sehingga dapat meng-upload 
dokumen tindak lanjut hasil pen-
gawasan Inspektorat Jenderal 
KESDM;

2. Keberadaan aplikasi untuk me-
mantau pemutakhiran daftar 
risiko dan Keberadaan aplikasi 
untuk memantau pemutakhiran 
Rencana Tindak Pengendalian 
(RTP)/ rencana penanganan risiko. 
Implementasi atas pemahaman 
pegawai terhadap SOP kegiatan 
yang menjadi tanggungjawabnya, 
bagaimana pegawai mengantisi-
pasi/menganalisis risiko yang ber-
potensi muncul bila terdapat peru-
bahan dalam SOP sehingga perlu 
dilakukan pemutakhiran RTP/ ren-
cana penanganan risiko.  Hal ini 
dapat diartikan bahwa Inspektorat 
Jenderal KESDM perlu memban-
gun Aplikasi Web-Based tentang 
Sistem Informasi Manajemen 
Risiko KESDM yang dapat diinput 
(di-mutakhirkan) oleh Seluruh Unit 

INVENTARISASI APLIKASI 
YANG PERLU DIBANGUN 
DAN DIKEMBANGKAN 
INSPEKTORAT JENDERAL 
KESDM

Penulis: 
JUNIUS SIMBOLON, S.T M.T.

AUDITOR MUDA - IRAT V
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Kerja di lingkungan KESDM den-
gan berkoordinasi dengan Pusat 
Data dan Informasi KESDM.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 
48 Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 
Tahun 2018 tentang Tata Kelola Penga-
wasan Intern di lingkungan KESDM di-
cantumkan bahwa:

1. Dalam rangka efisiensi dan efek-
tivitas pelaksanaan Pengawasan 
Intern, Inspektorat Jenderal mem-
bangun dan mengembangkan 
sistem informasi Pengawasan In-
tern.

2. Sistem informasi Pengawasan In-
tern sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi:
1. aplikasi akses data dan infor-

masi elektronik pada Unit Or-
ganisasi;

2. aplikasi sistem manajemen 
Pengawasan Intern;

3. aplikasi monitoring kode etik 
Pengawasan Intern; dan

4. aplikasi pemantauan hasil Pen-
gawasan Intern Inspektorat 
Jenderal

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 
49 Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 
Tahun 2018 tentang Tata Kelola Penga-
wasan Intern di lingkungan KESDM di-
cantumkan bahwa Dalam pelaksanaan 
Pengawasan Intern, Unit Organisasi wa-
jib menggunakan sistem informasi Pen-
gawasan Intern sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 48 ayat (2).
Inspektorat Jenderal perlu mengem-
bangkan aplikasi e-pengawasan agar 
dapat dijadikan sebagai Aplikasi Sistem 
Manajemen Pengawasan Intern dan Ap-
likasi Pemantauan Hasil Pengawasan In-
tern Inspektorat Jenderal sehingga dapat 
menggantikan aplikasi SIMHP yang ma-
sih offline atau stand-alone. 

Inspektorat Jenderal perlu membangun 
Aplikasi akses data dan informasi elek-
tronik pada Unit Organisasi dan aplika-
si monitoring kode etik Pengawasan 
Intern. Hal ini sangat penting agar pelak-
sanaan pengawasan intern tidak lagi 
habis waktunya untuk permintaan data 
dukung pengawasan dan auditor dapat 
menjaga perilakunya agar sesuai kode 
etik auditor.
Ada juga Aplikasi yang perlu dibangun 
untuk menggiatkan gerakan paperless 
di kantor itjen KESDM, yaitu Aplikasi 
Sistem Informasi Manajemen Angka 
Kredit Auditor versi Web-Based agar Pe-
nilaian Angka Kredit Auditor dapat dilak-
sanakan lebih cepat, cermat dan profes-
sional sesuai motto Menteri ESDM.
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Latar Belakang/Pendahuluan

Sebagai salah satu tindak lanjut ke-
giatan Rapat Kerja Nasional Sinergi 
Pengawasan Penerimaan Negara 
oleh Aparat Pengawas Intern Pe-

merintah (APIP) Kementerian/Lembaga/
Daerah yang dilaksanakan Kementerian 
Keuangan pada bulan September 2017, 
Presiden Republik Indonesia mengelu-
arkan Instruksi Presiden Republik Indo-
nesia Nomor 4 tahun 2018 tentang Pen-
ingkatan Pengawasan Penerimaan Pajak 
Atas Belanja Pemerintah dan Peneri-
maan Negara Bukan Pajak. 
Inpres tersebut antara lain mengin-
struksikan kepada Para Menteri Kabinet 
Kerja, Kepala Kepolisian Republik Indo-
nesia, Jaksa Agung Republik Indone-
sia, Panglima Tentara Nasional Indone-
sia, Para Kepala Lembaga Pemerintah 
Non Kementerian, Para Gubernur, dan 
Para Bupati/Wali kota untuk mengam-
bil langkah-langkah yang diperlukan 
sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan 
masing-masing untuk melakukan pen-
ingkatan pengawasan atas pelaksanaan 

kewajiban perpajakan Bendahara atas 
Belanja Pemerintah dan pengawasan 
atas pengelolaan PNBP, yang mencakup 
: 
1. Menginstruksikan Aparat Penga-

wasan Intern Pemerintah di lingkun-
gan masing-masing untuk:

a. memasukan rencana penga-
wasan atas:

1. pelaksanaan kewajiban perpa-
jakan Bendahara atas Belan-
ja Pemerintah yang melipu-
ti pendaftaran, pemotongan 
dan pemungutan, penyetoran 
dan pelaporan; dan

2. pengelolaan PNBP yang me-
liputi perencanaan, pelaksa-
naan, dan pelaporan PNBP, 
dalam Program Kerja Penga-
wasan Tahunan (PKPT); 

b. melaksanakan pengawasan ses-
uai PKPT; dan

c. menyampaikan hasil pengawasan 

Penulis :
Yudo Pramudyanto, S.T., M.T. 
(Auditor Muda, INSPEKTORAT I)

PENGAWASAN ATAS PNBP 
DI BIDANG PANAS BUMI
PENGAWASAN ATAS PNBP 
DI BIDANG PANAS BUMI
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secara berkala kepada Menteri/
Kepala Kepolisian/Jaksa Agung/
Panglima TNI/Pimpinan Lemba-
ga Pemerintah Non Kementerian/
Gubernur/Bupati/Wali kota.

2. Menyampaikan hasil pengawasan ke-
pada Menteri Keuangan selaku Pen-
gelola Fiskal secara berkala atau apa-
bila diperlukan.

Dengan Instruksi Presiden ini, khususnya 
terkait dengan dimasukannya rencana 
pengawasan atas pengelolaan PNBP da-
lam Program Kerja Pengawasan Tahu-
nan, diharapkan menjadi tonggak baru 
pengawasan PNBP, untuk mewujudkan 
pengelolaan penerimaan negara yang 
semakin baik.

Isi

Penerimaan Negara Sub Sektor EBTKE 
sampai saat ini masih bersumber dari 
Bidang Panas Bumi yang setiap tahun 
mengalami peningkatan realisasi/ca-
paian kinerja seperti yang terlihat pada 
Gambar 1.

Gambar 1. Realisasi Penerimaan Sub 
Sektor EBTKE Tahun 2013 – 2019 

(dalam Rp Trilliun)

 Pada Tahun 2018 realisasi PNBP 
sebesar Rp.2,28 Trilyun atau 326% dari tar-
get sebesar Rp.0,70 Trilyun.  Dari capaian 

realisasi tersebut komposisi PNBP  masih 
didominasi dari WKP Eksisting atau seki-
tar 98%, sedangkan WKP IPB hanya sebe-
sar 2%.  Hal ini disebabkan masih sedikit-
nya WKP IPB yang telah berproduksi. 
Terdapat perbedaan perhitungan PNBP 
dari kedua rezim tersebut, yaitu:
1. Rezim WKP Eksisting

Dasar Perhitungan PNBP berdasarkan 
:
a. Keppres 49 Tahun 1991 tentang 

Perlakuan Pajak Penghasilan, Pa-
jak Pertambahan Nilai dan Pung-
utan-Pungutan Lainnya Terhadap 
Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengu-
sahaan Sumberdaya Panas Bumi 
Untuk Pembangkit Energi/Listrik;

b. KMK Nomor 766/KMK.04/1992 se-
bagaimana telah diubah terakh-
ir dengan PMK 90/PMK.02/2017  
tentang Tata cara Penghitungan, 
Penyetoran Dan Pelaporan Ba-
gian Pemerintah, Pajak Penghas-
ilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan 
Pungutan-Pungutan Lainnya Atas 

Hasil Pengusahaan Sumberdaya 
Panasbumi Untuk Pembangkitan 
Energi/Listrik;  

c. PMK 179/2013 tentang Pajak Peng-
hasilan Ditanggung Pemerintah 
Dan Penghitungan Penerimaan 
Negara Bukan Pajak Atas Hasil 
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Pengusahaan Sumber Daya Panas 
Bumi Untuk Pembangkitan Ener-
gi/Listrik.

Mekanisme Perhitungan PNBP dapat 
dijelaskan pada Gambar 2. sebagai 
berikut:

Gambar 2. Mekanisme Perhitungan 
PNBP pada WKP Eksisting

Pada Gambar 2. dijelaskan bahwa 
PNBP yang disetorkan kepada pe-
merintah adalah 34% dari Penerimaan 
Bersih yang dikurangi oleh PBB, 
Reimbursment PPN dan Pengem-
balian Bonus Produksi. 

2. Rezim WKP IPB
Dasar Penerimaaan Negara ber-
dasarkan:
a. UU Nomor 21 Tahun 2014 ten-

tang Panas Bumi;
b. PP Nomor 55 Tahun 2005 ten-

tang Dana Perimbangan;
c. PP Nomor 9 Tahun 2012 ten-

tang tentang Jenis dan Tarif 
atas Jenis Penerimaan Negara Bu-
kan Pajak yang Berlaku pada Ke-
menterian ESDM;

d. PP Nomor 28 Tahun 2016 tentang 

Besaran dan Tata Cara Pemberian 
Bonus Produksi Panas Bumi;

e. PP Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Panas Bumi untuk Pemanfaatan 
Tidak Langsung;

f. Permen ESDM Nomor 14 tahun 
2015 tentang Tata Cara Pengenaan, 

Pemungutan dan 
Penyetoran Peneri-
maan Negara Bukan 
Pajak Yang Berasal 
Dari Kegiatan Panas 
Bumi Pada Direk-
torat Jenderal Ener-
gi Baru, Terbarukan, 
dan Konservasi En-
ergi;
g. Permen ESDM 
23 Tahun 2017 Ten-
tang Tata Cara Re-
konsiliasi, Penyeto-
ran Dan Pelaporan 

Bonus Produksi Panas Bumi.

Mekanisme Perhitungan PNBP adalah 
sebagai berikut dapat dijelaskan pada 
Gambar 3. Sebagai berikut:

Gambar 3. Mekanisme Perhitungan 
PNBP pada WKP IPB
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Pada Gambar 3. Dapat dijelaskan bah-
wa PNBP yang disetorkan kepada Pe-
merintah Pusat bersumber dari Iuran 
Tetap dan Iuran Produksi, sedang-
kan untuk Bonus Produksi langsung 
disetorkan oleh Pengembang ke Kas 
Daerah Penghasil.

Penutup

Pengawasan atas Penerimaan Negara 
Bukan Pajak merupakan tugas yang wa-
jib dilaksanakan oleh APIP untuk melak-
sanakan Instruksi Presiden Republik In-
donesia Nomor 4 tahun 2018.  Mengingat 
besarnya potensi PNBP dari Panas Bumi 
yang bisa dikembangkan maka diperlu-
kan upaya bersama oleh stakeholder ter-
kait untuk dapat mengoptimalkan pener-
imaan negara di Bidang Panas Bumi. 

Daftar Pustaka

1. UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang 
Panas Bumi;

2. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan;

3. PP Nomor 9 Tahun 2012 tentang ten-
tang Jenis dan Tarif atas Jenis Peneri-
maan Negara Bukan Pajak yang Ber-
laku pada Kementerian ESDM;

4. PP Nomor 28 Tahun 2016 tentang 
Besaran dan Tata Cara Pemberian 
Bonus Produksi Panas Bumi;

5. PP Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Panas Bumi untuk Pemanfaatan Ti-
dak Langsung;

6. Permen ESDM Nomor 14 tahun 2015 
tentang Tata Cara Pengenaan, Pe-
mungutan dan Penyetoran Peneri-
maan Negara Bukan Pajak Yang Be-
rasal Dari Kegiatan Panas Bumi Pada 
Direktorat Jenderal Energi Baru, Ter-
barukan, dan Konservasi Energi;

7. Permen ESDM 23 Tahun 2017 Ten-

tang Tata Cara Rekonsiliasi, Penyeto-
ran Dan Pelaporan Bonus Produksi 
Panas Bumi;

8. Keppres 49 Tahun 1991 tentang Per-
lakuan Pajak Penghasilan, Pajak Per-
tambahan Nilai dan Pungutan-Pung-
utan Lainnya Terhadap Pelaksanaan 
Kuasa dan Izin Pengusahaan Sum-
berdaya Panas Bumi Untuk Pemban-
gkit Energi/Listrik;

9. KMK Nomor 766/KMK.04/1992 se-
bagaimana telah diubah terakh-
ir dengan PMK 90/PMK.02/2017  
tentang Tata cara Penghitungan, 
Penyetoran Dan Pelaporan Bagian 
Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pa-
jak Pertambahan Nilai Dan Pung-
utan-Pungutan Lainnya Atas Hasil 
Pengusahaan Sumberdaya Panas-
bumi Untuk Pembangkitan Energi/
Listrik;  

10. PMK 179/2013 tentang Pajak Peng-
hasilan Ditanggung Pemerintah Dan 
Penghitungan Penerimaan Negara 
Bukan Pajak Atas Hasil Pengusahaan 
Sumber Daya Panas Bumi Untuk 
Pembangkitan Energi/Listrik.
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Nama : Sahid Junaidi, S.Kom.,M.M.
NIP  : 197212132002121001
TTL  : Sleman / 13 Desember 1972
Jabatan  : Inspektur II

1. Question:

Semenjak dilantik, hal pertama 
apa yang terbesit saat menerima 
amanah sebagai Inspektur II?

 Answer:
Begitu diamanahi sebagai Ins-
pektur saya merasa ada tang-
gungjawab yang lebih luas di 
pundak saya, saya harus men-
ciptakan lingkungan yang sehat 
untuk para internal auditor dapat 
berperan optimal dan memberi-
kan nilai tambah bagi perbaikan 
dan pencapaian tujuan kemente-
rian. Fokus utama saya pada up-
aya pencegahan melalui “kittah 
Itjen“ yaitu tata kelola yang baik, 
manajemen risiko, dan pengen-
dalian internal. Oleh karena itu 
saya mulai membuat peta pen-

gawasan yang menitikberatkan 
pengawasan Inspektorat II bukan 
lagi pada belanja negara, melain-
kan pada tata kelola dan pengen-
dalian internal proses bisnis unit/
mitra.

2. Question:

Apa hal yang paling Bapak nikmati 
dalam Pekerjaan sebagai Inspek-
tur II saat ini dibandingkan den-
gan Jabatan sebelumnya yaitu Au-
ditor?

Answer:

Kebetulan jabatan saya sebel-
umnya adalah Auditor Madya, ini 
memberikan banyak keuntungan 
ketika saya menjabat Inspektur II, 
ketika saya dapat update informa-

TOKOH KITA :
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Nama : Sahid Junaidi, S.Kom.,M.M.
NIP  : 197212132002121001
TTL  : Sleman / 13 Desember 1972
Jabatan  : Inspektur II

si baik melalui koordinasi/rapat/
arahan dari pimpinan dan stake-
holder menjadikan pemahaman 
helicopter view saya menjadi lebih 
baik. Saya harus pastikan bahwa 
setiap aktivitas pengawasan da-
lam kendali saya harus sebangun.

Hal ini saya jadikan modal un-
tuk diskusi terbuka dan coaching 
kepada teman2 auditor supaya 
membantu memudahkan tim 
auditor ketika melaksanakan tu-
gasnya, baik penugasan assur-
ance maupun consulting dengan 
mengedepankan substance over 
form

Diskusi dengan mereka sungguh 
sangat dinamis dan menyenang-
kan, banyak ide-ide segar kekin-
ian yang relevan untuk menyele-
saikan tugas dan memperkuat 
APIP ke depannya.

3. Question:

Apa kesulitan terbesar menjadi In-
spektur II pak?

Answer:

Selama ini tidak ada kesulitan 
yang berarti dalam menjalank-
an amanah ini, saya melihat wa-
laupun beberapa kali terjadi per-
gantian tim/rotasi, alhamdulillah 
teman-teman auditor dan tata 
usaha sangat komit untuk sup-
port kami dalam menyelesaikan 
tugas tugas yang diberikan. Saya 
mencoba membangun teamwork 
yang solid dan memastikan tidak 
ada anggota tim yang tertinggal. 
Oleh karena itu komunikasi, ke-
percayaan, integritas dan trans-
paransi menjadi standar yang ha-
rus kita jaga dan dipupuk terus.. 

4. Question:

Apa goal yang ingin bapak capai 
terhadap Inspektorat Jenderal 

umumnya dan Inspektorat II khu-
susnya?

Answer:

Sesuai arahan pimpinan bahwa 
kita harus mewujudkan ESDM one 
family, one goal. Jadi APIP adalah 
bagian tak terpisahkan dari ke-
menterian yang bertugas untuk 
mengawal tujuan kementerian 
utamanya dari sisi akuntabilitas.

Pada saai ini peran Inspektorat 
Jenderal semakin luas dan kom-
pleks untuk menjadi katalisator  
penggerak atas seluruh sumber 
daya di kementerian.

Untuk itu diperlukan kompeten-
si auditor yang harus mampu 
menjawab dinamika kebutuhan 
lingkungan yang VUCA (volatile, 
uncertain, complex, ambigu). Saya 
berharap bahwa seluruh auditor 
memiliki kelincahan dan memiliki 
sertifikasi kecakapan profesional 
yang beragam sehingga memiliki 
modal VUCA (vision, understand, 
courage, adaptive). Kalau bisa 
dipersyaratkan dalam pengisian 
jenjang jabatan dan pola karir 
sehingga efektifitas penugasan 
menjadi lebih terjamin dan jen-
jang pola karier lebih terukur/se-
hat.

5. Question:

Adakah prestasi terbaik Bapak 
selama menjabat Inspektur II? 
misalnya Inspektorat II berhasil 
meminimalkan temuan terhadap 
auditeenya mengingat semangat 
Itjen KESDM saat ini adalah “un-
tung ada itjen” atau berhasil mem-
buka blokir anggaran?

Answer:

Keberhasilan mewujudkan goal 
KESDM adalah keberhasilan ber-
sama sesuai dengan peran mas-
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ing-masing. Keberhasilan inter-
nal auditor menurut saya adalah 
ketika kita mampu memberikan 
nilai tambah atas perbaikan pros-
es bisnis tata kelola di lingkungan 
kementerian ESDM. 

Efektifitas Itjen bukan dili-
hat dari seberapa banyak 

t e m u a n /r e k o m e n d a s i 
yang dihasilkan oleh para 

auditornya, melaink-
an seberapa efektif 
rekomendasi dapat 
ditindaklanjuti dan 

memberikan nilai tam-
bah bagi perbaikan 
proses bisnis.

Reviu anggaran/RKA-
KL menurut saya ada-

lah salah satu con-
toh kegiatan 

mandato-
ry Itjen 

y a n g 
s a n -

g a t 

strategis dalam siklus belanja neg-
ara. Reviu ini tidak sekedar buka 
blokir, melainkan juga member-
ikan keyakinan kepada PA/KPA 
bahwa perencanaan telah dilaku-
kan secara layak dan berkualitas 
sehingga tujuan dapat tercapai 
secara efektif dengan risiko mini-
mal. 

Saya rasa slogan “untung ada It-
jen” sangat relevan dan mudah di-
ingat untuk menjawab pergeser-
an paradigma internal auditor 
yang lebih mengedepankan con-
sulting dan assurans dalam pen-
gawalan pencapaian tujuan den-
gan semangat kolaboratif.

6. Question:

Adakah tokoh auditor atau tokoh 
pengawasan yang menjadi in-
spirasi Bapak? Sehingga dalam 
mengambil keputusan sedikit 
banyaknya mempengaruhi dalam 
kehidupan pekerjaan Bapak?

Answer:

Banyak dari para senior dan 
pimpinan yang telah memberi 
warna saya dalam bekerja, intin-
ya saya menganggap bahwa be-
liau-beliau adalah guru bagi saya 
untuk memperbaiki dan men-
gigatkan diri, saya sadar kesem-
patan ini sangat terbatas, oleh 
karena itu saya harus meman-
faatkan keberadaan beliau untuk 
dapat memotivasi saya bekerja 
lebih semangat dan berhias ke-
baikan. 

7. Question:

Pesan dan Mimpi Bapak untuk In-
spektorat Jenderal KESDM

Answer:

Inspektorat Jenderal ini adalah 
rumah bagi kita para auditor in-
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ternal untuk berkarya menjemput 
keberkahan, oleh karena itu mari 
kita rawat dan jaga dengan baik. 

Saya memiliki keyakinan bah-
wa dengan potensi generasi mu-
danya saat ini, Inspektorat Jen-
deral akan semakin tumbuh dan 
berkembang untuk menegakkan 
“amar ma’ruf nahi munkar” di 
lingkungan KESDM.

Disamping itu  saya juga bermim-

pi alangkah indahnya ke depan 
apabila seluruh fungsional pen-
gawas/inspektur di lingkungan 
KESDM dapat dinaungi dalam 
satu wadah besar bernama Ins-
pektorat Jenderal. Sehingga fung-
si manajemen controlling dapat 
benar-benar efektif dan seim-
bang, terpisah dari unit planning, 
organizing, dan actuating untuk 
mewujudkan KESDM yang lebih 
kuat.
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8. Question:

Apakah ada kegiatan lain yang 
Bapak sukai, seperti hobby dilu-
ar pekerjaan sebagai Inspektur II? 
Dan adakah pengaruhnya terha-
dap pekerjaan?

Answer:

Sebagai warga masyarakat, pas-
ti banyak kegiatan dan peran di 
luar sana yang tidak terkait den-
gan jabatan saya di kantor. Ke-
giatan ini saya lakukan utamanya 
untuk menciptakan work life bal-
ance, namun saya juga berusaha 
menikmati peran itu untuk dapat 
meningkatkan kepekaan saya ter-
kait pelayanan masyarakat.
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Penulis : Noval Suryadi, S.E.
AUDITOR PERTAMA - IRAT I

MENGAWAL 
PEMBANGUNAN 

PEMBANGKIT LISTRIK 
TENAGA MINI HIDRO 

DI  OKSIBIL 
PEGUNUNGAN BINTANG 

JAYAPURA

CATATAN PERJALANAN 
SANG AUDITOR

Sepucuk Surat Tugas datang, meminta kami 
terbang ke Papua lebih tepatnya Oksibil di Ka-
bupaten Pegunungan Bintang untuk melaku-
kan monitoring Pembangunan Infrastruktur 
Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro selama 
5 hari. Tim bertolak melalui Terminal 3 Banda-
ra Soekarno Hatta pada malam hari. Suasana 
Bandara tidak seramai pagi atau siang hari, 
sesuai jadwal keberangkatan pesawat kami 
direct ke Jayapura pada pukul 22.30 WIB. 
Perjalanan udara yang cukup lama membuat 
kami kelelahan, akhirnya kami tiba pada pukul 
07:40 WIT di Bandara Sentani Jayapura. Na-
mun perjalanan kami tidak sampai Jayapura, 
kami harus melakukan transit penerbangan ke 
Oksibil, kamipun menunggu di ruang tunggu 
menanti panggilan boarding sesuai jadwal 
08.30 WIT. Lelah kamipun harus berlanjut, 
hingga pukul 10.00 WIT, kami mendengar 
pengumuman bahwasanya penerbangan ke 

Oksibil batal dikarenakan cuaca buruk se-
hingga kami bermalam di Jayapura terlebih 
dahulu.
Keesokan harinya kami telah berada di Ban-
dara Sentani sejak pukul 06.15 WIT, Alham-
dulillah kali ini kami dapat melakukan per-
jalanan ke Oksibil – Kabupaten Pegunungan 
Bintang sekitar pukul 07.00 WIT dan tiba di 
Oksibil pukul 07.45. Sesampainya di Oksibil, 
tim berkoordinasi dengan Pemerintah Daer-
ah Kabupaten Pegunungan Bintang untuk 
melakukan kunjungan lapangan. Pemban-
gunan PLTM Oksibil sendiri pekerjaannya 
menggunakan APBN dengan skema Multi 
Years dan telah dikerjakan mulai tahun 2016. 
Namun didalam perjalanannya, pembangunan 
PLTM menemui tantangan seperti lokasi yang 
terpencil, transportasi dan sosial masyarakat. 
Waktu menunjukkan pukul 13.00 WIT tim 
beranjak menuju site pembangunan PLTM, 
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sebelum berangkat menuju lokasi kami men-
goleskan lotion anti nyamuk dikarenakan 
nyamuk di lokasi pembangunan terdapat 
nyamuk yang dapat menyebabkan penyakit 
malaria dan ternyata sudah ada beberapa 
pekerja yang telah mengalaminya. Perjalanan 
ke lokasi menggunakan mobil  4 WD (Four 
Wheel Drive) dan memakan waktu kurang 
lebih sekitar 45 menit dari Oksibil. Sekedar 
informasi Kota Oksibil berada di ketinggian 
1.300-an mdpl sedangkan lokasi PLTM berada 
di ketinggian 300 mdpl. Kamipun harus mele-
wati jalan yang cukup terjal dan berliku.

Tim melakukan briefing singkat dan memutus-
kan untuk meninjau sisi hulu terlebih dahulu, 
baru kemudian mengikuti water way sampai 

ke bagian hilir dan rumah pembangkit. Jarak 
antara hulu sampai dengan hilir PLTM lebih 
kurang 2 kilometer.

Di lokasi hulu pembangunan, tim menemukan 
kerusakan cukup parah pada water way PLTM 
karena adanya banjir bandang dan tanah 
longsor. Kami pun menelusuri ke arah hilir 
untuk melanjutkan melihat kondisi water way, 
di bagian tengah saluran terdapat longsoran 
tanah dan vegetasi sepanjang water way. 
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Pada sisi hilir, bak penenang sudah terban-
gun dan pipa untuk mengalirkan air ke turbin 
sudah terpasang. Namun, rumah pembangkit 
beserta turbin belum dibangun dan masih ter-
dapat beberapa pipa yang belum tersambung 
di bagian bawah.

Pembangunan PLTM sendiri kehadirannya 
sangat dinanti oleh masyarakat karena kelistri-
kan Oksibil selama ini dipasok dari PLTD, dan 
distribusi bahan bakar minyak dari kota Jay-
apura untuk PLTD sangat tergantung dengan 
transportasi udara yang acap kali terkendala 
cuaca. Pemerintah terus berupaya memper-
cepat pembangunan infrastruktur khususnya 
di Papua. Semoga pembangunan PLTM di 
Oksibil dapat selesai dan dirasakan manfaat-
nya oleh masyarakat untuk mendorong ke-
hidupan yang lebih baik.
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Peringatan HUT 

ke-74 RI 1

2-17 Agustus

Kunjungan Menteri ESDM - 30 Juli



Kunjungan Kerja 
Irjen ke Pos 

Pengamatan Gunung 
Guntur 22 Agustus

Monitoring Bantuan Pasang 
Baru Listrik -25 September

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama 
antara KESDM dan Polri 

- Jakarta, 9 September 2019



L O M B A  K A R A O K E

Perayaan Hari Kemerdekaan 12 - 17 Agustus 2019

L O M B A  F U N  G A M E S

L O M B A 
C A T U RLomba E-Sport

Perayaan Hari Kemerdekaan 
12 - 17 Agustus 2019



L O M B A  F U T S A L

Perayaan Hari Kemerdekaan 12 - 17 Agustus 2019

S E N A M  A E R O B I K
Perayaan Hari Kemerdekaan 12 - 17 Agustus 2019

LOMBA MASAK NASGOR
Perayaan Hari Kemerdekaan 12 - 17 Agustus 2019



Rapat 
Evaluasi 
Kinerja 
Pengawasan

Reviu RKA-KL
Tahun Anggaran 2020 Pondok ranji 25 September 2019



SEM 1 DAN EV KEG RISK 
REGISTER SERTA WBK-WBBM 
GARUT 21-23 AGUSTUS

Reviu RKA-KL
Tahun Anggaran 2020 Pondok ranji 25 September 2019



POJOK INTEGRITAS

Penul i s  :  T IM REDAKSI

Salah satu tantangan terbesar bagi 
Auditor saat ini adalah menegak-
kan integritasnya sesuai dengan 
fakta di lapangan, khususnya pada 

penugasan yang secara tidak langsung 
akan mempengaruhi kesejahteraan au-
ditor itu sendiri. Sebagai contoh adalah 
penugasan Penilaian Mandiri Pelaksa-
naan Reformasi Birokrasi yang didalam-
nya Auditor sebagai Tim Penilai Internal, 
Penugasan Penilaian Mandiri Pemban-
gunan Zona Integritas yang didalamn-
ya Auditor sebagai Tim Penilai Internal, 
Penugasan Penilaian Mandiri Maturitas 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
yang didalamnya Auditor sebagai Asesor, 
Penugasan Penilaian Mandiri Kapabilitas 
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah 
yang didalamnya Auditor sebagai ang-
gota tim dalam Elemen IACM, dan Penu-
gasan lainnya yang secara langsung akan 
berdampak pada kenaikan tunjangan ki-
nerja auditor tersebut.
Oleh karena itu, Auditor perlu menega-

kkan kode etiknya dengan menilai Yes 
jika memang telah ada dokumen data 
dukungnya sesuai batas waktu yang 
telah disampaikan pada Auditi dan se-
suai hasil pengujian bukti yang dilaku-
kan Auditor baik melalui reviu dokumen 
maupun wawancara atau observasi atau 
pengujian bukti lainnya. Auditor juga ha-
rus berani menilai No jika memang sam-
pai batas waktu yang telah disampaikan, 
data dukungnya belum disampaikan Au-
diti dan jika hasil pengujian bukti yang 
dilakukan Auditor memberikan fakta 
bahwa parameter pemandu tersebut ti-
dak terpenuhi. Penugasan seperti ini per-
lu juga dilakukan Quality Assurance oleh 
Auditor Utama di lingkungan KESDM 
agar hasil Penilaian Mandiri tidak berbe-
da jauh dengan hasil Penilaian Tim Ek-
sternal sesuai kewenangannya.

“

“

SAY YES IF 
YES AND SAY 
NO IF NO
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AREA KONSULTANSI

Dalam melaksanakan Pa-

ket Pekerjaan Pemasangan 

PJU-TS, penyedia barang/

jasa mengusulkan peruba-

han spesifikasi LED dari 20 

LED module chips menjadi 

21 module chips. Tipe LED 

pengganti tersebut memiliki 

fungsi dan spesifikasi yang 

lebih baik dan telah dibukti-

kan dengan pengujian yang 

dipersyaratkan. Bagaimana 

PPK menyikapi usulan terse-

but?

Pergantian tipe barang dapat 

dimungkinkan sepanjang 

memiliki fungsi dan spesifikasi 

yang sama atau lebih baik dari 

yang ditawarkan sebelumnya 

dan didukung oleh pengujian 

kualitas sebagai dasar PPK 

dalam mengambil keputusan.

Question? Answer :
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u

e
s

tio
n

?
Pada pelaksanaan Paket Pekerjaan Pema-

sangan PJU-TS, terdapat beberapa permasala-

han sebagai berikut:

1. Penyedia menyampaikan permintaan per-

gantian spesifikasi box dari powder coating 

menjadi galvanis karena lokasi dekat pantai. 

Pergantian ini berstatus upgrade karena se-

cara teknis galvanis lebih baik dari powder 

coating. Apakah hal ini memungkinkan tan-

pa penambahan biaya? Dokumen apa yang 

diperlukan untuk proses addendum kon-

trak untuk pergantian spesifikasi tersebut?

2. Pada draft kontrak yang disubmit dalam 

dokumen lelang meyebutkan uang muka 

sebesar 20%, karena ini paket untuk usaha 

kecil apakah memungkinkan untuk diberi-

kan uang muka sebesar 30% sebagaimana 

diatur dalam perpres?

3. Apakah PPK dapat memberikan kompensa-

si perpanjangan waktu sebagai akibat titik 

lokasi tidak segera diserahkan ke penyedia?

4. Apakah pergantian STP diperlukan ketika 

akan dilakukan pergantian dari barang 

5. Terkait TKDN sistem bagaimana pengatur-

annya dalam tender?
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A
n

s
w

e
r 

:
1. Perubahan desain atau spesifikasi memungk-

inkan untuk dilakukan sepanjang penggan-

tinya memiliki kualitas yang sama atau lebih 

baik. Prosedur yang ditempuh yaitu dengan 

cara penyedia mengajukan secara tertulis 

kepada PPK disertai alasan adanya perubah-

an desain tersebut.

2. Perubahan ini tidak dimungkinkan karena 

nilai uang muka sudah disampaikan terlebih 

dahulu pada saat tender sehingga mempen-

garuhi harga penawaran.

3. Kompensasi dapat diberikan jika PPK tidak 

mampu menyerahkan lokasi tepat waktu, na-

mun kompensasi waktu ini hanya untuk titik 

lokasi yang terdampak saja, bukan secara ke-

seluruhan.

4. Sepanjang garansi masih terjamin maka STP 

pergantian tidak diperlukan. 

5. Persyaratan TKDN sistem dapat dimasuk-

kan dalam dokumen tender sehingga apabi-

la ada penyedia yang memiliki TKDN sistem 

lebih besar atau sama dengan 40% maka 

produk luar negeri dinyatakan gugur (Perpres 

16/2018 dan Perka LKPP 9/2018).
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5 CARA EFEKTIF 
AGAR PEKERJAAN 

CEPAT SELESAI

TIPS DAN TRIK

Penulis : Tim Redaksi

Menunda pekerjaan seringkali menjadi pencuri waktu paling banyak saat Anda berada 
di kantor. Kebiasaan ini pula yang akhirnya membuat banyak pekerjaan terbengkalai dan 
tak selesai tepat waktu. Padahal melansir laman boldsky.com, Rabu (29/7/2015), Anda bisa 
menuntaskan pekerjaan jauh lebih cepat dari biasanya. Itu dapat dilakukan jika Anda ber-
henti menunda pekerjaan dan mulai melakukan langkah efektif agar tugas-tugas di kan-
tor dapat cepat selesai. Meski ingin pekerjaan cepat selesai, pastikan tugas tersebut tetap 
berkualitas baik. Berikut lima cara efektif selesaikan pekerjaan tapi tetap berkualitas:

Guna bekerja secara efisien di kantor, 
tentukan batas waktu untuk setiap peker-
jaan. Lalu cobalah untuk bekerja lebih 
cepat dari batas waktu yang Anda ten-
tukan sendiri. Jika tidak begitu, bisa jadi 
Anda justru menghabiskan lebih banyak 
waktu dari yang dibutuhkan untuk satu 
pekerjaan.

1

3

4

Banyak pekerjaan yang justru terbengka-
lai jika Anda terus menerus memaksakan 
diri bekerja. Pastikan Anda memiliki waktu 
istirahat di sela pekerjaan khususnya saat 
merasa lelah atau jenuh. Beristirahatlah 
saat Anda merasa satu pekerjaan tak 
terselesaikan dalam waktu lama.

Salah satu cara untuk menyelesaikan 
pekerjaan dengan cepat adalah memiliki 
meja kerja yang rapih. Itu akan mem-
bantu Anda menghemat waktu jika 
sewaktu-waktu membutuhkan laporan 
atau dokumen tertentu. Lingkungan 
yang terstruktur juga dapat membantu 
Anda berpikir dengan jernih.

2 Selalu gunakan tingkat prioritas untuk 
setiap pekerjaan di kantor. Dahulukan 
pekerjaan yang lebih penting sebelum 
mengerjakan tugas lain. Langkah ini akan 
meningkatkan efisiensi kerja Anda di 
kantor. Jika tidak, Anda bisa saja berkutat 
dengan banyak pekerjaan yang tak terlalu 
penting.

5 Jangan sampai tubuh Anda mengalami 
dehidrasi. Bukan hanya baik bagi keseha-
tan, tapi juga akan membuat otak Anda 
berfungsi lebih baik.

Dengan begitu, Anda dapat memastikan 
seluruh pekerjaan selesai secara efisien 
dan tentu saja dengan kualitas yang 
baik.

Sumber: 
https://www.liputan6.com/bisnis/
read/2281091/5-cara-efektif-biar-peker-
jaan-cepat-selesai
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