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Berjumpa kembali dalam Edisi ke 4 di 
penghujung Tahun 2019 ini dengan 
berbagai kesibukan yang mewarnai 
hari-hari auditor Inspektorat Jender-
al Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral, salah satunya adalah pe-
nilaian Maturitas Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah, yang dilaksanakan 
di seluruh unit organisasi di lingkun-
gan Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral dan melibatkan seluruh 
Inspektorat dan sebagian besar auditor 
kita, semoga hasilnya memuaskan kita 
semua ya..
Kita semua mengharapkan paradigma 
“AWAS ADA ITJEN!” bergeser menjadi 
“UNTUNG ADA ITJEN!”, menjadi cam-
buk bagi Itjen agar tidak lagi menjadi 
sosok yang menakutkan, akan tetapi 
menjadi sosok yang selalu diharapkan 
kehadirannya agar akuntabilitas kinerja 
Kementerian dapat selalu terjaga.
Pada edisi ini rubrik wawancara  

menampilkan sosok baru di lingkungan 
Inspektorat Jenderal, yaitu Inspektur III 
yang memiliki hobi bersepeda, berlari 
dan menjadi rocker andalan kita semua 
serta ada kisah perjalanan auditor kita 
ke PLTP Kamojang yang sangat menar-
ik.
Kami selalu mengharapkan masukan 
dan saran yang membangun, karena hal 
tersebut yang akan menjadikan Buletin 
Pengawasan ini dapat tampil lebih baik 
serta bermanfaat bagi kita semua. 
Terima kasih untuk artikel-artikel yang 
telah dikirimkan, dan pengisi rubrik kon-
sultansi dan pojok integritas yang mem-
buat Buletin Pengawasan ini dapat tebit 
sesuai jadwal, Selamat membaca!! (red)

Sekapur
Sirih
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Pada pemerin-
tahan Kabinet 
Kerja 2014 – 2019 
dalam Rencana 

Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RP-
JMN) 2015 – 2019 ditarg-
etkan mulai tahun 2016 
Aparat Pengawasan In-
tern Pemerintah (APIP) 
dapat melakukan atas 
implimentasi maturitas 
SPIP minimal mencapai 
level 3 (Terdefinisi) dari 
skala 0 s.d 5 level maturi-

IR. BAGINDA M SIMANJUNTAK, M.M.
Auditor Madya, Inspektorat V

tas SPIP. 

Diketahui dalam pe-
nilaian mandiri Maturitas 
SPIP tahun 2018 diper-
oleh pada Level/Tingkat 
Maturitas SPIP 3,832 
(Terdefinisi) dengan pe-
nilaian Maturitas SPIP 
atas 11 (sebelas) unit ker-
ja Eselon I di Lingkungan 
Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral, 
yakni :
1. Sekretariat Jenderal,

2. Inspektorat Jenderal,
3. Direktorat Jenderal 

Mineral dan Batubara,
4. Direktorat Jenderal 

Minyak dan Gas Bumi,
5. Direktorat Jenderal 

Energi Baru Terbaru-
kan dan Konservasi 
Energi,

6. Sekretariat Jenderal 
Dewan Energi Nasion-
al,

7. Badan Penelitian dan 
Pengembangan En-
ergi dan Sumber Daya 

PENDAHULUAN

MATURITAS SPIP
KEMENTERIAN ENERGI DAN 
SUMBER DAYA MINERAL 2019
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Mineral,
8. Direktorat Jenderal 

Ketenagalistrikan,
9. Badan Pengemban-

gan Sumber Daya Ma-
nusia Energi dan Sum-
ber Daya Mineral,

10. Badan Geologi,
11. Badan Pengatur Hilir 

Minyak dan Gas Bumi.

Yang kemudian dilakukan 
Quality Assurance oleh 
Tim Penilai BPKP diper-
oleh Level/Tingkat Skor 
Maturitas SPIP Kement-
erian ESDM pada 3,387  
(Terdefinisi). 
Dari Level Penilaian 
Mandiri SPIP Kementeri-
an ESDM dengan Quality 
Assurance (QA) oleh Tim 
Penilai BPKP didapat ko-
reksi penilaian Level/Ting-
kat Maturitas SPIP 0,445. 

Adapun penilaian atas ca-
paian level maturitas SPIP 
melalui Peraturan Kepa-
la BPKP Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Pedoman 
Penilaian dan Strategi 
Peningkatan Maturitas 
Sistem Pengendalian In-
tern Pemerintah, dengan 
pedoman pada Peraturan 
Pemerintah No. 60 Tahun 
2008 tentang Sistem Pen-
gendalian Intern Pemer-
intah.  
Dengan unsur SPIP terdiri 
atas : 
a. lingkungan pengenda-

lian (control environ-
ment); 

b. penilaian risiko (risk as-
sessment); 

c. kegiatan pengendalian 
(control activities); 

d. informasi dan komuni-
kasi (information and 
communication);  

e. pemantauan pengen-
dalian intern (monitor-
ing activities).

Penilaian Maturitas SPIP
Penilaian maturitas 
SPIP dilakukan melalui 
2 tahap, yakni :

a. Pertama dengan 
melakukan Penilaian 
Pendahuluan, yaitu 
dengan melakukan 
survei persepsi maturi-
tas dengan melakukan 
kegiatan survei matu-
ritas SPIP, validasi awal 
hasil survei dan per-
hitungan skor awal ma-
turitas SPIP.

b. Kedua dengan melaku-
kan Pengujian Bukti 
Maturitas, yaitu den-
gan mengumpulkan 
data rinci maturitas 
SPIP melalui teknik 
pengumpulan data 
dan validasi data yang 
disampaikan. 

Selain itu dilakukan 
juga dengan melaku-
kan kegiatan seper-
ti kuesioner lanjutan, 
wawancara, reviu do-

kumen, atau observa-
si. Pengumpulan buk-
ti maturitas SPIP ini 
dilakukan untuk meya-
kinkan atau melakukan 
validasi bahwa hasil 
survei persepsi ma-
turitas telah mencer-
minkan kondisi tingkat 
maturitas SPIP yang 
sebenarnya. Sehing-
ga pada kegiatan ini 
didapat skor akhir dari 
penilaian maturitas dari 
unit.

Dari ke lima unsur SPIP 
tersebut dengan fokus 
penilaian terhadap 25 
sub unsur maturitas SPIP. 
Dengan asumsi bahwa 
fokus penilaian mempu-
nyai keterkaitan dan ting-
kat kepentingan yang 
berbeda, maka fokus pe-
nilaian maturitas SPIP 
memiliki bobot yang ber-
beda. Adapun ke 25 sub 
unsur penilaian maturitas 
SPIP adalah :
a. Lingkungan Pengen-

dalian :
1. Penegakan Integri-

tas dan Etika
2. Komitmen terha-

dap Kompetensi
3. K e p e m i m p i n a n 

yang kondusif
4. Struktur Organisasi 

sesuai kebutuhan 
5. Delegasi we-

wenang dan tang-
gung jawab

Buletin Pengawasan
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6. Kebijakan pembinaan Sumber 
Daya Manusia

7. Peran APIP yang efektif

8. Hubungan kerja yang baik den-
gan Instansi terkait

b. Penilaian Resiko :
1. Identifikasi risiko
2. Analisis risiko

c. Kegiatan Pengendalian :
1. Reviu Kinerja
2. Pembinaan Sumber Daya Manu-

sia
3. Pengendalian Sistem Informasi

Buletin Pengawasan
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4. Pengendalian Fisik atas Aset 
5. Penetapan dan Reviu Indikator
6. Pemisahan Fungsi
7. Otorisasi
8. Pencatatan
9. Pembatasan akses
10. Akuntabilitas

 

Tingkat Kerakteristik SPIP 
Belum ada K/L/P sama sekali belum memiliki kebijakan dan 

prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan 

praktek-praktek pengendalian intern. 

Rintisan Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan 

risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat 

ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa 

komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan 

tidak diidentifikasi. 

Berkembang K/L/P telah melaksanakan praktik pengendalian intern, 

namun tidak terdokumentasi dengan baik dan 

pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan 

belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas 

pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak 

terjadi kelemahan yang belum ditangani secara 

memadai. 

Terdefinisi K/L/P telah melaksanakan praktik pengendalian intern 

dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas 

pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi 

yang memadai. 

Terkelola dan 

Terukur 

K/L/P telah menerapkan pengendalian internal yang 

efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan 

yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian 

tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/P. 

Evaluasi formal dan terdokumentasi. 

Optimum K/L/P telah menerapkan pengendalian intern yang 

berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan 

kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis 

menggunakan aplikasi komputer. 
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11. Dokumentasi atas 
Sistem Pengenda-
lian Intern

d. Informasi dan Komuni-
kasi :
1. Informasi yang rele-

van
2. Komunikasi yang 

efektif

e. Pemantauan Pengen-
dalian Intern :
1. Pemantauan berke-

lanjutan
2. Evaluasi terpisah

Bobot Fokus Penilaian 
Maturitas SPIP
Dari penilaian maturitas 
SPIP maka akan didapat 
nilai skor tingkat maturi-
tas SPIP, adapun interval 
tingkat maturitas SPIP 
adalah :

Setiap tingkatan maturi-
tas SPIP mempunyai si-
fat dasar masing-masing 
yang dapat secara nyata 

membedakan satu ting-
kat dari lainnya, walau 
karena proses berkelan-
jutan terdapat persing-
gungan. Sifat dasar terse-
but dapat terlihat dari 
karakteristik umum mas-
ing-masing tingkatan, se-
bagai berikut :

Penilaian Mandiri SPIP 
Kementerian ESDM
Tahun 2019 Inspektorat 
Jenderal KESDM kemba-
li melakukan penilaian 
Mandiri Maturitas SPIP di 
Lingkungan Kementerian 
Energi dan Sumber Daya 
Mineral dengan masa tu-
gas dari 4 November s.d 
29 November 2019, sesuai 
Surat Tugas Nomor 266.
Pr/07/IJN/2019 tanggal 
1 November 2019, yang 
dilaksanakan terhadap 
11 unit kerja Eselon I di 
Lingkungan KESDM, yak-
ni :

1. Sekretariat Jenderal,
2. Inspektorat Jenderal,
3. Direktorat Jenderal 

Mineral dan Batubara,
4. Direktorat Jenderal 

Minyak dan Gas Bumi,
5. Direktorat Jenderal En-

ergi Baru Terbarukan 
dan Konservasi Energi,

6. Sekretariat Jenderal 
Dewan Energi Nasion-
al,

7. Badan Penelitian dan 
Pengembangan Ener-
gi dan Sumber Daya 
Mineral,

8. Direktorat Jenderal 
Ketenagalistrikan,

9. Badan Pengemban-
gan Sumber Daya Ma-
nusia Energi dan Sum-
ber Daya Mineral,

10. Badan Geologi
11. Badan Pengatur Hilir 

Minyak dan Gas Bumi

Dari hasil Penilaian Penda-
huluan dan Pengujian Buk-
ti Maturitas didapat hasil 

Buletin Pengawasan
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penilaian maturitas SPIP KESDM :
Dari hasil penilaian sementara Inspek-
torat Jenderal terhadap ke 11 (sebelas) 
unit kerja didapat dengan Level/Ting-
kat penilaian Mandiri Maturitas SPIP 
KESDM Tahun 2019 adalah 4,052 (Ter-
kelola dan Terukur), dan hal ini adanya 
kemajuan atas penilaian QA Tim Penilai 
BPKP Tingkat Maturitas SPIP KESDM 
Tahun 2018 pada Level/Tingkat 3,387 
(Terdefinisi) yakni adanya peningkatan 
0,665 dan hal ini merupakan kemajuan 
yang sangat siginifikan.

SIMPULAN
Pertama, harapan dan target Inspek-
tur Jenderal Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral Prof Akhmad 
Syakhroza bahwa Indikator Kinerja 
Utama (IKU) pada Tahun 2020 adalah 
Level/Tingkat Maturitas SPIP Kement-
erian ESDM 4 (Terkelola dan Terukur) 
dengan kerakteristik SPIP K/L/P telah 
menerapkan pengendalian internal 
yang efektif, masing-masing personel 
pelaksana kegiatan yang selalu men-
gendalikan kegiatan pada pencapaian 
tujuan kegiatan itu sendiri maupun tu-
juan K/L/P. Evaluasi formal dan terdo-
kumentasi.
Kedua, hasil sementara hasil penilaian 

Inspektorat Jenderal dengan Level/
Tingkat Maturitas SPIP KESDM Tahun 
2019 adalah 4,052 (Terkelola dan Ter-
ukur) dengan harapan hasil Quality 
Assurance Tim Penilai BPKP dapat di-
peroleh Level/Tingkat Maturitas SPIP 
KESDM pada kisaran 4, agar IKU Ma-
turitas SPIP Kementerian ESDM pada 
tahun 2020 dapat memperoleh target 4 
(Terkelola dan Terukur). 
Dan dengan kata penutup semoga 
pada masa mendatang Level/Tingkat 
Maturitas SPIP Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral tetap berada 
pada level diatas 4 (empat).

Referensi :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2008
2. Perka BPKP Nomor 4 Tahun 2016
3. SP Irjen KESDM Nomor 266.Pr/07/

IJN/2019  

Buletin Pengawasan
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Tingkat maturitas penyeleng-
garaan SPIP adalah tingkat 
kematangan/kesempurnaan 
penyelenggaraan Sistem Pen-

gendalian Intern Pemerintah (SPIP) da-
lam mencapai tujuan pengendalian 
intern sesuai dengan Peraturan Pemerin-
tah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. 
Pada tahun 2017 dan tahun 2019, Penulis 
berkesempatan sebagai Assesor menilai 
tingkat maturitas SPIP pada dua Unit 
Eselon 1 yang berbeda pada tahun yang 
berbeda.

Perbaikan Kualitas Penilaian
Pada penilaian tahun 2017, Tim Counter-
part & Tim Assesor belum berpengala-
man dan masih dalam fase mencari ben-
tuk atau pola penilaian mandiri. Sehingga 
menurut Penulis, hasil penilaian belum 
sepenuhnya memadai. Hal ini tercer-
min dari banyaknya sub unsur (fokus pe-
nilaian) yang telah dinilai berada pada 
level 5 (optimum), namun disisi lain ban-
yak sub unsur yang masih berada pada 
level 1 (rintisan). Akibatnya setelah dilaku-

DINAMIKA PENILAIAN 
MATURITAS SPIP
Penulis : PANDU SETIANINGPRANG
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kan quality assurance oleh Badan Pen-
gawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP), terjadi penurunan nilai yang cuk-
up signifikan. Bercermin dari pengala-
man tahun 2017, Penulis bersama Tim As-
sesor lainnya lebih “berhati-hati” dalam 
memberikan nilai 5 pada suatu sub unsur 
apabila bukti dokumen dan atau observa-
si dan atau wawancara tidak sepenuhnya 
memadai berada pada level 5. Apabila 
diperhatikan secara mendalam, antara 
suatu sub unsur dengan sub unsur lainn-
ya, sedikit banyak terdapat kaitan antara 
satu dengan lainnya. Hal ini dibuktikan 
dengan ada suatu dokumen yang bersi-
fat umum seperti dokumen proses bisnis 
yang telah rinci mencakup aspek keuan-
gan, kinerja, dan sumber daya manusia, 
dapat dipakai berulang-ulang sebagai 
bukti dokumen di setiap sub unsur. Den-
gan adanya unsur kehati-hatian tersebut 
diatas, maka gap nilai antara suatu sub 
unsur dengan dengan suatu sub unsur 
relatif tidak terlalu signifikan perbedaan-
nya pada penilaian tahun 2019 (berada 
pada level 3 - 5). Menurut Penulis, hal ini 
mencerminkan adanya perbaikan kuali-
tas penilaian.

Sinergi antara Tim Assesor dengan 
Tim Counterpart
Perbaikan kualitas penilaian tersebut di-
topang dengan adanya Kerjasama yang 
harmonis antara Tim Counterpart dengan 
Tim Assesor. Hal tersebut menurut penu-
lis merupakan kunci untuk mempertah-
ankan nilai hasil penilaian mandiri. Tan-
pa sinergi yang baik, potensi penurunan 
nilai setelah dilakukannya quality assur-
ance oleh BPKP, merupakan keniscayaan 
yang akan sulit dihindari.
Melalui media ini, Penulis ingin mengu-
capkan banyak terimakasih kepada Tim 

Counterpart atas segala dukungannya. Di 
tengah kesibukan rutinitas lainnya yang 
padat, mampu menyelenggarakan ban-
yak kegiatan dalam rangka penilaian ma-
turitas SPIP antara lain :

1. Pendampingan pengisian quesion-
er survei persepsi secara panel;

2. Reviu kelengkapan bukti dokumen, 
bukti wawancara, dan bukti que-
sioner lanjutan;

3. Persiapan pemaparan hasil pe-
nilaian mandiri sebelum tahap qual-
ity assurance oleh BPKP.

Banyaknya kegiatan yg diselenggarakan 
tersebut merupakan bentuk perhatian 
yang tinggi dari tim Counterpart atas 
penyelenggaraan SPIP itu sendiri. Ada-
pun seandainya hasil akhir tingkat ma-
turitas yang berada pada level optimum 
pun, tidak akan serta merta meningkat 
nilai tunjangan kinerja kita semua.

Buletin Pengawasan
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Rekomendasi Perbaikan
Tak ada gading yang tak retak. Meskipun 
menurut Penulis telah terjadi peningka-
tan kualitas penilaian, disana sini masih 
diperlukan perbaikan untuk penilaian 
maturitas di masa mendatang yaitu an-
tara lain:

1. Beberapa dokumen yang dijad-
ikan sebagai bukti tindak lanjut 
atas hasil evaluasi suatu kebijakan/
prosedur/pedoman/SOP masih be-
rupa dokumen yang “dipaksakan” 
untuk dapat diterima sebagai bukti. 
Terkait hal tersebut, Penulis men-
gajak tim Counterpart untuk men-
dokumentasikan tindak lanjut hasil 
evaluasi suatu kebijakan/prosedur/
pedoman/SOP secara berkala dan 
berkelanjutan sehingga dapat di-
jadikan bukti yang memadai telah 
mencapai level 5 pada suatu sub 
unsur.

2. Aplikasi yang terintergrasi pada as-
pek keuangan, kinerja, pengemban-
gan sumber daya manusia, biasanya 
tidak dikembangkan oleh Unit Esel-
on 1 yang bersifat teknis. Unit Eselon 
1 biasanya melakukan pengemban-
gan aplikasi yang bersifat keteknis-
annya sesuai tugas dan fungsi nya. 
Terkait hal tersebut Penulis menga-
jak BPKP, untuk unit eselon 1 yang 
telah mengembangkan aplikasi 
keteknisannya secara berkelanju-
tan sesuai perkembangan yang dib-
utuhkan untuk dapat dinilai pada 
level 5 untuk sub unsur yang terkait 
kinerja dan atau yang terkait sistem 
informasi.

3. Penulis merasa pengetahuan dan 
pemahaman Penulis terkait SPIP 
perlu diperkaya melalui keikutser-
taan pada diklat dan atau workshop 
terkait SPIP.
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Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Pedoman Penilaian dan 
Strategi Peningkatan Maturitas SPIP.

Foto Entry Meeting Penilaian Maturitas 
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Email : pandu_setianingprang@yahoo.
com & pandu.setianingprang@esdm.
go.id

Buletin Pengawasan
Vol. 16 No 4, Desember 2019 13



Perjanjian adalah suatu peristiwa 
dimana seseorang berjanji kepa-
da orang lain atau dimana dua 
orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal.1 Berdasar-
kan definisi tersebut, maka dapat terli-
hat bahwa timbul hubungan antara dua 
orang tersebut yang dinamakan perika-
tan. Selanjutnya timbullah suatu hubun-
gan antara dua orang atau dua pihak 
yang dinamakan perikatan, perjanjian itu 
menerbitkan suatu perikatan antara dua 
1. R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cet.12, (Jakarta : PT. Inter-
masa, 1990) , hal.1 

orang atau dua pihak yang membuatn-
ya.2
Dalam membuat perjanjian, para pihak 
harus mengetahui bahwa ada syarat-
syarat yang harus dipenuhi agar perjanji-
an tersebut sah. Syarat sahnya perjanjian 
dapat dilihat dalam Pasal 1320 Kitab Un-
dang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer-
data”). Supaya terjadi persetujuan yang 
sah, perlu dipenuhi empat syarat:
1. kesepakatan mereka yang mengikat-

2. Dhaniswara K. Harjono, Aspek Hukum Dalam Bisnis, 
(Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum  dan Bisnis Indo-
nesia, 2009), hal. 7 

Irawan Dwi  Sasongko S.H. ,  M.B.A

Pendahuluan

PENGGUNAAN 
PERJANJIAN 

BERBAHASA ASING
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kan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu 

perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Namun seringkali dijumpai para pihak 
yang melakukan perjanjian berasal dari 
negara yang berbeda dan menggunaka 
sistem hukum yang berbeda menggu-
nakan perjanjian dengan bahasa asing.  
Hal ini  menjadi masalah karena  apabila 
suatu perjanjian menyampaikan desain 
dan karakternya dengan bahasa asing, 
dalam hal ini paling banyak menggu-
nakan Bahasa Inggris, maka akan sulit 
untuk dipahami oleh masyarakat Indo-
nesia, karena tidak semua masyarakat In-
donesia dapat mengerti Bahasa Inggris 
dengan baik, apalagi memahami bahasa 
hukum yang ada didalam Bahasa Inggris 
tersebut.
Penggunaan bahasa Indonesia dalam 
Undang-Undang ini bersinggungan 
dengan penyusunan perjanjian. Dalam 
kehidupan sehari-hari penyusunan per-
janjian banyak ditangani praktisi hukum. 
Keterkaitan ini menimbulkan implika-
si besar terhadap perkembangan dun-
ia perjanjian di Indonesia. Undang-Un-
dang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang 
Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, 
Serta Lagu Kebangsaan memang tidak 
menyebutkan sanksi terhadap pelang-
garan kewajiban penggunaan bahasa 
Indonesia dalam perjanjian. Akan tetapi, 
banyak kekhawatiran muncul terutama 
terkait dengan ancaman pembatalan ter-
hadap kontrak-kontrak yang dibuat den-
gan tidak menggunakan bahasa Indo-
nesia yang melibatkan pihak asing dan 
menggunakan hukum Indonesia sebagai 
pilihan hukumnya pada saat Undang-Un-
dang Nomor 24 Tahun 2009 ini berlaku.

Pembahasan 
Sebelumnya mari kita lihat kembali pen-
gaturan kewajiban penggunaan bahasa 
Indonesia dalam UU Nomor 24 Tahun 
2009  Pasal 31 yang berbunyi:
(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan 
dalam nota kesepahaman atau perjan-
jian yang melibatkan lembaga negara, 
instansi pemerintah Republik Indonesia, 
lembaga swasta Indonesia atau perseo-
rangan warga negara Indonesia.
(2) Nota kesepahaman atau perjanjian se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
melibatkan pihak asing ditulis juga da-
lam bahasa nasional pihak asing tersebut 
dan/atau bahasa Inggris.

Penjelasan Pasal 31
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “perjan-
jian” adalah termasuk perjanjian interna-
sional, yaitu setiap perjanjian di bidang 
hukum publik yang diatur oleh hukum 
internasional, dan dibuat oleh pemerin-
tah dan negara, organisasi internasion-
al, atau subjek hukum internasional lain. 
Perjanjian internasional ditulis dalam ba-
hasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/
atau bahasa Inggris. Khusus dalam per-
janjian dengan organisasi internasional 
yang digunakan adalah bahasa-bahasa 
organisasi internasional.
Ayat (2) Dalam perjanjian bilateral, nas-
kah perjanjian ditulis dalam bahasa Indo-
nesia, bahasa nasional negaralain terse-
but, dan/atau bahasa Inggris, dan semua 
naskah itu sama aslinya
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 
pada ketentuan pasal 31 ayat (1), secara 
tersirat menyebutkan bahwa terhadap 
perjanjian yang melibatkan pihak asing, 
pembentuk undang-undang member-
ikan kedudukan yang equal terhadap 
kewajiban penggunaan bahasa . Bukan 
hanya mewajibkan penggunaan bahasa 
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Indonesia, tetapi juga bisa ditulis dalam 
bahasa nasional pihak asing dan/atau ba-
hasa Inggris. Namun jika kita amati lebih 
lanjut, pihak pembuat Undang-Undang 
menggunakan frasa bahasa Indonesia 
wajib digunakan dalam perjanjian seh-
ingga harus diinterpretasikan lebih luas 
dari frasa ditulis juga sehingga kata wajib 
digunakan harus diartikan bukan hanya 
ditulis tetapi juga ditafsirkan sehingga 
jelas bahwa tidak dapat dilakukan pemi-
lihan bahasa mana yang berlaku selain 
bahasa Indonesia.
Tujuan penggunaan bahasa Indonesia 
dalam suatu perjanjian adalah sebagai 
berikut :

1. Menjaga kehormatan dan kedaula-
tan, apakah telah dikatakan hormat 
suatu perjanjian itu ketika dua pihak 
yang berbeda bahasa tetapi salah 
satu bahasa yang dimengertinya 
tidak digunakan?. Hal inilah yang 
kemudian menjadi perenungan 
bersama, dimensi-dimensi filosofis 
ini sebenarnya yang harus didalami 
sehingga dalam praktik dapat digu-
nakan.

2. Menciptakan ketertiban, kepastian 
dan standarisasi penggunaan, di-
harapkan setelah ada UU ini tidak 
ada lagi perbedaan penggunaan 
bahasa antar perjanjian, karena ada 
standar yang mewajibkan penggu-
naan bahasa Indonesia. Selama ini, 
masalah muncul karena adanya 
kekosongan standar, dan sebelum-
nya terjadi masalah karena belum 
ada standardan dengan dalih kebe-
basan berkontrak.

Terkait implikasi hukum penggunaan ba-
hasa Indonesia, dalam asumsi ketika da-
lam suatu perjanjian tidak menggunakan 
bahasa Indonesia maka ada beberapa ke-
mungkinan, yaitu :

1. Jika tidak ada versi bahasa Indone-
sianya, maka ketika terjadi sengke-
ta di pengadilan, hakim saharusn-
ya menggali motif mengapa tidak 
dibuat versi bahasa Indonesia kare-
na dalam situasi tersebut bisa ada 
yang diuntungkan dan dirugikan, 
bisa terjadi karena kelalaian tetapi 
bisa juga karena kesengajaan. Pada 
intinya, hal ini dapat menjadi celah 
untuk terjadinya pembatalan apa-
bila ada motif berupa itikad buruk. 
Sebaiknya ketika membuat perjan-
jian berbahasa asing, kuasa hukum 
mengingatkan bahwa terdapat reg-
ulasi yang mewajibkan digunakan-
nya bahasa Indonesia dalam suatu 
perjanjian agar tidak batal demi hu-
kum.

2. Jika perjanjian tersebut ada versi 
bahasa Indonesia, belum tentu juga 
kesepakatan dinilai aman. Apabila 
terjadi sengketa maka harus digali 
versi mana yang berlaku. Dalam hal 
ini undang-undang memang tidak 
menjelaskan dan dalam posisi inilah 
sebetulnya ada kebebasan. Ada free 
of choice dari para pihak untuk me-
nentukan jika terjadi sengketa ver-
si mana yang akan diberlakukan, 
apakah versi bahasa asing (contoh 
bahasa Inggris) atau versi bahasa 
Indonesia. Namun demikian, versi 
bahasa Indonesia harus tetap ada.

Penggunaan bahasa Indonesia dalam 
perjanjian hukum menjadi wajib karena 
ada beberapa norma hukum terkait yai-
tu pasal 31 UU No 24 Tahun 2009 yang 
menyebutkan bahwa bahasa Indonesia 
wajib digunakan dalam menyusun se-
buah perjanjian yang melibatkan baik 
lembaga swasta Indonesia atau perseo-
rangan WNI.
Ada tiga hal utama tujuan pengaturan 
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mengenai bahasa dalam Undang-Un-
dang Nomor 24 Tahun 2004 yaitu mem-
perkuat persatuan dan kesatuan, men-
jaga kehormatan dan kedaulatan, serta 
menciptakan ketertiban, kepastian dan 
standarisasi penggunaan.3

Kesimpulan
Perjanjian yang dibuat dalam harus 
menggunakan bahasa Indonesia. Jika 
salah satu pihak adalah warga negara 
asing, maka dapat juga ditambahkan 
untuk menggunakan bahasa nasional pi-
hak asing. Akan tetapi tetap saja perjan-
jian dalam bahasa asing tersebut harus 
sejalan arti/isinya dengan perjanjian da-
lam bahasa Indonesia. Dalam perjanjian 

bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam 
bahasa Indonesia, bahasa nasional nega-
ra lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, 
dan semua naskah itu sama aslinya.
Dalam hal terjadi perbedaan/inkonsis-
tensi isi perjanjian, dapat disepakati oleh 
para pihak, versi manakah yang berlaku 

3. Erika Desi, Keabsahan Suatu Perjanjian Berbahasa As-
ing Menurut undang-undang nomor 24 tahun 2009 hal 
3 

karena semua naskah itu sama aslinya, 
yakni kekuatan berlakunya sama.
Kepada semua pihak dalam menuangkan 
kesepakatan, maka pastikan terlebih da-
hulu bahwa perjanjian telah memenuhi 
syarat sah perjanjian, sebaiknya tidak me-
nerima begitu saja (selama pelaksanaan 
berlangsung menggunakan Bahasa Ing-
gris tanpa meminta perjanjian versi Ba-
hasa Indonesia nya)

Daftar Pustaka
·	 UU Nomor 24 Tahun 2009  Tentang 

Bendera, Bahasa, Dan Lambang 
Negara, Serta Lagu Kebangsaan

·	 Dhaniswara K. Harjono, 2009. Aspek 
Hukum Dalam 
Bisnis, (Jakarta: 
Pusat Pengem-
bangan Hukum  
dan Bisnis Indo-
nesia,

·	 Erika Desi, 
2016, Keabsah-
an Suatu Perjan-
jian Berbahasa 
Asing Menurut 
undang-undang 
nomor 24 tahun 
2009 (Studi Ka-
sus : Putusan 
Perkara NO 451/
PDT.G / 20 1 2 . PN .
JKT.BAR)

·	 Subekti. 1987.Hukum Perjanjian. 
Jakarta : PT Inermas

·	 http: //www.hukumonline.com/
berita/baca/lt567296c9c14da/tan-
tangan-dan-solusi-hindari-pem-
batalan-kontrak-bahasa-asing

Buletin Pengawasan
Vol. 16 No 4, Desember 2019 17



MONITORING PEMBANGUNAN PEMBAN-
GKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH (PLTSa)

Disusun oleh Ismawati

Setiap harinya ribuan ton sampah 
dihasilkan dari aktivitas manu-
sia. Sebagai contoh, setiap harin-
ya kota Surabaya memproduksi 

1600 ton sampah yang dibuang ke Tem-
pat Pembuangan Akhir Benowo, Suraba-
ya. Hal ini menyebabkan dampak buruk 
terhadap lingkungan yang sangat be-
sar dalam kehidupan margasatwa, eko-
sistem dan tentunya kesehatan manusia.

Pemanfaatan sampah sebagai salah satu 
tenaga listrik merupakan salah satu alter-
natif energi terbarukan dalam pemban-
gkitan listrik. Pembangkit Listrik Tenaga 
Sampah (PLTSa) atau “Program Waste To 
Energy” akan mengolah sampah menja-

di energi listrik berbasis teknologi ramah 
lingkungan yang memenuhi baku ses-
uai dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan dan dapat mengurangi 
sampah secara signifikan serta teruji. 

Sebagai contoh, pada tahun 2002, 
di Jepang, telah dicanangkan “bio-
mass-strategi total Jepang” sebagai 
kebijakan negara. Sebagai salah satu 
teknologi pemanfaatan biomass sum-
ber daya alam dapat diperbaharui yang 
dikembangkan di bawah moto bendera 
ini, dikenal teknologi fermentasi gas met-
ana. Sampah dapur serta air seni, serta isi 
septic tank diolah dengan fermentasi gas 
metana dan diambil biomassnya untuk 

MONITORING PEMBANGUNAN 
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA 
SAMPAH (PLTSa)

LATAR BELAKANG

Penulis : Ismawati
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menghasilkan listrik, lebih lanjut panas 
yang ditimbulkan juga turut dimanfaat-
kan. Sedangkan residunya dapat digu-
nakan untuk pembuatan kompos.

PLTSa LANDFILL GAS

Sampah dapur mengandung air 70–80%, 
sebelum dibakar, kandungan air tersebut 
perlu diuapkan. Pemanfaatan Gas dari 
Sampah untuk Pembangkit Listrik den-
gan teknologi fermentasi metana dilaku-
kan dengan dengan metode sanitary 
landfill yaitu, memanfaatkan gas yang di-
hasilkan dari sampah (gas sanitary land-
fill/LFG).

Indonesia khususnya Pemerintah Kota 
Surabaya telah menggunakan metode 
LFG pada PLTSa Benowo dengan vol-
ume sampah 1600 ton sampah per hari. 
LFG Benowo telah COD sejak bulan No-
vember 2015 dengan kapasitas terpasang 
Power Plant “landfill-gas” PLTSa Benowo 
sebesar 2 x 1,063 MW.

Landfill Gas (LFG) adalah produk sampin-
gan dari proses dekomposisi dari timbu-
nan sampah yang terdiri dari unsur 50% 
metan (CH4), 50% karbon dioksida (CO2) 
dan <1% non-methane organic compound 
(NMOCs). LFG harus dikontrol dan dikelo-
la dengan baik karena jika hal tersebut ti-
dak dilakukan dapat menimbulkan smog 
(kabut gas beracun), pemanasan global 
dan kemungkinan terjadi ledakan gas, 
sistem sanitary landfill dilakukan den-
gan cara memasukkan sampah kedalam 
lubang selanjutnya diratakan dan dipa-
datkan kemudian ditutup dengan tanah 
yang gembur demikian seterusnya hing-
ga menbentuk lapisan-lapisan.

Untuk memanfatkan gas yang sudah 

terbentuk, proses selanjutnya adalah 
memasang pipa-pipa penyalur untuk 
mengeluarkan gas. Gas selanjutnya dialir-
kan menuju tabung pemurnian sebelum 
pada akhirnya dialirkan ke generator un-
tuk memutar turbin. Dalam penerapan 
sistem sanitary landfill yang perlu diper-
hatikan adalah, luas area harus mencuk-
upi, tanah untuk penutup harus gembur, 
permukaan tanah harus dalam dan agar 
ekonomis lokasi harus dekat dengan 
sampah sehingga biaya transportasi un-
tuk mengangkut tanah tidak terlalu ting-
gi.

PLTSa THERMAL

Namun, di satu sisi pemanfaatan sampah 
menjadi tenaga listri dengan metoede 
gas sanitary landfill/LFG dirasa belum 
signifikan untuk mengurangi volume 
sampah yang ada karena tidak terdapat 
proses pemusnahan sampah pada 
metode ini.

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 
mengamanatkan pengelolaan sampah 
bertujuan untuk meningkatkan keseha-
tan masyarakat dan kualitas lingkungan 
dan mengurangi sampah secara sig-
nifikan demi kebersihan dan keindahan 
kota serta menjadikan sampah sebagai 
sumber daya.

PLTSa Thermal “Gasifikasi” adalah proses 
konservasi dari sampah menjadi ener-
gi panas dan/atau syn gas melalui suatu 
proses pemanasan dengan udara terba-
tas. Gas yang diproduksi adalah karbon 
monoksida, methan dan hidrogen, dima-
na energi yang didapat dari gas maupun 
energi panas dimanfaatkan menjadi listr-
ik.
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Pada sebelum proses pelepasan gas di 
PLTSa Thermal, terdapat proses pengu-
rangan volume sampah melalui pros-
es pembakaran di Gasifier Furnace. Gas 
yang dihasilkan akan dialirkan menuju 
tabung pemurnian sebelum pada akhirn-
ya dialirkan ke generator untuk memutar 
turbin. Sisa debu hasil pembakaran akan 
ditampung dan akan diolah menjadi ha-
sil sampingan lain dari sampah.

MONITORING PEMBANGUNAN PLTSa

Melalui Perpres Nomor 35 Tahun 2018, 
Pemerintah fokus pada percepatan pem-
bangunan PLTSa Thermal pada 12 provin-
si yang telah ditetapkan yaitu Provinsi 
DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tan-
gerang Selatan, Bekasi, Bandung, Kota 
Semarang, Surakarta, Surabaya, Makas-
sar, Denpasar, Palembang dan Manado.

Sampai dengan saat ini pembangunan 
PLTSa yang telah dilaksanakan antara 
lain di Surabaya, Surakarta, Bekasi dan 
Denpasar. Khusus untuk PLTSa Beno-
wo di Surabaya direncanakan akan COD 

pada bulan Maret 2020 dengan kapasitas 
9 MW.

Diharapkan pengelolaan sampah men-
jadi sumber daya yang dilakukan secara 
terintegrasi dari hulu ke hilir melalui 
pengurangan sampah dan penanganan 
sampah untuk mendapatkan nilai tam-
bah menjadi energi listrik.

Daftar Pustaka
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1. Gambaran Umum

Sumbangan yang diberikan oleh Ke-
menterian Energi dan Sumber Daya 
Mineral (KESDM) melalui Menteri 
ESDM merupakan perwujudan dari 
pembangunan Infrastruktur energi 
dengan slogan “energi berkeadilan”, 
yang merupakan kebijakan dan up-
aya Pemerintah untuk menyediakan 
energi secara merata dengan harga 
terjangkau, meningkatkan pener-
imaan negara, sekaligus memacu 
pertumbuhan dan investasi karena 
meningkatnya kesejahteraan mas-
yarakat. Salah satu bentuk nyata yang 
dilakukan KESDM yaitu memberikan 
bantuan berupa Pembangunan Su-
mur Bor Dalam, Pembangunan PLTS, 
Pembangunan Jargas dan bantuan 

Konverter Kit Bahan Bakar Minyak 
(BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) un-
tuk Kapal Nelayan. Selain itu KESDM 
juga memberikan sambungan Insta-
lasi Listrik Gratis untuk masyarakat ti-
dak mampu.
Tulisan ini membatasi mengenai pro-
gram bantuan konverter kit untuk 
nelayan yang bertujuan agar para 
nelayan mengalihkan penggunaan 
BBM ke BBG, bagaimana pelaksa-
naanya di lapangan dan solusi per-
baikannya.

2. Kondisi Saat ini

Peraturan Menteri (Permen) ESDM 
Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pe-
doman Umum Pelaksanaan Pembe-

Penulis : Ismiyati S. Limo

LIKA LIKU BANTUAN 
KONVERTER KIT UNTUK 
NELAYAN
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rian Bantuan Pemerintah di Lingkun-
gan Direktorat Jenderal Minyak dan 
Gas Bumi diterbitkan dalam rangka 
mendukung Pelaksanaan Program 
Pemerintah terkait Diversifikasi BBM 
ke BBG, tujuannya untuk mendorong 
penggunaan energi yang lebih bersih 
dan ramah lingkungan. Selain itu Per-
men ESDM ini juga untuk mengawal 
Pelaksanaan bantuan Pemerintah, 
supaya lebih efektif, efisien, transpar-
an dan akuntabel.
Untuk melakukan pengawalan terse-
but, tentunya ini yang menjadi tugas 
APIP dan juga Ditjen Migas.

Perlu diketahui bahwa program di-
versifikasi BBM ke BBG meliputi em-
pat kegiatan yang terkait dengan 
LPG 3Kg antara lain:

·	 Paket Konverter Kit untuk Ne-
layan

·	 Paket Konverter Kit untuk Petani
·	 Paket LPG 3 Kg untuk Rumah 

Tangga
·	 Konkit untuk kendaraan umum 

dan pemerintah

Terkait Konkit Nelayan dapat dijelas-
kan bahwa Penyediaan, Pendistribu-
sian dan Pemasangan Paket Konversi 
BBM ke BBG untuk kapal perikanan 
bagi nelayan yang terdiri dari:

·	 1 unit Mesin Kapal  
·	 1 set Konverter Kit serta pema-

sangannya
·	 2 unit Tabung LPG 3 Kg beserta 

isinya
·	 1 set As Panjang dan Baling-Bal-

ing

Adapun kriteria nelayan sebagai 
penerima Paket Perdana Antara Lain:

·	 Nelayan Pemilik Kapal ≤ 5 GT
·	 Memiliki Kapal berbahan bakar 

bensin

·	 Kapal memiliki Daya Mesin ≤ 13 
HP

·	 Menggunakan Alat Tangkap 
yang Ramah dan Lingkungan

·	 Belum Pernah Menerima Ban-
tuan Sejenis

·	 Memiliki Kartu Nelayan/Kartu 
Kusuka

·	 Terdaftar dalam Basis Data Ter-
padu (BDT) 

Pemberian bantuan Konkit Nelayan 
bertujuan:

·	 Ada Penggantian Pengunaan 
BBM ke BBG

·	 BBG lebih efisien, sehingga ada 
penghematan Penggunaan ba-
han bakar

Alur PelaksanaanProgram Bantuan 
Konkit ini dapat direncanakan atas 
usulan dari K/L, Pemda, Lembaga 
Non Pemerintah yang berbadan hu-
kum dan juga kelompok masyarakat 
yang ditujukan oleh Ditjen Migas, se-
dangkan Pelaksanaannya oleh BUMN 
berdasarkan  penugasan dari Menteri 
ESDM.

a. Paket Konkit Nelayan yang sudah 
dibagikan 
Bahwa Pelaksanaan program 
konkit nelayan sudah berjalan se-
jak tahun 2016 samapai dengan se-
karang (2019).
Berdasar data yang ada, sudah 
dibagikan sekitar 47.554 paket 
dengan rincian:

b. Pelaksanaan Konkit Nelayan per-
lu ditinjau ulang 
Peraturan Menteri (Permen) 
ESDM Nomor 16 Tahun 2017 men-
gamanahkan: 
·	 untuk mengawal Pelaksanaan 

bantuan Pemerintah, supaya 
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No Provinsi Jumlah paket

1 Sumatera Utara 1.430

2 Riau 680

3 Kepulauan Riau 429

4 Sumatera Barat 2.404

5 Sumatera Selatan 90

6 Jawa Barat 3.163

7 DKI Jakarta 154

8 Jawa Tengah 4.936

9 Jawa Timur 8.965

10 Bali 3.011

11 Nusa Tenggara Barat 4.086

12 Kalimantan Barat 306

13 Kalimantan Timur 2.184

14 Kalimantan Selatan 435

15 Kalimantan Utara 880

16 Sulawesi Barat 1.240

17 Sulawesi Selatan 8.271

18 Gorontalo 3.216

19 Sulawesi Tengah 563

20 Sulawesi Utara 1.144

Total 47.554

lebih efektif, efisien, transparan 
dan akuntabel.

·	 Pelaksanaannya oleh BUMN 
berdasarkan  penugasan dari 
Menteri ESDM.

Menindaklanjuti amanah Permen 
diatas, maka Ditjen Migas sebagai 
satker yang memiliki anggaran 
menyerahkan kepada pertamina 
untuk melakukan pelelangan pa-
ket konverter kit yang terdiri me-
sin konverter kit kapal, aksesoris 

pendukung, dan tabung LPG 3Kg 
berserta isinya. Selanjutnya PT Per-
tamina lah yang menunjuk penye-
dia jasa untuk melaksanakan 
pembagian paket konkit nelayan 
tersebut. 
Hal ini berpotensi tidak efektif dan 
efisien mengingat untuk proses 
pengadaan Paket Konkit Nelayan 
tersebut menjadi berantai. Tentun-
ya menjadi tugas kita bersama un-
tuk melakukan pengawasan ban-

Buletin Pengawasan
Vol. 16 No 4, Desember 2019 23



No Provinsi Jumlah Paket
1 Aceh 309
2 Sumatera Utara 350
3 Riau 401
4 Sumatera Barat 285
5 Bengkulu 145
6 Bangka Belitung 256
7 Sumatera Selatan 1.185
8 Lampung 345
9 Banten 243

10 Jawa Tengah 1.303
11 Jawa Timur 426
12 Bali 1.139
13 Nusa Tenggara Barat 960
14 Kalimantan Barat 572
15 Kalimantan Utara 587
16 Kalimantan Timur 262
17 Kalimantan Selatan 499
18 Sulawesi  Selatan 1.755
19 Sulawesi Tengah 1.002
20 Gorontalo 428
21 Sulawesi Utara 853

Total 13.305

tuan pemerintah tersebut supaya 
lebih efektif, efisien dan akuntabel. 

c. Dibeberapa lokasi, Nelayan sulit 
mendapatkan LPG 3Kg 
seperti contoh di daerah Mandail-
ing Natal, Sumatera Utara. Dikare-
nakan terbatasnya kuota LPG Kg, 
mengakibatkan melambungnya 
harga eceran LPG 3Kg saat beredar 
di masyarakat. Walaupun pihak 
pertamina dapat mengontrol har-
ga pada agen, namun dikarenakan 
keterbatasan kuota, harga LPG 

3Kg yang dijual di warung-warung 
untuk dibeli konsumen akhir tidak 
dapat dikontrol. Walaupun keter-
sediaan LPG untuk nelayan diber-
ikan kuota khusus, namun akibat 
dari terbatasnya LPG 3Kg yang 
beredar dan harga yang mahal, 
rumah tangga nelayan itu sendiri 
menggunakan LPG yang seharus-
nya diperuntukan untuk mencari 
nafkah di laut digunakan untuk 
memasak di dapur untuk keperlu-
an sehari-hari. Melambungnya har-
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ga LPG 3Kg seperti di Mandailing 
Natal dan mungkin juga terjadi di 
beberapa lokasi lainnya ini memu-
ngkinkan terjadinta harga LPG 3Kg 
lebih mahal daripada harga BBM 
itu sendiri dan membuat nelayan 
enggan melakukan konversi, atau 
justru program konversi ini akan 
semakin membebani biaya yang 
dikeluarkan oleh nelayan dikemu-
dian harinya. 

d. Terdapat konkit yang tidak bisa 
langsung dipakai, khususnya ne-
layan sungai, karena konkit yang 
diberikan tidak sesuai dengan de-
sign kapal.

e. Pengenaan sanksi terhadap 
penyedia yang mengalami keter-
lambatan pekerjaan, sanki den-
danya tidak disetorkan ke Negara 
melainkan B to B Pertamina den-
gan penyedia barang/jasa.

3. Manfaat Bantuan
Hasil wawancara dan pengamatan 
beberapa lokasi yang dikunjun-
gi, Program ini amat sangat ber-
manfaat untuk para nelayan yang 
seperti kita ketahui bersama ke-
hidupannya rata-rata di bawah 
standar. Hasil Tangkapan mereka 
cukup untuk hidup sehari-hari saja 
sudah bagus, dan dengan adanya 
program bantuan Konverter Kit 
Nelayan ini memberikan manfaat 
lebih antara lain:   
·	 Memberikan dampak positif 

kepada masyarakat terutama 
untuk Nelayan Sasaran melalui 
penghematan pengeluaran 
biaya bahan bakar. Semula 
pengeluaran nelayan sekali me-
laut biasanya membeli premi-
um sebanyak Rp 20.000,00 per 

hari, dengan BBG bisa untuk 3 
hari.

·	 Penggunaan BBG juga dapat 
menghemat pengeluaran un-
tuk perawatan kapal karena 
BBG tidak menghasilkan kerak 
sehingga mesin dan membuat 
mesin lebih bersih serta tahan 
lama. 

·	 Bahan bakar alternatif yang su-
dah dikenal masyarakat umum.  
Tabung LPG 3 Kg merupakan 
bahan bakar yang sering di-
gunakan dalam rumah tang-
ga terutama dalam memasak. 
Dengan adanya alternatif ini, 
nelayan memiliki opsi lain se-
lain bensin yang juga mudah 
didapatkan sebagai bahan ba-
kar kapal mereka.

·	 Manfaat dari LPG seperti emi-
si gas buang yang rendah akan 

““

Sumbangan yang diberikan oleh Ke-

menterian Energi dan Sumber Daya 

Mineral (KESDM) melalui Menteri 

ESDM merupakan perwujudan dari 

pembangunan Infrastruktur energi 

dengan slogan “energi berkeadilan”
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membuat penurunan tingkat 
pencemaran lingkungan se-
cara signifikan. Konversi BBM 
ke LPG menjadi bentuk perlind-
ungan lingkungan untuk gen-
erasi anak-cucu kita yang akan 
datang. 

·	 Dan yang terpenting, beralihnya 
penggunaan dari BBM ke BBG 
adalah untuk mengurangi kon-
sumsi BBM yang artinya pen-
gurangan beban subsidi BBM 
yang dikeluarkan oleh Pemerin-
tah beserta mendukung ketah-
anan energi.

4. Kondisi yang diharapkan 

·	 Revisi atas Permen ESDM No-
mor 16 tahun 2017 terkait Penu-
gasan kepada BUMN untuk 
melaksanakan program konver-
si BBM ke BBG (khusus untuk 
lelang paket yang diserahkan 
lagi ke sub kontraktor) 

·	 Dijaminnya ketersediaan LPG 
3Kg di daerah-daerah nelayan 
penerima bantuan, hal ini pent-
ing agar tujuan pemberian ban-
tuan konkit tercapai dan tepat 
sasaran.

5. Dasar Hukum 

·	 Peraturan Presiden No. 38 ta-
hun 2019 tentang Penyediaan, 
Pendistribusian dan Penetapan 
Harga LPG (Liquified Petroleum 
Gas) Tabung 3 Kg untuk Kapal 
Penangkap ikan Bagi Nelayan 
Sasaran dan Mesin Pompa Air 
bagi Petani Sasaran.

·	 Peraturan Menteri ESDM Nomor 
16 tahun 2017 tentang Pedoman 
Umum Pelaksanaan Pelaksa-
naan Pemberian Bantuan Pe-
merintah di Lingkungan Direk-
torat Jenderal Minyak dan Gas 
Bumi. “ “Manfaat dari LPG seperti emisi gas 

buang yang rendah akan mem-

buat penurunan tingkat pencema-

ran lingkungan secara signifikan. 

Konversi BBM ke LPG menjadi 

bentuk perlindungan lingkungan 

untuk generasi anak-cucu kita 

yang akan datang. 
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PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN 2019

Pada tahun 2019, Penulis sering 
mencantumkan Program Ker-
ja Pengawasan dan Kertas Kerja 
Pengawasanku kedalam aplikasi 

epengawasan.itjen.esdm.go.id. Ada be-
berapa yang telah ada Juknisnya dan ada 
yang beberapa yang belum ada Juknisn-
ya. Idealnya Program Kerja Pengawasan 
ini adalah Tugas Auditor Muda selaku 
Ketua Tim dan format prosedurnya se-
cara umum dibagi atas 3 bagian, yaitu:

1. Dapatkan dokumen terkait penu-
gasan

2. Lakukan teknik audit/pengawasan 
sesuai bukti audit yang dibutuh-
kan Auditor (Contohnya Teknik au-
dit untuk mendapatkan bukti do-
kumen adalah Verifikasi/Cek/Uji/
Footing/Vouching/Trasir/Scan-

ning/Rekonsilisasi)

3. Simpulkan Hasil Pelaksanaan 
Prosedur dalam kertas Kerja Pen-
gawasan

Berikut ini beberapa Program Kerja yang 
telah Penulis input dalam Master Pro-
gram Kerja Pengawasan dalam Aplikasi 
epengawasan, yaitu: 

Nama Program Audit : Reviu Laporan Ki-
nerja KESDM -Irat5

Pendahuluan : Penugasan ini merupakan 
mandatori dari Peraturan Menteri PAN-
RB Nomor 53 Tahun 2014

Tujuan Pengawasan:  Untuk memberi-
kan keyakinan terbatas bahwa Laporan 
Kinerja yang disusun telah andal, valid 
dan berkualitas, dan untuk membantu 

MONITORING
MASTER

Penulis : Junius Simbolon
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penyelenggaraan SAKIP di lingkungan 
KESDM

Tujuan 1:  Meyakini Laporan Kinerja 
KESDM yang disusun Biro Perencanaan 
telah andal, valid dan berkualitas

Prosedurnya adalah:

1. Dapatkan Dokumen Perjanjian 
Kinerja KESDM dan Eselon I ta-
hun 2018, Konsep Laporan Kinerja 
KESDM tahun 2018, Dokumen Su-
rat Hasil Evaluasi SAKIP dari Men-
PAN-RB

2. Reviu Laporan Kinerja KESDM se-
suai Kertas Kerja Reviu dalam Per-
MenPAN-RB, Reviu juga Setiap Bab 
dan Seluruh Halaman. Lakukan 
Footing dan CrossFooting untuk 
meyakini keandalan perhitungan 
Persentase Capaian Kinerjanya.

3. Catat Kelemahan dalam Laporan 
Kinerja KESDM, Komunikasikan 
segera dengan Biro Perencanaan 
dan Rekomendasikan segera un-
tuk Perbaikan Laporan Kinerja

Tujuan 2: Meyakini Laporan Kinerja Esel-
on I di lingkungan KESDM telah andal, 
valid dan berkualitas

Prosedurnya adalah:

1. Dapatkan Dokumen PK Eselon I 
Tahun 2018, dan Konsep Laporan 
Kinerja Eselon I Tahun 2018

2. Reviu Laporan Kinerja Eselon I se-
suai Kertas Kerja Reviu dalam Per-
MenPAN-RB, Reviu juga setiap 
Bab dan Seluruh Halaman. Laku-
kan Footing dan Crossfooting un-
tuk meyakini keandalan perhitun-
gan Persentase Capaian Kinerja. 
Pastikan juga bahwa Format dan 
Substansi dalam laporan Kinerja 

Eselon I telah sama dengan Lapo-
ran Kinerja KESDM

3. Catat Kelemahan dalam Laporan 
Kinerja Eselon I, Komunikasikan 
segera dengan Unit Kerja dan Re-
komendasikan segera untuk Per-
baikan Laporan Kinerja Eselon I

Tujuan 3:  Meyakini Unit Eselon I telah 
menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP dari 
MenPAN-RB dan Inspektorat Jenderal 
KESDM

Prosedurnya adalah:

1. Koordinasi dengan Biro Perenca-
naan untuk Mengundang Men-
PAN-RB untuk Perbaikan SAKIP 
KESDM. Dorong Biro Perencanaan 
dan Unit Eselon I untuk menindak-
lanjuti hasil Evaluasi SAKIP KESDM

2. Sampaikan Dokumen hasil Evalua-
si SAKIP Eselon I oleh Inspektorat 
Jenderal kepada Biro Perencanaan 
untuk diupload dalam Sistem esr.
menpan.go.id. Dampingi juga Biro 
Perencanaan agar Upload Seluruh 
Dokumen Kinerja ke dalam Sistem 
esr.menpan.go.id

3. Buat Surat Pernyataan Telah Di-
reviu, Konsep Laporan Hasil Reviu 
dan Lembar Reviu Laporan dan 
Monitor Sampai Pernyataan dan 
Laporan ditandatangani Inspektur 
Jenderal

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
------

Nama Program Audit :  Monitoring Pen-
yampaian LHKPN dan LHAKSN KESDM-
Irat 5

Pendahuluan :  Merupakan mandatori 
dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 54 
tahun 2017
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Tujuan Pengawasan:  Untuk meyakini 
bahwa seluruh pegawai KESDM telah 
menyampaikan laporan harta kekayaan-
nya baik LHKPN maupun LHKASN

Tujuan 1: 

Meyakini bahwa seluruh Wajib LHKPN di 
lingkungan KESDM telah menyampaikan 
LHKPN melalui elhkpn.kpk.go.id

Prosedurnya adalah:

1. Dapatkan Data ASN KESDM dan 
data wajib LHKPN TMT Maret 2019 
dari Biro SDM KESDM

2. Berkoordinasi dengan Biro SDM, 
Monitoring Kepatuhan Wajib LHK-
PN Per 28 Februari 2019

3. Berkoordinasi dengan Bagian 
Kepegawaian Seluruh Eselon I, 
Monitoring Status Wajib LHKPN 
yang belum menyampaikan LH-
KASN. Jika masih ada yang belum 
bisa atau belum pernah mengi-
si elhkpn, lakukan sosialisasi dan/
atau asistensi.

Tujuan 2: 

Meyakini Seluruh Wajib LHKASN di 
lingkungan KESDM telah menyampaikan 
LHKASN melalui siharka.menpan.go.id

Prosedurnya adalah:

1. Dapatkan Data Pegawai Per Esel-
on I dan Data wajib LHKASN Per 
Maret 2019 dengan berkoordinasi 
dengan PIC Bagian Kepegawaian 
masing-masing Eselon I

2. Login sebagai verifikator dalam 
aplikasi SIHARKA dengan alamat 
siharka.menpan.go.id. Lakukan 
Verifikasi pada Laporan yang telah 
masuk dalam aplikasi jika belum 
diverifikasi.

3. Login sebagai verifikator SIHARKA. 
Rekap Laporan yang telah masuk 
SIHARKA dan lakukan perbandin-
gan dengan data dari PIC Kepega-
waian masing-masing Unit Eselon 
I

4. Login sebagai Verifikator SIHARKA. 
Lakukan Verifikasi/Klarifikasi pada 
Laporan yang terindikasi tidak wa-
jar. Rekomendasikan untuk segera 
perbaikan laporan.

5. Buat Simpulan Hasil Monitoring 
atas Kepatuhan Penyampaian LH-
KPN dan LHKASN berupa Persen-
tase Kepatuhan. Dorong untuk 
mencapai 100%. Jika ada wajib LH-
KASN yang belum bisa atau belum 
pernah mengisi SIHARKA, lakukan 
sosialisasi dan/atau asistensi.

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
------

Nama Program Audit :  Monitoring dan 
Evaluasi Benturan Kepentingan - Irat 5

Pendahuluan :  Bahwa dalam rangka 
penguatan pengawasan, pelaksanaan 
reformasi birokrasi dan untuk mewujud-
kan tata kelola pemerintahan yang baik 
dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepo-
tisme, maka perlu dilakukan Monitoring 
dan Evaluasi Benturan Kepentingan di 
lingkungan Kementerian ESDM
Tujuan Pengawasan:  Mengeta-
hui efektifitas pelaksanaan penan-
ganan benturan kepentingan se-
suai ketentuan dalam Peraturan 
Menteri ESDM Nomor 46 Tahun 2016. 
Tujuan 1: 

Meyakini bahwa seluruh unit Eselon 1 
telah melaksanakan identifikasi potensi 
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benturan kepentingan

Prosedurnya adalah

1. Dapatkan form identifikasi potensi 
benturan kepentingan unit Eselon 
1

2. Evaluasi apakah form identifika-
si potensi benturan kepentingan 
tersebut telah dilaksanakan secara 
berjenjang (dari unit Eselon I, Esel-
on I dan Eselon III)I

3. Pastikan hasil form identifikasi po-
tensi benturan kepentingan Es-
elon I telah ditandatangani oleh 
pejabat yang bersangkutan dan 
didokumentasi dengan baik

4. Buat simpulan dan upload kertas 
kerja pengawasan

Tujuan 2: 

Meyakini bahwa unit Eselon 1 telah melak-
sanakan sosialisasi dan internalisasi ben-
turan kepentingan

Prosedurnya adalah

1. Dapatkan dokumen sosialisasi dan 
internalisasi benturan kepentin-
gan yaitu surat undangan, daftar 
hadir, laporan dan dokumentasi

2. Evaluasi apakah sosialisasi dan in-
ternalisasi dilaksanakan kepada 
seluruh pegawai di lingkungannya

3. Buat simpulan dan upload kertas 
kerja pengawasan

 
Tujuan 3: 

Meyakini bahwa unit Eselon I telah melak-
sanakan prosedur pencegahan dan/atau 
penanganan benturan kepentingan

Prosedurnya adalah

1. Dapatkan dokumen pelaksanaan 
prosedur pencegahan/penanga-

nan benturan kepentingan dian-
taranya SOP, surat keputusan, su-
rat edaran, laporan, dll

2. Lakukan evaluasi kesesuaian do-
kumen tersebut dengan prosedur 
pencegahan/penanganan yang 
terdapat dalam form identifikasi 
potensi benturan kepentingan

3. Dapatkan dan evaluasi pelaporan 
adanya potensi benturan kepent-
ingan (jika ada)

4. Buat simpulan dan upload kertas 
kerja pengawasan

Tujuan 4: 

Meyakini bahwa unit Eselon 1 telah melak-
sanakan evaluasi internal secara berkala 
terhadap hasil identifikasi potensi ben-
turan kepentingan dan penanganannya

Prosedurnya adalah

1. Dapatkan dokumen evaluasi inter-
nal terhadap hasil identifikasi po-
tensi benturan kepentingan

2. Pastikan apakah evaluasi internal 
telah dilaksanakan secara berla-
ka minimal setiap 6 (enam) bulan 
sekali

3. Lakukan evaluasi terhadap ha-
sil evaluasi internal, apakah su-
dah meliputi pemutakhiran hasil 
identifikasi benturan kepentingan 
yang telah dilakukan, pelaksanaan 
sosialisasi dan internalisasi dan 
kegiatan penanganan benturan 
kepentingan

4. Buat simpulan dan upload kertas 
kerja pengawasan

 
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
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------

Nama Program Audit : Monitoring Pem-
bangunan Zona Integritas di lingkungan 
KESDM - Irat 5

Pendahuluan :  Mandatori dari PerMen 
PAN-RB Nomor 52 Tahun 2014 dan ba-
gian dari Area Penguatan Pengawasan 
dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Tujuan Pengawasan:  Mendorong Sat-
uan Kerja di lingkungan KESDM untuk 
Membangun Zona Integritas dan Asis-
tensi Satuan Kerja di Lingkungan KESDM 
memperoleh Predikat Wilayah Bebas 
dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani (WBBM)

Tujuan 1: 

Inventarisasi Satuan Kerja yang diusulkan 
Berpredikat WBK

Prosedurnya adalah

1. Lakukan Entry Meeting dengan 
Ses atau yang Mewakili Seluruh 
Unit Eselon I di lingkungan KESDM

2. Diskusikan Satuan Kerja yang akan 
diusulkan Berpredikat WBK Tahun 
2019 ini dan berikan deadline Surat 
Usulan dari Satuan Kerja

Tujuan 2: 

Sosialisasi dan Asistensi Satuan Kerja 
Yang Belum Intensif dalam Pembangu-
nan Zona Integritas

Prosedurnya adalah

1. Inventarisasi Satuan Kerja Yang Be-
lum Diusulkan Berpredikat WBK 
Tahun 2018

2. Lakukan Sosialisasi dan Asisten-
si. Dokumentasikan dalam Foto, 
Daftar Hadir dan Notulen Sosial-

isasi

 
Tujuan 3: 

Memastikan Satker Yang diusulkan Ber-
predikat WBK telah memenuhi Nilai Min-
imal dalam Lembar Kerja Evaluasi ZI

Prosedurnya adalah

1. Dapatkan Dokumen ZI dari PIC 
Satker yang akan diusulkan ber-
predikat ZI Tahun 2019

2. Lakukan Penilaian sesuai Lembar 
Kerja Evaluasi ZI sesuai PerMen-
PAN-RB No 52 Tahun 2014

3. Lakukan Survei Kepuasan Pelang-
gan kepada Stakeholder Satker 
yang diusulkan WBK

4. Buat Simpulan Hasil Evaluasi. 
Ranking dan Finalkan Daftar Sat-
ker yang memenuhi Nilai Minimal 
untuk diusulkan Berpredikat WBK. 
Konsepkan Laporan dan Surat 
Pengantar Hasil Monitoring

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
------

Nama Program Audit : Asistensi Penilaian 
Mandiri Pembangunan ZI Menuju WBK 
WBBM -Irat 5

Pendahuluan :  Merupakan Mandatori 
dari PerMenPANRB No 52 Tahun 2014 
dan PerMen ESDM No 03 Tahun 2018

Tujuan Pengawasan:  Mengusulkan Unit 
Kerja yang memenuhi Kriteria WBK/
WBBM ke MenPANRB

 
Tujuan 1:  Memastikan Unit Kerja di 
lingkungan KESDM yang memenuhi kri-
teria WBK WBBM
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Prosedurnya adalah 

1. Inventarisasi Unit kerja yang akan 
diusulkan WBK/WBBM Reguler 
dan WBK/WBBM Stranas PK

2. Lakukan Asistensi dan Evaluasi 
Pembangunan ZI pada Unit Kerja 
yang diusulkan WBK/WBBM Reg-
uler dan WBK/WBBM Stranas PK

3. Sortir Unit Kerja yang memenuhi 
kriteria WBK/WBBM untuk dirapa-
tkan dalam Tim Penilai Internal

Tujuan 2: 

Mengusulkan unit kerja dan Menginput 
pmpzi.menpan.go.id

Prosedurnya adalah

1. Konsepkan Berita Acara Tim Pe-
nilai Internal dan Arsipkan Berita 
Acara yang telah ditandatangani

2. Konsepkan Surat Usulan dan Lapo-
ran Monev ke MenPANRB dan Ar-
sipkan dokumennya yang telah 
ditandatangani pimpinan

3. Bersama dengan Unit kerja, Input 
pmpzi.menpan.go.id

Inspektorat Jenderal KESDM perlu mem-
buatkan juknis penggunaan aplikasi 
kepengawasan agar mendorong efisien-
si penggunaan kertas dan optimalisa-
si sistem informasi dalam manajemen 
pengawasan kementerian ESDM. Audi-
tor diharapkan senantiasa melakukan 
pemutakhiran atas master program ker-
ja pengawasan dalam aplikasi epenga-
wasan ini.

Inspektorat 

Jenderal  KESDM perlu 

membuatkan juknis 

penggunaan aplikasi 

kepengawasan agar 

mendorong 

ef is iensi  penggunaan 

kertas dan 

optimalisasi  s istem 

informasi  dalam 

manajemen 

pengawasan 

kementerian ESDM

“
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M elalui program reformasi 
birokrasi yang digaung-
kan oleh pemerintah sejak 
dikeluarkannya Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 
81 Tahun 2010 tentang Grand Desain 
Reformasi Birokrasi 2010-2025, organ-
isasi pemerintah berlomba-lomba 
melakukan perbaikan tata kelola un-
tuk mewujudkan birokrasi pemerintah 
yang profesional dengan karakteristik 
yang adaptif, berkinerja tinggi, berin-
tegritas, bersih dari perilaku korupsi, 
kolusi dan nepotisme, mampu me-
layani publik secara akuntabel, berde-
dikasi tinggi, netral, serta memegang 
teguh nilai-nilai organisasi dan kode 
etik perilaku aparatur negara. Area pe-
rubahan yang mejadi sasaran utama 
dalam pelaksanaan reformasi birokra-

si, yaitu: i) 
manajemen 
perubahan, ii) 
penguatan pen- ga-
wasan, iii) akuntabil- itas, 
iv) kelembagaan, v) tata laksana, 
vi) sumber daya manusia aparatur, 
vii) peraturan perundang-undangan, 
dan viii) pelayanan publik.
Pada pelaksanaan reformasi birokra-
si area perbaikan kelembagaan dan 
penguatan pengawasan diperlukan 
fungsi manajemen risiko dan audit 
internal. Kegiatan manajemen risiko 
dan audit internal akan membantu 
terbentuknya organisasi yang efektif, 
ef isien, tepat fungsi, tepat ukuran dan 
meningkatnya penyelenggaraan pe-
merintahan yang bebas korupsi, kolusi 
dan nepotisme.

Penulis : Purwanto, S.T., M.M.

MANAJEMEN RISIKO DAN 
AUDIT INTERNAL DALAM  
PERBAIKAN TATA KELOLA 
ORGANISASI

Latar Belakang
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Untuk menjalankan manajemen risiko 
maka diperlukan keterlibatan seluruh 
bagian dari organisasi (ISO31000: 
2009). Keterlibatan seluruh bagian 
organisasi pada kegiatan manajemen 
risiko menuntut adanya pembagian 
peran dan tanggung jawab yang jelas, 
dengan turut mempertimbangkan 
kompetensi dan peran lain dari tiap 
unit tersebut. Hal ini diperlukan agar 
tidak terjadi tumpang tindih atau 
inef isiensi pada kegiatan manajemen 
risiko.

Fungsi Manajemen Risiko dan Audit 
Internal
The Institute of Internal Auditors (IIA) 
mendefinisikan audit internal sebagai 
suatu aktivitas asurans dan konsul-
tansi yang independen dan objektif, 
yang dirancang untuk memberi nilai 
tambah dan meningkatkan operasi 
organisasi. Audit intenal memban-
tu organisasi mencapai tujuannya 
melalui pendekatan yang sistematis 
dan teratur dalam mengevaluasi dan 
meningkatkan efektif itas proses ma-
najemen risiko, pengendalian dan 
tata kelola (IIA, 2003). Sejalan dengan 
def inisi audit internal tersebut, maka 
fungsi manajemen risiko dan audit 
internal memiliki keterkaitan erat 
pada kegiatan manajemen risiko yaitu 
untuk menjamin efektif itas penerapan 
manajemen risiko organisasi. Perbe-
daan fundamental dari kedua fungsi 
tersebut terletak pada delegasi tang-
gung jawab. Fungsi manajemen risiko 
mengarahkan pada praktik manaje-
men risiko enterprise (enterprise risk 
management) pada organisasi untuk 
menghadapi risiko-risiko utama yang 
dapat mengganggu tercapainya tu-
juan organisasi. Sedangkan fungsi au-

dit internal adalah untuk memantau 
dan menilai efektif itas pengendalian 
internal dan manajemen risiko organ-
isasi.
Fungsi manajemen risiko bertanggu-
ng jawab dalam membentuk kerang-
ka kerja dan proses manajemen 
risiko dalam menghadapi risiko-risiko 
signif ikan yang dapat mempen-
garuhi pencapaian tujuan organisasi, 
meningkatkan kapabilitas organi-
sasi dalam mengejar peluang serta 
meningkatkan kemampuan pengam-
bilan keputusan strategis organisasi 
melalui penyediaan informasi yang 
relevan dan komprehensif.

Peran Audit Internal
Berdasarkan def inisi audit internal, 
maka fokus fungsi audit internal 
bergeser dari penjaminan (assurance) 
menuju nilai tambah pada organisasi, 
dimana internal auditor harus melaku-
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kan refocusing usaha mereka diluar 
masalah kepatuhan terhadap peratur-
an untuk selanjutnya berperan dalam 
Enterprise Risk Management (KPMG, 
2007). Nilai tambah organisasi tidak 
hanya terbatas pada aspek f inansial 
tetapi juga mencakup aspek f isik dan 
manusia, sehingga dalam konsep a
udit internal nilai tambah adalah me-
manfaatkan semua sumber daya yang 
tersedia di dalam dan di luar perusa-
haan dengan tujuan memastikan hasil 
baik berupa f inansial, material dan 
manusia (Pinto, Pereira, Imoniana, dan 
Peters, 2014).
Auditor internal memiliki peran pent-
ing dalam membantu organisasi me-
menuhi tuntutan atas tata kelola yang 
lebih baik, yang menggabungkan ke-
butuhan manajemen risiko yang efektif 
dan pengendalian yang handal (Picket, 
2006), memberikan kontribusi terhadap 

mitigasi melalui pe-
nilaian risiko, analisis 
risiko, rekomendasi, 
pendekatan terh-
adap manajemen 
risiko dan proses 
yang terkait dengan 
tata kelola perusa-
haan (Badea, Eleft-
erie, dan Spineanu, 
2014), memberikan 
nilai tambah bagi 
organisasi, melalui 
pemberian informasi 
untuk meningkatkan 
manajemen risiko 
dan prosedur pen-
gendalian internal 
serta sebagai pilar 
tata kelola perusa-
haan melalui jasa 
evaluasi dan konsul-
tasi (Pinto, Pereira, 

Imoniana, dan Peters, 2014).
Pada sektor publik, auditing merupa-
kan ujung tombak dari tata kelola yang 
baik melalui penilaian yang obyektif dan 
tidak bias atas pengelolaan sumber daya 
yang efektif dan bertanggung jawab 
untuk mencapai hasil yang diinginkan, 
membantu organisasi meraih akuntabil-
itas dan integritas, meningkatkan proses 
operasi dan menanamkan kepercayaan 
diri diantara masyarakat dan stakehold-
er (IIA, 2012). Audit sektor publik sangat 
penting dalam memberikan informasi 
yang independen, obyektif dan dapat 
diandalkan untuk legislatif, badan pen-
gawasan, pihak yang bertanggung 
jawab atas tata kelola dan masyarakat. 
Auditor juga memiliki peranan penting 
dalam melihat sumber daya finansial 
yang dihabiskan untuk program publik 
dan dalam memberikan jaminan bahwa 
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informasi kondisi keuangan disajikan 
dengan benar (INTOSAI, 2013).
Audit internal juga dapat dilihat se-
bagai pertahanan baris pertama dalam 
menghadapi tata kelola perusahaan dan 
pelaporan keuangan yang tidak mema-
dai. Dengan dukungan yang cukup dari 
manajemen, staf audit internal memiliki 
peran terbaik dalam hal mengumpul-
kan praktik-praktik akuntansi yang tidak 
pantas, pengendalian internal yang tidak 
memadai, dan tata kelola perusahaan 
yang tidak efektif (Badea, Elefterie, dan 
Spineanu, 2014). Audit internal memiliki 
peran aktif dalam tata kelola perusa-
haan, memiliki hubungan positif dan 
siknifikan dengan penggunaan rencana 
audit berbasis risiko, keberadaan pro-
gram quality assurance dan improve-
ment, serta masukan komite audit 
terhadap rencana audit (Sarens, Ab-
dolmohammadi, dan Lenz, 2012).
Dalam perkembangannya, audit internal 
telah berevolusi dari verifikator sederha-
na atas tindakan dan fakta administrasi, 
berupa anomali operasional menjadi tu-
gas lain dengan lingkup lebih luas yang 
mencakup perencanaan strategis organ-
isasi dimana audit internal menjadi salah 
satu pilar tata kelola dalam mendukung 
manajemen dalam pengambilan kepu-
tusan (Pinto, Pereira, Imoniana, dan 
Peters, 2014). Dari penelitian yang dilaku-
kan, Pinto, Pereira, Imoniana, dan Peters 
(2014) menyimpulkan peran tambahan 
audit internal adalah sebagai berikut:
a. Membantu manajemen membuat 

analisis kritis dalam mengalokasikan 
sumber daya yang terbatas dengan 
memberikan informasi yang berguna 
dalam pengambilan keputusan teru-
tama menyangkut identifikasi kekua-
tan dan kelemahan organisasi.

b. Membantu meningkatkan tanggung 

Buletin Pengawasan
Vol. 16 No 4, Desember 201936



jawab sosial organisasi sebagai nilai 
tambah organisasi dari aspek manu-
sia.

c. Membantu meminimalkan risiko 
organisasi, mencegah kerugian, dan 
memberikan nilai tambah bagi or-
ganisasi.

d. Membantu manajemen mencapai 
tujuan melalui efisiensi dan efektivi-
tas dalam pemanfaatan sumber daya.

Kesimpulan
a. Untuk menciptakan manajemen 

risiko yang efektif bagi organisa-
si, maka fungsi manajemen risiko 
perlu berkolaborasi dengan fungsi 
internal audit.

b. Peran audit internal dalam proses 
manajemen risiko adalah meman-
tau dan menilai efektif itas pen-
gendalian internal dan manajemen 
risiko organisasi.

c. Efektif itas pelaksanaan manaje-
men risiko diukur berdasarkan ke-
berhasilan organisasi dalam menja-
ga risikonya agar berada di bawah 
batas toleransi (risk tolerance) dan 
selera (risk appetite) yang telah 
tetapkan.

d. Auditor internal berperan dalam 
memberikan kepastian bahwa 
kegiatan manajemen risiko tel-
ah berjalan dengan efektif dalam 
memberikan jaminan terhadap 
pencapaian tujuan organisasi. 

e. Auditor internal memastikan bah-
wa risiko utama telah ditangani 
dengan baik dan memastikan 
bahwa kegiatan manajemen risiko 
dan pengendalian internal (respon 
terhadap risiko) telah berjalan 
dengan efektif dan sesuai dengan 

kebijakan organisasi.
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Sektor Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) memiliki peranan 
penting dalam pembangunan na-
sional dan kesejahteraan rakyat, 

sebab sektor ini merupakan salah satu 
andalan utama dalam menyumbang 
devisa negara. Berdasarkan data, PNBP 
sektor ESDM pada Tahun Anggaran 2018 
menyumbang 53,4% PNBP Nasional yai-
tu sebesar 217,5% Trilliun. Penerimaan 
tercatat bersumber dari PNBP sumber 
daya alam (SDA) sebesar Rp 195,17 trili-
un, PNBP Non SDA Rp 22,35 triliun, PNBP 
Badan Layanan Umum (BLU) Rp 0,268 
triliun dan PPH Migas sebesar Rp 64,70 
triliun. Tahun 2018, Kementerian ESDM 
juga mengalokasikan 54% anggaran 
yang bersumber dari APBN untuk kegia-
tan yang bersentuhan langsung dengan 
kebutuhan rakyat, seperti pembangunan 
jaringan gas kota, pemberian konverter 
kit untuk nelayan, pemberian bantuan 
Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LT-
SHE), serta pemberian bantuan sarana air 
bersih (sumur bor) untuk rakyat di lokasi 
sulit air.1

1. https://www.esdm.go.id/id/media-center/ar-
sip-berita/cetak-pnbp-terbesar-dpr-ri-apresia-
si-pengelolaan-anggaran-kementerian-esdm

Kerja Sama 
Kementerian ESDM – POLRI, 
Wujud Sinergi 
Penegakan Hukum 
Di Sektor Esdm
Penulis : Prakoso Y. Ardhi, 
     (Staf Sub Bagian Hukum 
     Inspektorat Jenderal)
     Ahmad Fadilla, S.E. Ak
     (Pengelola Hasil Pengawasan IRAT II)
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Begitu strategisnya sektor ESDM bagi 
negara,       maka diperlukan pula pen-
gawasan yang efektif dari aparat pen-
gawas internal maupun aparat penegak 

hukum. Hal ini untuk mewujudkan tata 
kelola pemerintahan yang baik (good 
governance), sehingga dapat mencegah 
penyelewengan pada sektor ESDM yang 
berakibat pada kerugian negara. Penga-
wasan yang efektif diperlukan agar risiko 
atas penyimpangan di sektor ini dapat di-

tanggulangi atau diminimalisir.
Dalam rangka memperkuat sisi 
pengawasan dan penegakan hu-
kum, maka Kementerian ESDM 
telah menjalin kerja sama dengan 
Polri. Hal ini dibuktikan dengan tel-
ah dilakukannya penandatanganan 
Nota Kesepahaman (MoU) antara 
Menteri ESDM dengan Kapolri pada 
tanggal 10 Januari 2019, dengan 
MoU tersebut diharapkan dapat 
meningkatkan koordinasi, penga-
wasan, sinergitas antara KESDM 
dan Polri dalam mengoptimalkan 
pengamanan dan penegakan hu-

kum di sektor ESDM untuk kepentingan 
negara dan sebesar-besarnya kemak-
muran rakyat.

Adapun ruang lingkup dalam 
MoU meliputi:
1. pertukaran data dan infor-
masi;
2. bantuan pengamanan;
3. penegakan hukum;
4. peningkatan kapasitas 
sumber daya manusia; dan 
5. kegiatan lain yang disepa-
kati.

Sebagai bentuk tindak lan-
jut dari MoU yang telah ditan-
datangani oleh Menteri ESDM 
dan Kapolri maka Inspektorat 
Jenderal selaku unsur Aparat 
Pengawas Intern Pemerin-
tah (APIP) di lingkungan Ke-
menterian ESDM dan sebagai 
Koordinator PPNS ESDM telah 

menjalin kerja sama dengan Bareskrim 
Polri.2 Hal ini dapat dilihat dengan telah 

2. Kewenangan Inspektorat Jenderal sebagai Koor-
dinator PPNS ESDM diatur dalam Peraturan Men-
teri ESDM Nomor 31 Tahun 2016 tentang Organi-
sasi dan Tata Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
di Lingkungan Kementerian ESDM.

Buletin Pengawasan
Vol. 16 No 4, Desember 2019 39



dilakukannya penandatanganan Perjan-
jian Kerja Sama (PKS) tentang Penega-
kan Hukum di Bidang ESDM antara In-
spektur Jenderal dengan Kabareskrim. 
Dalam PKS Nomor 10.Pj/05/IJN/2019 dan 
Nomor B/116/IX/2019 tanggal 12 Septem-
ber 2019 tentang Penegakan Hukum di 
Bidang ESDM, pada intinya mengatur 
mengenai kerja sama dalam penegakan 
hukum terhadap tindak pidana korupsi 
dan penegakan hukum terhadap tindak 
pidana dalam kegiatan di Bidang ESDM. 
Penulis akan menjelaskan secara sing-
kat inti dari PKS sebagaimana disebut di 
atas. Pengaturan yang pertama adalah 
terkait kerja sama dalam penegakan hu-
kum terhadap tindak pidana korupsi. Ker-
ja sama dalam pengaturan ini memuat 
langkah-langkah penyelesaian pengad-
uan masyarakat yang berindikasikan tin-
dak pidana korupsi. Disini diatur menge-
nai bentuk koordinasi antara Inspektorat 
Jenderal selaku APIP dengan Polri selaku 
Aparat Penegak Hukum (APH). Dalam 
koordinasi terse-
but disepaka-
ti bahwa akan 
mengedepankan 
peran APIP ter-
lebih dahulu. 
Sebagaimana tel-
ah diatur dalam 
UU Nomor 30 
Tahun 2014 ten-
tang Administra-
si Pemerintahan 
(UUAP), UU ini 
m e n e m p a t k a n 
peran APIP pada 
posisi yang sangat 
strategis, dalam 
UU ini disebutkan 
apabila terdapat 
kasus penyalahgunaan wewenang ha-

rus dilakukan audit terlebih dahulu oleh 
APIP. Hal ini diperkuat dengan aturan 
dibawahnya yaitu Peraturan Presiden No-
mor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan 
Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Percepatan Proyek Strategis Nasional 
dalam aturan tersebut telah dijelaskan 
bahwa ketika ada laporan/pengaduan 
dari masyarakat kepada APH maka akan 
diteruskan terlebih dahulu kepada APIP 
untuk dilakukan audit/pemeriksaan guna 
mengetahui ada tidaknya penyalahgu-
naan wewenang yang dilakukan oleh 
badan dan/atau pejabat pemerintahan.
Selain digariskan oleh UUAP dan 
turunannya, putusan Mahkamah Konsti-
tusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 secara 
tersirat telah mengingatkan pentingnya 
penguatan rezim hukum administrasi 
dalam pemberantasan tipikor dan se-
cara tersurat putusan MK tersebut me-
nentukan kerugian harus bersifat actual 
loss,   tidak hanya bersifat potential loss 

atau total loss sebagaimana selama ini 
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terjadi.3 MK menghapus kata “dapat” da-
lam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3  UU No-
mor 31 Tahun 1999  seperti telah diubah 
dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(UU Tipikor). Dengan begitu, delik 
korupsi yang selama ini sebagai delik 
formil berubah menjadi delik materil 
yang mensyaratkan ada akibat yakni 
unsur kerugian keuangan negara harus 
dihitung secara nyata/pasti.4 

  Perbedaan pembebanan per-
tanggung-jawaban pribadi dan jabatan 
dalam UUAP ini sejalan dengan doktrin 
kesalahan dalam jabatan sebagai suatu 
kesalahan yang masih di dalam lingk-
up pekerjaan (buiten de kring van zijn 
bevoegheid) sedangkan kesalahan prib-
adi merupakan perbuatan melanggar 
hukum yang dilakukan di luar lingkup 
pekerjaan (buiten de kring van zijn bev-
oegheid). Hasil temuan APIP ini dapat 
diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara 
(Pasal 21 UUAP).5 Dikaitkan dengan pe-
nentuan kerugian keuangan negara da-
lam penyelidikan dan penyidikan “ko-
rupsi administrasi”, penetapan tersangka 
menjadi tidak bisa tanpa didahului oleh 
adanya perhitungan kerugian keuangan 
negara dari BPK/BPKP/APIP. Praktik sela-
ma ini sprindik mendahului permintaan 
penghitungan kerugian negara ke BPK/
BPKP/APIP.6 Istilah “korupsi administra-
si” dimaksudkan untuk membedakan 
tipologi korupsi yang termasuk dalam 
perbuatan penggelapan, pemerasan, 
penyuapan dan sebagainya. Dalam pers-

3. Enrico Simanjuntak, https://www.hukumon-
line.com/berita/baca/lt5ab9bcb647c21/
paradoks-perjanjian-kerjasama-an-
tara-apip-dan-aph-oleh--enrico-simanjuntak/

4. Agus Sahbani, https://www.hukumonline.com/
berita/baca/lt5888f5b5bb039/begini-ala-
san-mk-ubah-delik-tipikor/

5. Encrico Simanjuntak, op.cit.
6. Ibid.

fektif hukum administrasi, perbuatan ko-
rupsi merupakan konkritisasi tindakan 
maladministrasi. Namun tidak secara 
otomatis pula, setiap perbuatan malad-
ministrasi merupakan perbuatan korupsi 
yang dapat dipidanakan.7

Prosedur penanganan laporan/
pengaduan masyarakat dalam PKS an-
tara KESDM dengan Polri sebagaima-
na telah dijelaskan Penulis di atas, telah 
diatur secara detail langkah-langkah apa 
yang harus dilakukan oleh APIP dan APH. 
Hasil audit yang dilakukan oleh APIP atas 
laporan/pengaduan masyarakat tersebut 
nantinya akan dikoordinasikan kepada 
Polri selaku APH. Hasil audit APIP dapat 
berupa: tidak terdapat kesalahan admin-
istrasi, terdapat kesalahan administrasi 
yang tidak menimbulkan kerugian nega-
ra, terdapat kesalahan administrasi yang 
menimbulkan kerugian negara, tindak 
pidana. Hasil audit inilah nantinya yang 
menentukan mana yang masuk ranah 
APH dan mana yang masuk ranah APIP. 

Inti pengaturan kedua dalam PKS 
ini adalah penegakan hukum terhadap 
tindak pidana dalam kegiatan di Bidang 
ESDM, hal ini lebih mengarah pada kerja 
sama dalam penguatan Peran Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ESDM, untuk 
diketahui bahwa sesuai dengan amanah 
UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Min-
yak dan Gas Bumi jo Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi jo 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Pertambangan Mineral dan Ba-
tubara jo Undang-Undang Nomor 30 Ta-
hun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 
tentang Panas Bumi. Kementerian ESDM 
mempunyai PPNS yang berwenang 
melakukan penyidikan terhadap tindak 
pidana sebagaimana telah diatur oleh 4 

7  Ibid.
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(empat) Undang-Undang tersebut dan 
PPNS ESDM terbagi menjadi:

1. PPNS Minyak dan Gas Bumi 
(Migas);

2. PPNS Mineral dan Batubara 
(Minerba);

3. PPNS Ketenagalistrikan; dan
4. PPNS Panas Bumi.
Empat (4) PPNS sebagaimana 

tersebut di atas masing-masing dipimp-
in oleh seorang Kepala PPNS dan dalam 
melaksanakan tugasnya dikoordinasikan 
oleh Koordinator PPNS ESDM yang dija-
bat oleh Inspektur Jenderal, hal ini telah 
diatur dalam Peraturan Menteri ESDM 
Nomor 31 Tahun 2016 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Kementerian ESDM. 

Kerja sama dalam PKS ini terkait 
dengan penguatan peran PPNS antara 
lain dibahas mengenai:

1. Dalam kasus/perkara yang 

sama, PIHAK 
yang lebih da-
hulu menerbit-
kan Surat Perin-
tah Penyidikan 
(SPDP) berhak 
untuk meninda-
klanjuti kasus/
perkara tersebut 
atau berdasar-
kan Kesepakatan 
PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK 
dapat saling men-
galihkan pen-
anganan Pen-
egakan Hukum 
terhadap Tindak 
Pidana dalam Ke-
giatan di Bidang 
ESDM yang telah 
ditangani oleh 
salah satu PIHAK 

berdasarkan Surat Pelimpahan.
3. PPNS ESDM dan Penyidik Pol-

ri dapat melakukan kerja sama 
penanganan Penegakan Hu-
kum terhadap Tindak Pidana 
dalam Kegiatan di Bidang En-
ergi dan Sumber Daya Mineral 
dalam bentuk:
a. Pengawasan, pengamatan, 

penelitian atau pemerik-
saan dan/atau penyelidikan; 
dan

b. Penyidikan.
Diharapkan dengan sinergi dan 

kerja sama antara Kementerian ESDM 
dan Polri yang telah diwujudkan dalam 
Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja 
Sama dapat berjalan secara efektif dan 
terlaksana dengan baik sampai pada 
tataran pelaksana lapangan, sehingga 
dapat mewujudkan sektor ESDM un-
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tuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan 
amanah Pasal 33 UUD 1945.

Referensi:
1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang No-
mor 20 Tahun 2001 tentang Perubah-
an atas UU Nomor 31 tahun 1999 Ten-
tang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi.

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2014 tentang Administrasi Pemerin-
tahan.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 
Nomor 25/PUU-XIV/2016.

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah.

5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Percepatan Proyek 
Strategis Nasional.

6. Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 
Tahun 2016 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Kementerian 
ESDM.

7. https://www.esdm.go.id/id/
media-center/arsip-berita/ce-
tak-pnbp-terbesar-dpr-ri-apresia-
si-pengelolaan-anggaran-kementeri-
an-esdm.

8. Enrico Simanjuntak, https://www.hu-
kumonline.com/berita/baca/lt5ab9bc-
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Dengan sinergi dan kerja 

sama antara Kementerian 

ESDM dan Polri yang tel-

ah diwujudkan dalam Nota 

Kesepahaman dan Per-

janjian Kerja Sama dapat 

berjalan secara efektif dan 

terlaksana dengan baik 

sampai pada tataran pelak-

sana lapangan, sehingga 

dapat mewujudkan sektor 

ESDM untuk kesejahter-

aan rakyat sesuai dengan 

amanah Pasal 33 UUD 1945.
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Pada edisi kali ini, kita akan menampil-
kan sosok yang baru di lingkungan 
Inspektorat Jenderal Kementerian 

Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu 
Noor Arifin Muhammad, S.T., M.SIE yang 
sejak 12 Juli 2019 lalu menjabat sebagai 
Inspektur III, yaitu salah satu jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama yang mem-
bawahi para Auditor di Inspektorat III.  
Berikut hasil wawancara dengan beliau, 
seorang Inspektur lulusan Teknik Mesin 
Institut Teknologi Bandung dan Industri-
al Engineering, Purdue University, Indi-
ana yang memiliki hobi bernyanyi, berlari 
dan bersepeda.

Seperti mendapatkan tantangan yang 
baru ! demikian kesan Noor Arifin Mu-
hammad  yang sebelumnya menja-
bat sebagai Direktur Perencanaan dan 
Pembangunan Infrastruktur EBTKE saat 
ditanya kesan saat bergabung dengan 
Inspektorat Jenderal KESDM.  “ Karena 
awalnya saya menjadi pelaksana dan ha-

rus menjadi pemeriksa (auditor), menurut 
saya ini tantangan baru buat saya. Saya 
sangat berterima kasih kepada pimpinan 
yang telah memberikan penugasan ini 
dan saya akan menjalankan dengan tun-
tas dan profesional”.
Berikut wawancara tim redaksi dengan 
Bapak Noor Arifin Muhammad.

Question:
Apa hal yang paling Bapak Sukai dalam 
Pekerjaan sebagai Inspektur III saat ini 
dibandingkan dengan Jabatan sebel-
umnya?
Answer: 
Saya jadi mengetahui proses bisnis yg 
ada di Kementerian ESDM khususnya 
unit-unit kerja yg di bawah deskwork Ins-
pektorat III.

Question:
Apa kesulitan terbesar menjadi Inspek-
tur III pak?
Answer:

TOKOH KITA :

“
INSPEKTUR 
YANG SUKA 
BERLARI DAN 
MENGAYUH 
PEDAL
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Saya rasa saya belum menghadapi kes-
ulitan besar, dikarenakan saya didukung 
oleh auditor-auditor yg berkompeten 
dan tim work yg cukup baik di lingkun-
gan Inspektorat III.

Question:
Apa goal yang ingin bapak capai terha-
dap Inspektorat Jenderal umumnya dan 
Inspektorat III khususnya?
Answer: 
saya ingin Inspektorat Jenderal bukan 
hanya menjadi auditor/pemeriksa tapi 
menjadi rekan kerja untuk unit-unit di 
Kementerian ESDM. Khusus untuk Ins-
pektorat III saya ingin Inspektorat III se-
lalu dapat menyumbangkan pemikiran 
dan memberikan solusi untuk unit-unit 
kerja dilingkup  pengawasan Inspektorat 
III.

Question:
Adakah prestasi terbaik Bapak selama 
menjabat Inspektur III? misalnya Inspek-
torat III berhasil meminimalkan temuan 
terhadap auditeenya mengingat se-
mangat Itjen KESDM saat ini adalah 
“Untung ada Itjen” atau berhasil mem-
buka blokir anggaran?
Answer: 
menurut hemat saya meminimalkan 
temuan atau berhasil buka blokir ang-
garan itu bukan suatu prestasi tapi me-
mang itu bagian dari tugas pokok dan 
fungsi itjen. Inspektorat III menjadi 
benchmark dari Inspektorat 
lainya baru prestasi, dan 
kami berusaha menuju 
kesana.

Question:
Adakah tokoh auditor 
atau tokoh pengawasan 
yang menjadi inspira-

si Bapak? Sehingga dalam mengambil 
keputusan sedikit banyaknya mempen-
garuhi dalam kehidupan pekerjaan Ba-
pak?
Answer: 
Tentunya Prof. Akhmad Syakhroza dan 
beberapa auditor yang saya temui sejak 
saya menjadi auditi. Bekerja berdasarkan 
knowledge untuk memberikan solusi.

Question:
Pesan dan mimpi Bapak untuk Inspek-
torat Jenderal KESDM?
Answer: 
Tentu mimpi kita adalah Inspektorat Jen-
deral KESDM terus menerus menjadi leb-
ih baik. 
Se
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bagaimana yang sudah dilakukan sampai 
saat ini, saya melihat dibawah kepemi-
mpinan Pak Irjen, nilai-nilai lama yang 
baik dipertahankan sekaligus menerap-
kan nilai-nilai baru atau inovasi yang lebih 
baik.

Question:
Pertanyaan terakhir agak sedikit kel-
uar dari tema kita pak, dikaitkan den-
gan hobby bapak bernyanyi, berlari  dan 
bersepeda, menurut Bapak apakah hob-
by yang kita sukai akan mempengaruhi 
kesuksesan kita dalam bekerja pak?
Answer: 
untuk saya pribadi, lari dan bersepeda 
terutama untuk menjaga kesehatan. 
Dengan kondisi yang fit, tentu tugas dan 
pekerjaan akan dapat diselesaikan den-
gan lebih baik. Sedangkan menyanyi dan 
bermusik akan menyeimbangkan ker-
ja otak.  Manfaat lain dari menjalani ho-
bi-hobi tersebut adalah menambah per-
gaulan dan silaturahmi dengan berbagai 
kalangan.
(DI)
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Untuk mencapai target bauran 
energi 23% di tahun 2025, pe-
merintah terus berjuang un-
tuk meningkatkan pembangk-

it-pembangkit Energi Baru Terbarukan 
(EBT) di Indonesia. Salah satu sumber 
energi EBT terbesar dimiliki Indonesia 
adalah panas bumi. Indonesia memiliki 
potensi panas bumi lebih kurang sebesar 
25.386,5 MWe yang terbagi Sumber Daya 

Spekulatif yang masih 6.407 MWe, Sum-
ber Daya Hipotesis sebesar 3.852 MWe, 
dan Cadangan Sumber Daya sebesar 
15.127,5 MWe. Cadangan sumber daya ini 
terbagi kembali menjadi cadangan yang 
Mungkin, Terduga, dan Terbukti. Cadan-
gan sumber daya mungkin adalah sebe-
sar 10.099 MWe, terduga 2.016 MWe dan 
terbukti 3.012,5 MWe.

Tim melakukan cek kunjungan 
ke PLTP Kamojang untuk men-
getahui permasalahan-perma-
salahan yang terjadi dan ham-
batan-hambatan apa saja yang 
membuat WKP Kamojang ti-
dak dapat diproduksi secara 
optimal. PLTP Kamojang dipilih 
karena produksi uap yang cuk-
up besar, serta tempat yang ti-
dak terlalu jauh dari ibukota.
Perjalanan dimulai dari Jakar-
ta menggunakan mobil seki-
tar pukul 13:00 menuju kota 

WKP Kamojang, Sumber 
Energi Baru Terbarukan 
Di Perbatasan Kabupaten 
Bandung

C A T A T A N  P E R J A L A N A N  S A N G  A U D I T O R 

Penulis: Bintang Mahardhitya
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kembang, Bandung. 
Tim menginap satu malam di Bandung 
untuk melakukan persiapan. Kemudian, 
esok harinya, setelah menyantap sara-
pan pagi, kami berangkat menuju Pusat 
Pengembangan Sumber Daya Manu-
sia Aparatur KESDM karena bertepatan 
pada saat itu, Bapak Irjen, Prof. Akhmad 
Syakhroza harus menghadiri sebuah aca-
ra terlebih dulu. 
Sekitar pukul 11:00 WIB, dari Cisitu, rom-
bongan bersiap untuk berangkat menuju 
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi 
(PLTP) Kamojang. Perjalanan memakan 
waktu lebih kurang sekitar 2 jam. Kami 
sampai di WKP (Wilayah Kerja Panasbu-
mi) Kamojang sekitar pukul 13:00 WIB.
Setelah sampai, rombongan langsung 
menuju kantor WKP Kamojang milik Per-
tamina Geothermal Energi (PGE) yang 
berjarak sekitar 1-2 km dari pembangkit. 
Tim bersantap siang sebentar, kemudian 
dilanjutkan paparan oleh Perwakilan Ma-
najemen PGE yang mengulas tentang 

keadaan WKP Kamojang pada 
saat ini dan juga rencana-ren-
cana pengembangan yang nan-
ti akan dilakukan untuk mening-
katkan produksi listrik WKP 
tersebut. 
Pada saat ini, WKP Kamojang 
beroperasi menghasilkan listrik 
dengan kapasitas 235 MW. Pihak 
Pengelola WKP Kamojang sudah 
memiliki rencana pengembangan 
sebesar 55 MW yang direncanakan 
akan segera dimulai apabila su-
dah ada Perjanjian Jual Beli Listrik 
(PJBL) yang telah disepakati antara 
PGE dengan PLN. Namun pada saat 
ini, belum ada titik temu kesepaka-
tan antara PLN dengan PGE yang 
mengakibatkan belum berkemban-
gnya pengelolaan potensi-potensi 
panas bumi yang ada di Kamojang, 

dan juga di seluruh Indonesia.
Untuk itu Inspektorat Jenderal akan 
mendorong disusunnya kebijakan-kebi-
jakan baru yang lebih menguntungkan, 
baik antar pengusaha dengan pengusa-
haha, maupun antara pengusasa dengan 
pemerintah. Kemu-
dian, Bapak Irjen, 
Prof. Syakhroza mem-
berikan pendapat-
pendapat dan arahan 
kepada tim Manaje-
men WKP Kamojang 
untuk dijadikan solu-
si untuk permas-
alahan-permasala-
han yang ada. Prof. 
Syakhroza mengusul-
kan untuk pemben-
tukan skema pemba-
gian hasil uap panas 
bumi kepada pihak 
PLN dengan syarat 

Buletin Pengawasan
Vol. 16 No 4, Desember 201948



PLN wajib membeli kelebihan pasokan 
listrik yang dihasilkan oleh PLTP Kamo-
jang. Skema ini membuat PLTP Kamo-
jang dapat menjual kelebihan uap kepa-
da PLN, yang berarti skala produktivitas 
meningkat dan uap yang keluar dapat 
termanfaatkan secara maksimal.
Irjen KESDM juga menyampaikan bah-
wa pihak PLN sudah bersedia dan se-
dang merencanakan skema perhitungan 
secara lebih rinci dan detil tentang hal 
tersebut diatas. Inspektorat Jenderal se-
bagai konsultan memainkan perannya 
dengan optimal dalam pembahasan atas 
permasalahan ini.
Setelah itu, tim melakukan kunjungan 
lapangan ke salah satu pembangkit di 
WKP Kamojang. Di Kamojang,terdapat 5 
unit pembangkit, pembangkit ke-5 baru 
diresmikan oleh Presiden Joko Wido-
do pada tanggal 5 Juli 2015 waktu silam. 
PLTP Kamojang Unit 5 ini berkapasitas 35 
MW. PLTP Kamojang unit 5 ini berfung-
si pertama kali pada tanggal 29 Juni 2015 
pukup 00.00 WIB.
Pemandangan di daerah PLTP Kamojang 

terlihat masih asri. Kebersihan kawasan 
PLTP dijaga dengan sangat baik. Hal ini 
juga dikarenakan terdapat safety envorin-
ment protocol yang wajib dipatuhi oleh 
segenap karyawan maupun pihak-pihak 
yang terlibat dalam proses pengolahan 
panas bumi menjadi sumber energi listr-
ik.  
Sekitar pukul 16:00 WIB, rombongan su-
dah kembali ke Bandung karena bapak 
Irjen memiliki agenda lain yang harus 
dilaksanakan. Rombongan pun mengi-
nap di Bandung, dan kemudian kee-
sokan harinya bertolak ke Jakarta untuk 
kembali kerja di kantor seperti biasa. 
Sungguh perjalanan singkat yang amat 
menyenangkan. 

Buletin Pengawasan
Vol. 16 No 4, Desember 2019 49



Pembahasan Tindak Lanjut 

Temuan BPK RI atas Laporan 

Keuangan KESDM - Bandung 21 

November 2019

Rapat Koordinasi 

PPNS KESDM - 

Pondok Ranj i  6 

Desember 2019

“

“



Evaluasi Peny-

usunan Anggaran Ins-

pektorat Jenderal KESDM 

TA 2020 di Yogyakarta 28 

November 2019

Kunjungan Kerja Terkait PNBP Panas 
Bumi di PT. Geo Dipa Energi Unit 
Patuha - Ciwidey 22 November 2019



Penyerahan SLKS 
dan 

Kenaikan Pangkat 1 
Oktober 2019



Penyerahan SLKS 
dan 

Kenaikan Pangkat 1 
Oktober 2019



Menjaga Kepercayaan Klien Pen-
gawasan atau Auditi adalah 
tantangan tersendiri Auditor In-
spektorat Jenderal KESDM. Ke-
tika Fokus pengawasan telah 

berubah dari Watchdog ke Consulting, 
maka Kompetensi dan Integritas Auditor 
harus lebih ditingkatkan lagi agar Auditi 
semakin banyak yang datang konsultasi 
dan percaya akan rekomendasi Auditor. 
Perlu adanya kehati-hatian dalam mem-
berikan rekomendasi pada saat Konsulta-
si adalah hal yang baik bagi Auditor agar 
tidak menjadi bumper atau kambing hi-
tam Auditi jika ternyata ada permasala-
han di lapangan. Integritas Auditor juga 
dipertanyakan ketika ada beberapa fakta 
dilapangan berikut ini:
1. Pada saat Ekspose hasil pengawasan, 

Auditor menyampaikan 4 temuan dan 
telah disetujui oleh Auditi. Namun, Au-
ditor menuliskan ada 5 temuan dalam 

Laporan Hasil Pengawasannya
2. Pada saat Konsultasi, Auditor XXX 

memberikan rekomendasi dengan 
melanjutkan suatu kondisi tertentu. 
Namun, pada saat Auditor XXX tersebut 
ditugaskan untuk Audit, rekomendasi 
tersebut tidak diakui dan dianggap ke-
lalaian Auditi dalam menerjemahkan 
rekomendasinya pada saat Konsultasi.

Menjaga 
Kepercayaan Klien 
Pengawasan

POJOK INTEGRITAS
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3. Setelah Entry Meeting, Auditor me-
minta perjalanan dinas dan/atau 
kegiatan yang melibatkan Audi-
tor sebagai Narasumber dengan 
agenda kegiatan yang sebenarnya 
tidak menjadi ruang lingkup pen-
gawasan Auditor.

Oleh karena itu, Auditor yang ditugas-
kan pada saat konsultasi hendaknya 
tidak ditugaskan untuk melakukan 
audit pada topik yang sama agar tidak 
terjadi benturan kepentingan. Hal ini 
juga perlu adanya notulensi kesepa-
katan pada saat Ekspose Hasil Pen-
gawasan dan tidak hanya pada saat 
Entry Meeting sehingga kepercayaan 
Auditi dapat terjaga dan Auditor se-
makin dibutuhkan oleh Auditi dalam 
mencapai tujuan organisasi secara 
efisien dengan tata kelola yang baik. 
Notulensi Kesepakatan pada saat En-
try Meeting juga perlu ditegakkan 
dengan fakta bahwa Auditor dibiayai 
oleh Kantor sendiri dan telah ada pa-
kta integritas bahwa Auditor menolak 
Gratifikasi dalam bentuk apapun sela-
ma melaksanakan penugasan penga-
wasan.
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Pojok Konsultasi

1. Question:

Unit kerja kami akan melaksanakan 
pengadaan lahan untuk lahan parkir. Di 
atas lahan yang akan dibeli tersebut ter-
dapat bangunan yang tidak dimanfaatkan 
dan akan dibongkar. Atas kondisi tersebut, 
bagaimana pencatatan harga perolehan 
pembelian lahan/tanah yang diatasnya ter-
dapat bangunan yang nantinya akan dibo-
ngkar?

Answer:

Dalam hal tujuan pengadaan tanah un-
tuk lahan parkir dan apabila dalam pembe-
lian ada ikutan bangunan di atasnya maka 
bangunan tersebut dapat dibongkar. Untuk 
pencatatan aset tanah dalam BMN, nilai 
tanah dicatat senilai harga tanah dan ban-
gunan pada waktu pengadaan.

2. Question:

Pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi 
renovasi gedung, akan diawasi oleh kon-
sultan pengawas. Namun sampai dengan 
dimulainya pekerjaan fisik, konsultan pen-
gawas masih dalam proses seleksi.

a. Apakah selama konsultan penga-
was belum didapatkan dari proses 
seleksi, apakah tim swakelola teknis 
dapat menggantikan tugas penga-
wasan tersebut? 

b. Apakah tim swakelola teknis dapat 
dibantu oleh konsultan perorangan? 

     Answer:

Selama belum ada konsultan pengawas, 
dapat dibentuk Tim Teknis PPK yang da-
lam pelaksanaannya dapat dibantu oleh 
konsultan perorangan yang didukung den-
gan pakta integritas.
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Teamwork bukan sekadar bekerja
sama dengan tim, tapi bagaimana
tim bisa bekerja sama dengan baik
demi kepentingan bersama, bukan
pribadi. Kenapa teamwork sangat
dibutuhkan di lingkungan kerja? 
Karena meski Anda memiliki
tanggung jawab sendiri, Anda 
merupakan bagian dari organisasi. 
Perusahaan hanya bisa
berkembang jika orang-orang di 
dalamnya memiliki keinginan
untuk membesarkan perusahaan
dan menyisihkan kepentingan
pribadi. Berikut ini adalah
beberapa tips mengenai cara
membangun teamwork di tempat
kerja:

TIPS DAN TRICK

6 CARA MEMBANGUN 
TEAMWORK DI TEMPAT 
KERJA
TIM REDAKSI

1. Tujuan yang jelas

Pertama yang harus dilakukan adalah 
menciptakan tujuan tim yang jelas. Ten-
tukan tujuan dan harapan dalam tim 
secara spesifik. Untuk itu Anda harus 
melakukan rapat rutin dan mengatur 
pola komunikasi yang terbuka.

2. Bangun kepercayaan

Cara membangun kepercayaan dalam 
tim adalah dengan membuat mere-
ka berani bicara untuk mengutarakan 
opini. Jangan langsung mematahkan 
pendapat seseorang, karena itu akan 
membuat mereka menahan diri untuk 
bicara. Ciptakan juga komunikasi timbal 
balik, sehingga anggota tim bisa saling 
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memberi kritik tanpa terkesan menjatuh-
kan.

3. Buat kegiatan untuk mendekatkan 
anggota tim

Tak ada salahnya sesekali melakukan ke-
giatan yang bisa mendekatkan anggota 
tim. Melakukan makan siang atau makan 
malam bersama-sama tim secara rutin, 
merupakan contoh sederhana sebuah 
kegiatan yang bisa mendekatkan tim. 
Dengan bertemu di luar lingkungan ker-
ja, sesama anggota tim bisa saling men-
genal secara personal.

4. Ciptakan sistem penghargaan

Agar anggota tim merasa hasil kerja mer-
eka dihargai adalah dengan membuat 
sistem reward (penghargaan). Siapa saja 
anggota tim yang berhasil menonjol, 
maka berilah penghargaan, bisa berupa 
insentif atau lainnya. Ciptakan kompeti-
si yang sehat di dalam tim, namun tetap 
fokus pada tujuan bersama.

5. Kompetensi dalam anggota tim

Teamwork bisa berhasil jika masing-mas-
ing anggota melakukan pekerjaan yang 
sesuai kompetensi mereka. Selalu komu-
nikasikan mengenai tugas, kendala saat 
mengerjakan tugas, dan apakah mere-

ka mampu mengerjakan. Jika ada 
anggota tim yang belum memiliki 
keahlian tertentu, apakah mungkin 
mendapatkannya melalui training 
atau pelatihan.

6. Lakukan pemeriksaan secara 
rutin

Secara rutin, lakukan pengukuran 
dan pemeriksaan hasil kerja setiap 
anggota tim. Pemeriksaan rutin ini 
untuk bisa mengetahui perkem-
bangan pekerjaan, kesulitan yang 
dialami, atau bisa saja ada peruba-
han yang perlu dilakukan di tengah 
jalan untuk bisa mencapai tujuan.

Sumber : https://lifestyle.bisnis.com/
read/20150525/219/436900/6-cara
-membangun-teamwork-di-tem-
pat-kerja
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