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Pembaca yang budiman, 

Selamat bersua kembali dengan buletin kesayangan kita 
pada edisi triwulan dua  tahun 2010. Di awal triwulan 
tersebut  berlangsung acara penyerahan surat keputusan 
kenaikan pangkat/golongan dan pengambilan sumpah 
pegawai. Penyerahan surat keputusan dan pengambilan 
sumpah pegawai dimaksud dilakukan oleh Inspektur 
Jenderal KESDM. 

Pada triwulan dua tahun 2010 ini pula di lingkungan 
Inspektorat Jenderal KESDM terjadi mutasi pejabat eselon 
II. Mutasi pejabat tersebut adalah Inspektur IV dijabat 
oleh Bapak Ir. Hedi Hidayat M.Si, menggantikan Bapak Ir. 
Bambang Sumarsono dan Bapak Drs. Iman Rochendi A.K, 
MM menjabat Sekretaris Itjen, menggantikan Ibu Noor 
Harini, SH. Bapak Bambang Sumarsono kini menjabat 
Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, sementara Ibu 
Noor Harini memasuki masa pensiun. Sebelumnya Bapak 
Hedi Hidayat menjabat Kepala Biro Umum, dan Bapak 
Iman Rochendi sebelumnya menjabat Kepala Bagian 
Perbendaharaan pada Biro Keuangan, Setjen KESDM. 
Redaksi mengucapkan selamat dengan tugas baru, semoga 
membawa kesuksesan dalam melaksanakan tugas.

 Pembaca yang setia,

Untuk meningkatkan pengetahuan teknis sektor energi dan 
sumber daya mineral bagi auditor, dilaksanakan pelatihan 
di kantor sendiri berlangsung tanggal  24 – 27/05/2010. 
Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas 
pengawasan sehingga pencapaian tugas pengawasan dapat 
dicapai secara berdayaguna dan berhasilguna, seperti 
arahan Inspektur Jenderal KESDM pada saat pembukaan 
pelatihan tersebut. 

Oleh sebab itu, pesan Inspektur Jenderal hendaknya dapat 
dijadikan inspirasi dan motivasi dalam meningkatkatkan 
kinerja pengawasan. Berkenaan dengan peningkatan 
kinerja, pembaca dapat menyimak tulisan-tulisan yang 
kami sajikan.  Semoga dengan sajian informasi tersebut 
dapat berperan dalam pengayaan pengetahuan bagi 
sidang pembaca. Berkat dukungan kontributor, buletin ini 
tetap terbit, mudah-mudahan peran tersebut tidak surut. 
Selamat bekerja !  (MY).

budiman,

Editorial
ama :

Daftar Isi
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ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menge-
tahui pen capaian praktik-praktik audit ki-
nerja, pencapaian pengendalian kualitas 

audit kinerja, pencapaian tujuan organisasi dan   
mengetahui korelasi antara    praktik-praktik   audit 
kinerja, pengendalian 
kua  litas audit kinerja, 
dengan Pencapaian Tu-
juan Organisasi; serta 
untuk mengetahui pen-
garuh praktik-praktik 
audit kinerja dan pen-
gendalian kualitas audit 
kinerja, terhadap Pen-
capaian Tujuan Organ-
isasi Inspektorat Jenderal 
DESDM. Metodologi 
yang digunakan adalah 
analisis regresi berganda 
dengan sampel yang di-
uji sebanyak 45 orang auditor yang ada di ling-
kungan Inspektorat Jenderal yang diambil dengan 
menggunakan disproportionate Stratifi ed Random 
Sampling.
Model summary menunjukkan Koefi sien 
Determinasi Adjsuted R Square sebesar 0,773 atau 
sebesar 77,3% yang berarti bahwa kemampuan 
variabel Praktek Audit Kinerja dan Pengendalian 
Mutu Audit, dalam menjelaskan Pencapaian 
Tujuan Organisasi (Y), adalah sebesar 77,3%. Sisa 
sebesar 22,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar 
dari variabel penelitian ini.

Keyword : praktik audit kinerja, pengendalian 
mutu audit kinerja, tujuan organisasi, KESDM.

EVALUASI PENERAPAN AUDIT KINERJAEVALUASI PENERAPAN AUDIT KINERJA
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KUALITAS AUDIT DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KUALITAS AUDIT 

DAN PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASIDAN PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI
(STUDI KASUS PADA INSPEKTORAT JENDERAL KESDM)(STUDI KASUS PADA INSPEKTORAT JENDERAL KESDM)

Oleh : I Gede YudistiraOleh : I Gede Yudistira

PENDAHULUAN

Sebagai upaya akuntabilitas dan keterbukaan 
dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk 
prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan ang-
garan, maka setiap Instansi Pemerintah disamp-
ing membuat Laporan Keuangan juga wajib un-

tuk menyampaikan 
laporan prestasi kerja. 
Hal ini diamanatkan 
dalam Pasal 9 huruf g 
serta penjelasan Pasal 
30 ayat (2) UU Nomor 
17 Tahun 2003. PP 
Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja 
Instansi Pemerintah 
juga menyebutkan isti-
lah prestasi kerja seba-
gai kinerja, yang meru-
pakan “keluaran/hasil 
dari kegiatan/program 

yang hendak atau telah dicapai sehubungan den-
gan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan 
kualitas terukur.”
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
sebagai salah satu instansi pemerintah yang 
mengelola sektor energi mempunyai tantangan 
yang sangat berat dalam upaya menjaga 
kestabilan pasokan energi nasional dan 
meningkatkan penerimaan Negara. Keberhasilan 
tersebut tidak hanya ditentukan oleh unit – unit 
utama yang ada dalam Kementerian tetapi juga 
unit – unit penunjang, salah satunya adalah 
Inspektorat Jenderal yang mempunyai tugas 
untuk mengawasi dan mengendalikan sistem 
agar berjalan efektif dan efi sien, termasuk di 
bidang keuangan dan juga kinerja.
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Seperti telah disebutkan 
diatas, Audit Kinerja 
dalam bahasa sederhana 
adalah audit terhadap 
tugas pokok dan fungsi. 
Sehingga pedoman dasar 
dalam pelaksanaan audit 
kinerja di Kementerian 
ESDM mengacu pada 
Peraturan Menteri 
tersebut. Pasal 460 
Permen ESDM No. 
30 Tahun 2005 
yang  menyebutkan 
bahwa Inspektorat 
Jenderal mempunyai 
tugas melaksanakan 
pengawasan terhadap 
pelaksanaan tugas 
di lingkungan 
Kementerian. Berdasar peraturan tersebut, 
Inspektorat Jenderal ESDM juga melaksanakan 
audit kinerja di lingkungan Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral.

Untuk menilai sejauh mana pencapaian kinerja 
unit/organisasi dalam melaksanakan strategi 
yang didasarkan pada visi dan misinya, perlu 
dilakukan audit kinerja. Audit kinerja merupakan 
suatu audit yang obyektif dan sistematis terhadap 
bukti-bukti untuk dapat melaksanakan penilaian 
secara independen atas kinerja suatu organisasi/
perusahaan. Audit kinerja bertujuan untuk 
membantu manajemen dalam mengevaluasi 
dan mendorong pencapaian tujuan secara 
efektif, efi sien, dan ekonomis, memperbaiki dan 
meningkatkan kinerja serta memberikan bahan 
pertimbangan untuk pengambilan keputusan 
oleh pihak yang bertanggung jawab. Inspektorat 
Jenderal Kementerian sebagai instansi pengawas 
internal di dalam suatu Kementerian/Lembaga 
mempunyai tugas untuk menyelenggarakan audit 
agar visi dan misi organisiasi dapat tercapai. 

PERUMUSAN MASALAH

Saat ini, Auditor Inspektorat Jenderal DESDM 
tengah dihadapkan dengan berbagai fakta 
yang menuntut pihak pengambil keputusan 
untuk mengambil sikap serta memutuskan apa 
yang sebaiknya dilakukan oleh manajemen 

untuk mengantisipasi 
perubahan yang terjadi, 
serta berjuang keras 
untuk meningkatkan 
mutu pelayanan. Hal 
tersebut diatas belum 
sepenuhnya berhasil 
disebabkan belum 
adanya persamaan 
persepsi tentang 
indikator yang 
digunakan dalam 
menilai keberhasilan 
tujuan organisasi, baik 
auditan maupun audit. 
Dengan diterbitkannya 
p a n d u a n / p e d o m a n 
dalam melaksanakan 
audit kinerja 
dilingkungan KESDM 

bagaimana dengan Per Men ESDM no. 1 
tahun 2010 dan ilmu audit yang semakin 
berkembang yang menuntut setiap SDM untuk 
selalu mengupdate wawasannya, akan mengisi 
tantangan secara terus menerus.
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diidentifi kasi 
masalah-masalah yang relevan dengan penelitian 
ini, yaitu :
1. Bagaimana pencapaian praktik-praktik audit 

kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal 
KESDM? 

2. Bagaimana pencapaian pengendalian kualitas 
audit kinerja di Inspektorat Jenderal KESDM?

3. Sejauh mana pengaruh audit kinerja dan 
pengendalian kualitas audit terhadap 
pencapaian tujuan organisasi?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pencapaian praktik-praktik 

audit kinerja dan pencapaian pengendalian 
kualitas audit kinerja di lingkungan DESDM.

2. Untuk mengetahui korelasi antara praktik-
praktik audit kinerja, pengendalian kualitas 
audit kinerja, dengan Pencapaian Tujuan 
Organisasi Inspektorat Jenderal DESDM.

3. Untuk mengetahui pengaruh praktik-praktik 
audit kinerja dan pengendalian kualitas audit 
kinerja, terhadap Pencapaian Tujuan Organisasi 
Inspektorat Jenderal DESDM.
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METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 
dengan format deskriptif yang bertujuan untuk 
menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, 
berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul 
dimasyarakat yang menjadi obyek penelitian. 
Kemudian diangkat ke permukaan karakter atau 
gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel 
tersebut.

Instrumen penelitian dalam penelitian ini 
diperoleh secara langsung dari para responden 
yaitu auditor Inspektorat Jenderal DESDM dengan 
cara membagikan kuisioner. Para responden akan 
menjawab pertanyaan yang ada dalam kuisiner 
tersebut. Kuisioner yang disebar sebanyak 80 
kuisioner dengan menggunakan Disproportionate 
Stratifi ed Random Sampling. Metode ini digunakan 
karena pengambilan sampel dari anggota populasi 
secara acak dan berstrata tetap sebagian ada yang 
kurang proporsional pembagiannya. 

Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi 
berganda dengan tingkat signifi kansi 5%, agar 
diperoleh gambaran mengenai hubungan antara 
variabel dependen dan variabel independen.
Tahap-tahap Pengujian dalam Regresi Berganda 
untuk menjawab hipotesis yang diajukan adalah 
sebagai berikut:
1. Pengolahan data melalui program SPSS, 

sehingga akan ditemukan jawaban apakah 
hipotesis yang telah diajukan sebelumnya akan 
diterima atau ditolak, disesuaikan dengan nilai 
signifi kansi yang didapat. 

2. Uji-t, digunakan untuk menjawab hipotesis 
parsial atau digunakan untuk menguji koefi sien 
regresi secara individu, dengan ketentuan 
sebagai berikut : Ho : β1 = 0, yang berarti 
bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel 
independent dengan variabel dependent. Ha 
: β1 ≠ 0, yang berarti bahwa ada pengaruh 
antara variabel-variabel independent dengan 
variabel dependent secara individual. 
Langkah selanjutnya adalah menentukan 
tingkat signifi kansi (ά) yaitu sebesar 5% 
dengan df = (n-k) untuk menentukan nilai 
ttabel. Dilakukan perbandingan dengan t 
hitung untuk menentukan Ho ditolak atau 
diterima, dengan ketentuan : Ho diterima 
apabila t hitung < t tabel. 

3. Uji-F, digunakan untuk menjawab hipotesis 
simultan atau digunakan untuk mengetahui 
signifi kansi seluruh koefi sien regresi, dengan 
langkah sebagai berikut : Ho : β1 = β2 = β3 
= 0, yang berarti tidak ada pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependent 
secara bersama-sama. Ha : β1 ≠ β2  ≠ β3 ≠ 
0, yang berarti bahwa ada pengaruh variabel 
independen  terhadap variabel dependent 
secara serempak. Nilai F tabel dengan tingkat 
signifi kansi (ά) sebesar 5% dan df  = (n-k) 
(k-l), dimana n = jumlah sampel, k = jumlah 
variabel. Kemudian dilakukan perbandingan  
dengan F hitung untuk menentukan Ho 
diterima atau ditolak, dengan ketentuan : Ho 
diterima apabila F hitung < Ftabel dan Ho 
ditolak apabila F hitung > F tabel.

4. Pembahasan mengenai koefi sien determinasi, 
yaitu kemampuan variabel bebas dalam 
menjelaskan variabel terikat. Data yang 
digunakan adalah data adjusted r square dan 
bukan r square karena variabel bebasnya 
lebih dari dua.

5. Mempersiapkan persamaan regresi linier 
berganda dengan model, yaitu : Y = α + β1x1 
+ β2x2 + β3x3 + ε . Persamaan regresi dibentuk 
dari konstanta dan hasil beta penelitian yang 
standarized, kerena variabel bebasnya lebih 
dari dua. Jika variabel bebasnya hanya satu atau 
dua, persamaan regresi yang dibentuk diambil 
dari unstandarized.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif menunjukkan bahwa data dari 
45 responden semuanya valid dan tidak ada yang 
missing. Penilaian diperoleh berdasarkan rata-rata 
jawaban kuisioner yang dibentuk dari dimensi 
dan indikator variabel. Pencapaian Tujuan 
Organisasi memperoleh nilai mean 3,4311 
dari nilai maksimum 5, yang berarti bahwa 
pencapaian Pencapaian Tujuan Organisasi baru 
mencapai 68,62%. Pemenuhan Praktek Audit 
Kinerja memiliki nilai mean 3,3022 dari nilai 
maksimum 5, yang berarti bahwa pemenuhan 
Praktek Audit Kinerja baru mencapai 66,04%. 
Pemenuhan Pengendalian Mutu Audit memiliki 
nilai mean 3,4667dari nilai maksimum 5, yang 
berarti bahwa pemenuhan Pengendalian Mutu 
Audit baru mencapai 69,33%.
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UJI VALIDITAS

Pengujian validitas dalam penelitian ini dimulai 
dengan membandingkan antara nilai r hitung 
dengan nilai r tabel. Nilai r-tabel dapat diperoleh 
melalui df (degree of freedom) = n – k, dimana k 
merupakan jumlah butir pertanyaan dalam suatu 
variabel, dan n merupakan jumlah responden. 
Maka df = 45-10 = 35.  Tabel r product – 
moment two tailed test  menunjukkan bahwa 
pada df 35 dengan alpha 5%, diperoleh r table 
sebesar  0,325. 

UJI RELIABILITAS

Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan 
stabilitas suatu skor dari suatu 
instrument pengukur. Reabilitas suatu 
konstruk variabel dikatakan baik jika 
memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 
dari 0,70. Hasil analisa reliabilitas 
konstruk jawaban atas pertanyaan 
dan konsistensi jawaban dari 
butir butir pertanyaan pada masing-masing 
variabel tersebut sudah baik. Hal ini  dapat 
dibuktikan dengan melihat nilai Cronbach’s 
Alpha > dari 0,70, yang berarti bahwa 
seluruh jawaban pertanyaan yang mewakili 
variabel ini telah reliabel.

UJI ASUMSI KLASIK

Uji Multikolinearitas, menunjukkan antara variabel 

independent mempunyai hubungan langsung 
(berkorelasi) sempurna. Hasil uji menunjukkan 
tidak terdapat masalah pada multikolinieritas 
karena nilai VIF nya tidak lebih dari 10 dan nilai 
Tollerance tidak kurang dari 0,1. 

UJI AUTOKORELASI

Uji Autokorelasi menunjukkan ada korelasi antara 
error periode sebelumnya, dimana pada asumsi 
klasik hal ini tidak boleh terjadi. Hasil penelitian 
menunjukkan tidak ada masalah karena nilai 
Durbin Watson mendekati angka berada di daerah 
tidak ada otokorelasi atau diantara 1,62 s/d 2,38. 

UJI HIPOTESIS

Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis 
multiple regression dengan tingkat signifi kansi 5%, 
agar diperoleh gambaran mengenai pengaruh dari 
variabel independen terhada variabel dependen.

PEMBUKTIAN HIPOTESIS HA1 

Tabel Coeffi cient pada kolom signifi kansi (sig) 
menunjukkan bahwa pengaruh Praktek Audit 
Kinerja (X1) terhadap Pencapaian Tujuan 
Organisasi (Y) adalah signifi kan, karena Sig 0,000 
< 0,05. Hasil t hitung menunjukkan bahwa thitung 
8,726 > ttabel 2,02 Hal ini berarti bahwa secara 
parsial (secara individu) variabel X1 berpengaruh 
signifi kan terhadap Y. Nilai t hitung untuk 
variabel (X1) pada output coeffi cient adalah 
sebesar 8,726.

Tabel 1
Output Coeffi cient X1 Terhadap Y

Persamaan regresi sederhana yang terbentuk 
dari pengujian ini adalah Y = 7,911 + 0,786 
+ e. Berdasarkan pembuktian ini maka dapat 
disimpulkan Hipotesis Pertama (Ha1) diterima dan 
sekaligus Hipotesis Nol Pertama (Ho1) ditolak.

PEMBUKTIAN HIPOTESIS HA2 

Tabel Coeffi cient pada kolom signifi kansi (sig) 

Model
U n s t a n d a r d i z e d 

Coeffi cients
Standardized
Coeffi cients t Siq.

B Std. Error Beta
1  (Constant)
    Praktek Audit Kinerja 

(X1)

7.911

.786

2.706

.090 .799

2.924

8.726

.005

.000

a. Dependen t Variable : Pencapaian Tujuan Organisasi (Y)
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Model summary menunjukkan Koefi sien 
Determinasi Adjsuted R Square sebesar 0,773 atau 
sebesar 77,3% yang berarti bahwa kemampuan 
variabel Praktek Audit Kinerja dan Pengendalian 
Mutu Audit, dalam menjelaskan Pencapaian Tujuan 
Organisasi (Y), adalah sebesar 77,3%. Sedang sisa 
sebesar 22,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar 
dari variabel penelitian ini. 
Persamaan regresi berganda dalam penelitian ini 
dapat dibentuk dari hasil coeffi cient pada kolom 
Standarized Coeffi cient (tidak menggunakan 
Unstandarized Coeffi cient karena variabel bebas 
lebih dari dua). Persamaan regresi dibentuk dari 
coeffi cient yang dihasilkan dari uji regresi berganda 
dan bukan dari hasil uji regresi sederhana. 
Persamaan regresi berganda yang terbentuk adalah 
Y = 2,385 + 0,272 X1 + 0,594 X2 + e. 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini telah menjawab apa yang 
menjadi tujuan penelitian yang telah diungkapkan 
pada bab pendahuluan. Namun terdapat beberapa 

hal yang harus diperhatikan dan 
membutuhkan pembahasan lebih 
lanjut, yaitu:
1.  Secara simulatan Praktek 
Audit Kinerja dan Pengendalian 
Mutu Audit, berpengaruh 
signifi kan terhadap Pencapaian 

Tujuan Organisasi. Secara parsial variabel 
Praktek Audit Kinerja dan Pengendalian Mutu 
Audit juga berpengaruh signifi kan terhadap 
Pencapaian Tujuan Organisasi. Hal ini berarti 

Laporan UtamaLaporan Utama

menunjukkan bahwa pengaruh Pengendalian 
Mutu Audit (X2) terhadap Pencapaian Tujuan 
Organisasi (Y) adalah signifi kan, karena Sig 0,000 
< 0,05. Hasil thitung menunjukkan bahwa thitung 
11,290 > ttabel 2,02. Hal ini berarti bahwa secara 
parsial (secara individu) variabel Pengendalian 
Mutu Audit (X2) terhadap Pencapaian Tujuan 
Organisasi (Y) berpengaruh signifi kan.

Tabel 2
Output Coeffi cient X2 Terhadap Y

Tujuan Organisasi. Berdasarkan pembuktian ini 
maka dapat disimpulkan Hipotesis Ketiga (Ha3) 
diterima dan sekaligus Hipotesis Nol Ketiga 
(Ho3) ditolak.

Untuk mengetahui kemampuan variabel Praktek 
Audit Kinerja dan Pengendalian Mutu Audit, 
dalam menjelaskan variabel Pencapaian Tujuan 
Organisasi, disajikan model summary output SPSS. 
sebagai berikut:

Tabel 4
Model Summary

a. Dependent Variable : Pencapaian Tujuan Organisasi (Y)

Model
U n s t a n d a r d i z e d 

Coeffi cients
Standardized
Coeffi cients t Siq

B Std. Error Beta
1  (Constant)
    Pengendalian Mutu
    Audit (X2)

3.046

.805

2.521

.071 .865

1.208

11.290

.234

.000

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

1 .879a .773 .762 3.172

a. Predictors : (Constant), Pengendalian Mutu Audit (X2), Praktek Audit Kinerja (X1)
b. Dependent Variable: Pencapaian Tujuan Organisasi (Y)

Model
Sum of
Squares df Mean Square F Siq.

1  Regression
    Residual
    Total

1439.226
422.685
1861.911

2
42
44

719.613
10.064

71.504 .234a

.000

Persamaan regresi sederhana yang terbentuk 
dari pengujian ini adalah Y = 3,046 + 0,805 
+ e. Berdasarkan pembuktian ini maka dapat 
disimpulkan Hipotesis Kedua (Ha2) diterima dan 
sekaligus Hipotesis Nol Kedua (Ho2) ditolak.

PEMBUKTIAN HIPOTESIS HA3

Pembuktian hipotesis keempat secara simultan 
dapat dilihat pada tabel Anova pada kolom Sig. 
0,000 < 0,05, yang berarti bahwa variabel Praktek 
Audit Kinerja dan Pengendalian Mutu Audit, secara 
bersama sama berpengaruh signifi kan terhadap 
Pencapaian Tujuan Organisasi. Cara yang kedua 
adalah dengan membandingkan antara F hitung 
dengan F tabel. Kolom F hitung sebesar 71,504 
> Ftabel 3,22 yang berarti bahwa variabel Praktek 
Audit Kinerja dan Pengendalian Mutu Audit, secara 
bersama sama berpengaruh signifi kan terhadap 
Pencapaian Tujuan Organisasi.

Tabel 3
Output Regresi Simultan X1 dan X2 Terhadap Y

Ini berarti bahwa Praktek Audit Kinerja dan 
Pengendalian Mutu Audit, secara bersama sama 
berpengaruh signifi kan terhadap Pencapaian 
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bahwa variabel Praktek Audit Kinerja dan 
Pengendalian Mutu Audit mampu berdiri sendiri 
mempengaruhi Pencapaian Tujuan Organisasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 
Praktek Audit Kinerja dan Pengendalian Mutu 
Audit memberikan pengaruh yang positif 
terhadap variabel terikat, yang berarti bahwa 
pergerakan data akan searah. Apabila Praktek 
Audit Kinerja dan Pengendalian Mutu Audit 
naik, maka pencapaian tujuan organisasi juga 
akan naik, dan demikian juga sebaliknya.

2. Pencapaian Tujuan Organisasi memperoleh 
nilai mean 3,4311 dari nilai maksimum 5, yang 
berarti bahwa Pencapaian Tujuan Organisasi 
baru mencapai 68,62%. Pencapaian Tujuan 
Organisasi masih bisa ditingkatkan sebesar 
31,38% untuk mencapai Pencapaian Tujuan 
Organisasi yang maksimal. 

3. Pemenuhan Praktek Audit Kinerja memiliki 
nilai mean 3,3022 dari nilai maksimum 5, 
yang berarti bahwa pemenuhan Praktek Audit 
Kinerja baru mencapai 66,04%.Pemenuhan 
Praktek Audit Kinerja masih dapat ditingkatkan 
sebesar 33,96% untuk mencapai pemenuhan 
Praktek Audit Kinerja yang maksimum.

4. Pemenuhan Pengendalian Mutu Audit memiliki 
nilai mean 3,4667dari nilai maksimum 5, yang 
berarti bahwa pemenuhan Pengendalian Mutu 
Audit baru mencapai 69,33%. Pemenuhan 
Pengendalian Mutu Audit masih dapat 
ditingkatkan sebesar 30,77% untuk mencapai 
pemenuhan Pengendalian Mutu Audit yang 
maksimum.

5. Koefi sien Determinasi R Square sebesar 
0,773 atau sebesar 77,3% yang berarti bahwa 
kemampuan variabel Praktek Audit Kinerja dan 
Pengendalian Mutu Audit, dalam menjelaskan 
Pencapaian Tujuan Organisasi (Y), adalah 
sebesar 77,3%. Sedang sisa sebesar 22,7%, 
menurut penulis kemungkinan diantaranya 
adalah kecerdasan intelektual, kecerdasan 
spriritual, kecerdasan emosional, keahlian 
audit, dan diklat audit.

6. Persamaan regresi berganda yang terbentuk 
adalah Y = 2,385 + 0,272 X1 + 0,594 X2 + e. 
Jika kondisi variabel lain tetap, maka pengaruh 
variabel bebas terhadap variabel terikat adalah 
konstan sebesar 2,385. Apabila terjadi kenaikan 
Praktek Audit Kinerja sebesar 1000, maka akan 
terjadi kenaikan Pencapaian Tujuan Organisasi 

sebesar 272, dan demikian sebaliknya. Apabila 
terjadi kenaikan Pengendalian Mutu Audit 
sebesar 1000, maka akan terjadi kenaikan 
Pencapaian Tujuan Organisasi sebesar 594, 
dan demikian sebaliknya. 

TEORITISASI HASIL PENELITIAN

Dari hasil penelitian dapat terlihat bahwa sesuai 
dengan judul yang penulis angkat evaluasi 
pelaksanaan audit kinerja dalam hubungannya 
dengan kualitas audit dan pencapaian tujuan 
organisasi, dapat dilihat bahwa dengan Statistik 
deskriptif menunjukkan bahwa Pencapaian Tujuan 
Organisasi baru mencapai 68,62%. Pemenuhan 
Praktik Audit Kinerja mencapai 66,04%. 
Sedangkan Pemenuhan Pengendalian Mutu Audit 
baru mencapai 69,33%. Kedua variabel tersebut ( 
Praktik audit kinerja dan Pengendalian Mutu Audit) 
juga  mempunyai pengaruh terhadap Pencapaian 
Tujuan Organisasi baik secara parsial maupun 
secara bersama-sama. Sehingga dapat ditarik 
kesimpulan bahwa praktik-praktik audit kinerja 
yang dilaksanakan di lingkungan Inspektorat 
Jenderal DESDM mempunyai pengaruh terhadap 
tujuan organisasi yang tercermin dari visi dan misi 
Inspektorat Jenderal DESDM, begitu juga dengan 
pengendalian mutu audit mempunyai pengaruh 
terhadap pencapaian tujuan organisasi.

IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini dapat diimplementasi ke objek 
penelitian, yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian 
Energi dan Sumbar Daya Mineral, dalam usaha 
Pencapaian Tujuan Organisasi. Uraian berikut 
adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan, 
yang telah terbukti dalam penelitian ini akan 
memberikan pengaruh yang signifi kan terhadap 
Pencapaian Tujuan Organisasi, yaitu:
1. Auditor harus mengikuti Standar Audit 

dalam segala pekerjaan audit yang dianggap 
material/signifi kansi.

2. Inspektorat Jenderal harus menetapkan 
indikator kinerja utama dalam melaksanakan 
audit kinerja.

3. Inspektorat Jenderal harus melengkapi 
manual/panduan/SOP/juklak-juknis dalam 
melaksanakan audit kinerja. 

4. Inspektorat Jenderal membangun sistem 
informasi pengawasan yang akurat dan efi sien 
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sehingga dapat memberikan nilai tambah dalam 
meningkatkan kegiatan operasi organisasi, 
memberikan jaminan bahwa kegiatan 
audit sejalan dengan standar, serta mampu 
mendeteksi secara dini segala macam bentuk 
penyimpangan yang terjadi. 

5. Auditor selalu mempertahankan sikap dan 
independensinya dalam seluruh tahapan 
audit serta selalu berpegang pada kode etik 
Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

6. Auditor selalu meningkatkan kemampuan, 
kemahiran profesi dan profesionalismenya 
melalui pendidikan, pelatihan, ataupun aktif 
dalam organisasi audit internal.

KESIMPULAN 

Kesimpulan dari 
penelitian ini 
adalah sebagai 
berikut :
1. Hasi Evaluasi 

menunjukkan 
b a h w a 
P e n c a p a i a n 
T u j u a n 
O r g a n i s a s i 
baru mencapai 
6 8 , 6 2 % . 
P e m e n u h a n 
P r a k t e k 
Audit Kinerja 
mencapai 66,04%, dan Pemenuhan 
Pengendalian Mutu Audit baru mencapai 
69,33%.

2. Hasil koefi sien korelasi menunjukkan adanya 
pengaruh yang signifi kan antara variabel 
praktik audit kinerja terhadap pencapaian 
tujuan organisasi. 

3. Pengendalian Mutu Audit secara parsial 
berpengaruh signifi kan terhadap Pencapaian 
Tujuan Organisasi. 

4. Praktek Audit Kinerja dan Pengendalian Mutu 
Audit, secara bersama sama berpengaruh 
signifi kan terhadap Pencapaian Tujuan 
Organisasi. 
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PENDAHULUAN

Judul dari tulisan diatas hanya sebagai daya 
tarik bagi pembaca bahwa salt atau garam dan 
light atau terang merupakan idaman/impian 

bagi segala lapisan dimasyarakat, baik dari bagian 
terkecil setiap pribadi, keluarga, lingkungan 
keluarga, kelurahan, hingga untuk, pelajar, staff, 
pimpinan, pejabat hingga presiden  beraktifi tas. 
Kenapa sampai diidamkan ? coba saja seseorang, 
siapapun dengan atau tanpa jabatan kalau hidup 
secara wajar pasti kalau makan umumnya memakai 
garam dan kalau dia makan juga dipastikan 
ditempat terangkan?
Dua kata di atas tadi bisa juga diterapkan dalam 
lingkungan kerja/organisasi dimana seseorang 
ditempatkan baik sebagai pemimpin maupun 
pengikutnya. Kalau garam harus disebarkan 
dimana kita berada  pada suatu organisasi, maka 
“tempat itu” harus terang (“transparan”) supaya 
mudah terlihat, sehingga keluarannya memiliki 
kinerja yang baik dan bermanfaat.
Jadi salt and light diperlukan seseorang dalam hal 
memimpin suatu organisasi apapun. Dampaknya 
luar biasa sekali dan sangat dahsyat jika seseorang 
sebagai pemimpin memiliki karakter salt and 
light dalam melayani organisasinya, kenapa? 
Anggota organisasi yang dipimpinnya antara lain 
akan: bertumbuh, berwibawa, kreatif, inovatif, 
transparan, independen, professional, loyal, setia  
dan hal-hal yang positip lainnya serta  takut akan 
Tuhan (sinergi horizontal dan vertikal dalam 
kehidupan sebagai manusia).
Banyak parameter untuk mencapai hal-hal 
organisasi yang sumber daya manusianya bercitra 
salt and light,  namun penulis mencoba fokus 
kepada satu parameter inti, yaitu:  kredibilitas.
 

PEMBAHASAN 
Kredibilitas dapat didifi nisikan sebagai alasan 

yang masuk akal untuk bisa dipercayai atau 
kelayakan untuk dipercaya. Ujung-ujungnya 
ternyata, kredibilitas mengandung unsur utama, 
juga yaitu: integritas. Integritas dapat dipahami 
dalam beberapa hal: righteousness (kebenaran); 
up-righteouness (kejujuran); without wavering 
(tidak ragu-ragu) dan blameless (tidak tercela) atau 
perfect (sempurna). Secara umum, integritas atau 
integrity berarti “sundness of moral principle and 
character honesty”. Kejujuran (honesty) diartikan 
sebagai keadilan dan keterusterangan dari suatu 
tindakan; dalam terjemahan modern ada yang 
memakai: honorable/honorably (sopan), noble 
(mulia), dignity kehormatan) dan properly (dengan 
sopan). Untuk melengkapi penjelasan mengenai 
kredibilitas banyak sekali, namun penulis akan 
mengambil dari dua referensi saja, yaitu;
1. Credibility: the quality capability or power 

to elicit belief, a capability for belief (the free 
dictionary);

2. Credibility: the quality of being belieable or 
thrust worthy (web dictionary). 

Secara umum juga dapat diartikan bahwa 
kredibilitas merupakan kualitas yang dapat 
dipercaya, memiliki pengertian kekuatan moral-
spiritual, seperti: integritas, keamanahan, ketaatan, 
tulus, kompeten, dan hal-hal yang terkait azas 
hubungan manusia dengan manusia dan manusia 
dengan pencipta-Nya. Jadi pemimpin yang sifat-
sifatnya dikagumi pengikut  berdasarkan hasil 
survey, adalah yang: Jujur, Memandang Kedepan 
(Visioner), Memberikan Inspirasi dan Cakap atau 
Kompeten. Keempat unsur ternyata merupakan 
kredibilitas. Ini sejalan dengan pendapat Warren 
Bennis dan Joan Goldsmith yang mengatakan ada 
empat ciri karakterstik pemimpin yang membangun 
kredibilitas, yaitu: Visi, Empati, Konsistensi dan 
Integritas.  Jujur merupakan garda terdepan 
dalam suatu relasi/empati - jujur masuk kedalam 
karekteristik integritas. Disinilah terjadi sinergi 

Laporan UtamaLaporan Utama

SALT AND LIGHTSALT AND LIGHT
Oleh: Jacky R.Warella

Kata bijak : Semua pemimpin yang berjuang untuk menghasilkan hal-hal baik harus dapat 
mengeluarkan yang terbaik dari dalam dirinya dan orang lain. Kepemimpinan sejati 
dimulai dari dalam diri, yakni melalui hati  yang  mau  melayani,  lalu keluar untuk 
melayani orang lain (Ken Blanchard).

Kata kunci : salt, light, pemimpin, kredibilitas, loyalitas,transparan
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antara kata dan tindakan. Visioner, tahu benar 
kemana dirinya akan melangkah dan bagaimana 
merangkul turut serta dalam perjalanannya. 
Untuk memberikan inspirasi seorang pemimpin 
(inspirator) harus menunjukkan: optimisme, 
segar, antusias, energik dan berpikir pada masa 
depan. Kompeten mutlak dipunyai seorang 
pemimpin karena sangat mempengaruhi 
efektivitas dalam kinerjanya.
Sehingga pengikut akan membawa pesan atau 
“iklan” bahwa :
1. Ada rasa bangga bahwa mereka bagian dari 

organisasi tersebut.
2. Memiliki semangat yang membara dalam suatu 

tim yang kuat/hebat.
3. Memandang nilai-nilai pribadi konsisten 

dengan nilai-nilai organisasi.
4. Rasa berhubungan dan berkomitmen dengan 

organisasinya.
5. Memiliki rasa memiliki organisasi.
Atribut kredibilitas merupakan hal yang sulit/
sukar diperoleh atau didapatkan. Jika seorang 
pemimpin dipandang oleh pengikutnya telah 
kehilangan atribut ini, maka akan susah untuk 
mendapatkannya kembali (End of Paper). Untuk 
mendukung atribut, maka menurut Max de Pree 
mengatakan persyaratan bagi seorang pemimpin 
bahwa : pemimpin dipahami bukan sebagai 
jabatan (privilege) melainkan sebagai bentuk 
pekerjaan/tanggung jawab/responsibility/ pelayan; 
artinya memberdayakan bawahan apa yang 
seharusnya mereka kerjakan dengan cara efektif. 
Manusia  bekerja efektif jika memiliki framework 
(kerangka kerja) yang jelas untuk dikerjakan serta 
manusiawi diartikan apa yang dikerjakan dalam 
koridor moral dan ajaran iman.
Sehingga sebagai pemimpin wajib menunjukkan 
diri (show up bukan show off) sebagai pribadi 
yang patut diteladani melalui tutur kata, sikap, 
tindakan dan cara hidup, dengan jalan :
1. Menjadi panutan. Disini diartikan sebagai 

menunjukkan semangat pelayanan ketimbang 
memberikan perintah-perintah dan aturan-
aturan yang memaksa.

2. Menjadi jati diri sebagai teladan moral.
3. Transparan, semua orang dapat menilai dan 

menganalisi dirinya. Dirinya     seperti buku 
yang terbuka dapat dibaca oleh pengikutnya. 
Artinya tidak        berbicara sembunyi-sembunyi, 

lantang menyuarakan dan bertindak kebenaran 
dan kebaikan berdasarkan keimanannya. 

Dari studi James and Barry Z. Posner menunjukkan 
bahwa sesorang akan mampu mengambil 
keputusan dengan lebih baik bila bekerja 
bersama dengan pemimpin yang dipercaya. Dari 
dua peneliti tersebut, faktor salt and light sangat 
diperlukan oleh seorang pemimpin dalam hal 
kepemimpinannya, sehingga muncullah faktor 
penentu dari kredibilitas yaitu: loyalitas.
Dengan loyalitas, salt and light akan berpotensi 
muncul pada diri seseorang siapapun dia, 
pemimpin formal atau bukan. Hal ini menurut 
Barold (dalam Mulyadi, 1989), bahwa loyalitas 
adalah kemauan bekerja sama yang berarti  
kesediaan mengorbankan diri, kesediaan 
melakukan pengawasan diri dan kemauan untuk 
tidak menonjolkan diri sendiri. Penekanan dari 
pendapat Barold ini adalah unsur kemauan 
bekerja sama, dengan terjadinya hubungan 
antara pengikut/bawahan dengan atasan/
pemimpin yang memiliki kredibilitas atau secara 
kualitas dapat dipercaya.

Untuk kita sebagai pegawai negeri sipil (PNS) 
menurut Rosen (1982), terdapat dilemma 
loyalitas, seperti yang dikatakannya bahwa: 
loyalitas saling bertentangan yang disebabkan 
oleh penentuan prioritas tujuan dan keinginan 
untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi 
semua orang–kesemuanya membuat dilemma 
etika dan mempengaruhi sistem nilai pribadi 
bagi seorang administrator/PNS terutama bila 
seorang pemimpin berpeluang untuk “dilukai” 
oleh orang lain–resiko ini patut diambil agar 
ia dapat disebut sebagai pemimpin sejati yang 
memiliki kredibilitas yang akan makin naik dan 
naik (next level, raise up the standard).
Untuk saat ini, loyalitas pun sulit sekali dicari, 
karena hari-hari ini dunia dipenuhi oleh orang-
orang yang antara lain: mau mencari “nama”, 
mau dihargai, mau mengatur/mengendalikan 
“seperti” Tuhan, mau lebih dan lebih dari 
orang lain (faktor kompetisi tinggi sekali), 
cari “muka”, tinggi hati serta cenderung 
“menampilkan” ketidakpuasan atau 
“memperkaya” sampai sukar mengendalikan 
keinginan yang orientasi keduniawian yang 
berkelebihan dengan segala cara (melanggar 
aturan, sukar mengendalikan diri, dan lain-
lain)  sehingga hidupnya tidak terasa bercela.

Laporan UtamaLaporan Utama
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Seorang rohaniawan, mengungkapkan beberapa 
pertanyaan yang dapat digunakan untuk mengukur 
loyalitas adalah:
1. Bagaimana saya memperlakukan orang yang 

tidak menguntungkan bagi     saya ?
2. Bagaimana sikap saya terhadap orang yang 

harus saya hormati, jika saya    melihat ada 
kekurangan padanya ?

3. Apakah saya senang mendengar cerita-cerita 
tentang kekurangan dan kelemahan orang lain 
lalu menyampaikan lagi kepada orang lain ?

4. Apakah saya lebih fokus pada kekurangan atau 
kelebihan orang lain ?

Dengan ukuran-ukuran melalui pertanyaan-
pertanyaan diatas tadi, dapatlah ditentukan 
bahwa loyalitas bukanlah: penjilat, mata-mata, 
tanpa prinsip dan Yes Man. Saat-saat ini ramai 
dibicarakan mengenai reformasi yang antara lain 
perlunya  perubahan organisasi yang harus segera 
dilaksanakan oleh pemerintah  ternyata menurut 
pendapat beberapa ahli/pakar yang utama adalah 
faktor kredibilitas dan kepemimpinan.
Keterkaitan antara kredibilitas dengan loyalitas untuk 
seorang pemimpin, menurut Anoraga dan Widiyanti 
(1993) dikemukakan beberapa cara/tips  yang dapat 
ditempuh untuk meningkatkan loyalitas, yaitu :
1. Hubungan yang erat antar pegawai
2. Saling keterbukaan dalam hubungan kerja;
3. Saling pengertian antara pimpinan dengan 

pegawai;
4. Memperlakukan pegawai tidak sebagai buruh 

tetapi sebagai rekan kerja;
5. Pimpinan berusaha menyelami pegawai secara 

kekeluargaan;
6. Rekreasi bersama seluruh pegawai (family 

gathering).
Untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan/
loyalitas, Rosabeth Kanter (2006) juga 
mengemukakan bahwa keduanya dibangun melalui 
transparansi dan konsistensi. Disinilah kita perlu 
tahu bahwa: kredibilitas adalah intelektual dan 
dalam membangun kredibilitas dan kepercayaan 
diperlukan atribut perilaku seperti : saling berbagi 
informasi penting, keterbukaan (transparansi), 
mencegah pembicaraan jelek orang lain, bersikap 
fair (konsistensi), dan memenuhi/ menepati janji.
Dari uraian-uraian diatas, Brian Carrol 
(Challenge Bank-Australia) lebih “ to the point” 
mengatakan bahwa: tanpa kredibilitas, Anda 
tidak mampu memimpin !

Akhirnya, batu ujian dari seorang pemimpin yang 
berkredibilitas adalah dalam hal mengadakan 
atau mengelola perubahan (contoh: reformasi 
disuatu bidang). Karena faktor kredibilitas dan 
kepemimpinan menjadi faktor utama atau ujung 
tombak keberhasilannya. Siapapun tahu, bahwa 
pemimpin tidak akan mampu menghapus semua 
resiko kegagalan, namun dengan menyadari 
empat unsur dari kredibilitas,  pemimpin akan 
menghindari kegiatan–kegiatan yang sebatas coba-
coba  dan obral janji. Dia harus mampu menjadi 
konduktor dari sebuah orkestra perubahan yang 
sangat-sangat mengagumkan.

KESIMPULAN

Pemimpin yang kredibel akan mewakili “warna” dari 
suatu organisasi, karena “so pasti” mereka memiliki 
integritas yang diiringi transparansi (terang/light).
Kredibilitas dapat menjadi gaya hidup sumber 
daya manusia dalam suatu organisasi yang dapat 
“menularkan” (menggarami/salt) salt and light 
(menerangi) pada organisasi yang lebih besar.
Karakteristik kepemimpinan yang membangun 
kredibilitas adalah: visioner, empati, konsistensi 
dan integritas.  
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Dunia bisnis di Amerika terguncang dengan 
adanya kasus Enron yang terkuak pada 
akhir tahun 2001. Sebuah kasus rekayasa 

keuangan dan malpraktik akuntansi, yang 
kemudian diikuti oleh terkuaknya kasus-kasus 
lain sejenis seperti kasus WorldCom, Merck, 
dan sebagainya.  Salah satu faktor penting yang 
menyebabkan itu semua, menurut Hamilton 
dan Francis (2003) mengutip laporan William C. 
Powers, Dekan Law School University of Texas, 
yang juga mengetuai Komite Investigasi Khusus 
– Board of Directors Enron Corporation, adalah 
kelemahan sistem pengendalian intern dan proses 
manajemen risiko dalam memitigasi risiko.

Gambar : Proses Manajemen Risiko
 

Sebagai respons atas kasus-kasus tersebut, kongres 
Amerika Serikat (AS) pada tanggal 23 Januari 2002 
mengesahkan sebuah undang-undang perlindungan 
bagi para investor yang secara singkat disebut 
“Sarbanes-Oxley Act of 2002” (SOA). Undang-
undang ini merupakan reformasi pengaturan 
corporate governance terbesar setelah Securities 
Act of 1933 dan Securities Exhange Act of 1934. 
SOA menjadi sangat penting karena sifatnya yang 
mengikat sebagai hukum positif. Dengan adanya 
kewajiban tersebut, perhatian berbagai kalangan 
terhadap pengendalian intern, manajemen risiko, 
dan good governance. Meningkatnya perhatian 
terhadap pengendalian intern, manajemen risiko, 
dan good governance tersebut direspons oleh 
The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission (COSO) dengan 

Mengenal :

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM)
Oleh : Alimuddin Baso

menerbitkan Enterprise Risk Management (“ERM”) 
– Integrated Framework pada bulan September 
2004. Menyusul kemudian pada November 2009, 
International Organization for Standardization 
(ISO) juga mengeluarkan ISO 31000: Risk 
Management – Principles and Guidelines on 
Implementation.

PENDAHULUAN

Dalam berbagai artikel, Enterprise Risk 
Management (ERM) kadangkala muncul dalam 
istilah lain seperti “strategic risk management”, 
“integrated risk management”, atau “holistic risk 
management”. Semua istilah tersebut mengacu 
pada konsep yang sama yaitu bahwa semuanya 
memandang risiko dan manajemen risiko secara 
komprehensif, bukan lagi dengan pendekatan 
“silo” dimana risiko dikelola secara terpisah dan 
berbeda-beda di dalam organisasi. Lebih jauh 
lagi, adanya kesamaan pandangan dalam berbagai 
istilah tersebut bahwa manajemen risiko bukan 
hanya merupakan proses mitigasi risiko, namun 
juga penciptaan nilai (value-creating) (CAS, 2003). 

Laporan UtamaLaporan Utama

PLAN POLICIES & 
CONTROLS

ASSESS RISK

IMPLEMENT
SAFEGUARDS
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Sebagai sebuah terminologi yang relatif baru, 
belum terdapat sebuah defi nisi yang berlaku umum 
dan diakui oleh semua kalangan, baik praktisi 
maupun akademisi. Kalangan akademisi seperti 
Meulbroek (2002), dengan menggunakan istilah 
integrated risk management, mendefi nisikannya 
sebagai identifi kasi dan penilaian risiko-risiko yang 
mungkin mempengaruhi nilai perusahaan secara 
kolektif, dan mengimplementasikan strategi pada 
tingkat keseluruhan perusahaan untuk mengelola 
risiko-risiko tersebut. Sedangkan Vedpuriswar 
et.al. (2001) mendefi nisikannya sebagai suatu 
proses perencanaan, pengorganisasian, dan 
pengendalian kegiatan-kegiatan organisasi dalam 
rangka meminimalkan pengaruh risiko terhadap 
perusahaan baik dalam jangka pendek maupun 
dalam jangka panjang. Sementara itu, media massa 
yang melakukan riset terhadap praktik manajemen 
risiko seperti majalah CFO (2002) mendefi nisikan 
strategic risk management sebagai suatu metode 
manajemen risiko yang menggunakan pendekatan 
pada tingkat keseluruhan perusahaan untuk 
mengawasi dan mengelola risiko dalam rangka 
mendukung tujuan stratejiknya.

Sementara itu di kalangan praktisi aktuaria, 
sebagaimana didefi nisikan oleh Casualty Actuarial 
Society (2003), ERM adalah sebuah proses 
atau disiplin dengannya organisasi-organisasi 
disemua industri menaksir, mengendalikan, 
mengeksploitasi, membiayai, dan mengawasi 
risiko dari semua sumbernya dengan tujuan untuk 
meningkatkan nilai perusahaan baik dalam jangka 
pendek maupun jangka panjang. Sedangkan praktisi 
perbankan, sekuritas dan asuransi mendefi nisikan 
integrated risk management sebagai  suatu sistem 
yang memastikan keberadaan dan berjalannya 
kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk 
meningkatkan perhatian dan tanggung jawab 
pemilikan risiko di seluruh perusahaan, serta 
untuk mengembangkan perangkat-perangkat yang 
diperlukan untuk menangani risiko-risiko tersebut. 
Sedikit berbeda dengan defi nisi tersebut, organisasi-
organisasi praktisi akuntan dan auditor keuangan 
yang berpengaruh COSO (2004), menyatakan 
bahwa ERM berhubungan dengan risiko dan 
peluang yang berpotensi mempengaruhi nilai, dan 
mendefi nisikannya sebagai berikut suatu proses 
yang dipengaruhi oleh dewan direktur, manajemen, 
dan pihak lain, yang diaplikasikan dalam 
penentuan strategi perusahaan, yang dirancang 

untuk mengidentifi kasi risiko-risiko yang mungkin 
mempengaruhi perusahaan, dan mengelola 
risiko-risiko tersebut tetap berada pada selera 
risiko perusahaan, serta memberikan pemastian 
yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat 
dicapai. Defi nisi paling mutakhir diberikan oleh 
ISO, di mana manajemen risiko didefi nisikan 
sebagai upaya terkoordinasi untuk mengarahkan 
dan mengendalikan kegiatan-kegiatan organisasi 
terkait dengan risiko (ISO Guide 73).

Dari berbagai defi nisi tersebut, walaupun 
dari sisi redaksional berbeda, namun dapat 
diambil beberapa hal yang relatif sama yang 
membedakannya dengan manajemen risiko 
tradisional, yaitu bahwa:
Proses dan sistem dari ERM bersifat komprehensif, 
integratif, dan lintas divisional. Pada manajemen 
risiko tradisional, risiko dikelola secara parsial 
(silo-based). Tujuan dari ERM bersifat strategis yaitu 
pencapaian tujuan perusahaan yang lebih baik dan 
pada akhirnya menciptakan, menambah, dan atau 
melindungi nilai perusahaan. Pada manajemen 
risiko tradisional, tujuan terbatas pada mitigasi risiko 
terbatas pada kegiatan atau unit bisnis tertentu.

PEMBAHASAN

Ada beberapa kerangka (framework) yang 
dikembangkan oleh beberapa pihak seperti oleh 
COSO (2004), CAS (2003), atau oleh Miccolis 
dan Shah (2000), dan terakhir yang dikeluarkan 
oleh ISO (2009). Kerangka yang dikembangkan 
oleh COSO telah menjadi leader sejak tahun 2004 
hingga saat ini. Hal ini dapat dimaklumi karena 
kerangka dari COSO di-endorse oleh profesi-
profesi terkait dengan akuntansi dan keuangan 
serta pasar modal yang berpengaruh secara global. 
Namun kerangka ISO juga tampaknya akan 
segera menjadi alternatif kerangka yang dapat 
dipakai dalam manajemen risiko, mengingat ISO 
memiliki reputasi dan pengaruh yang besar dalam 
harmonisasi standar di seluruh dunia. Berikut ini 
uraian ringkas kedua kerangka tersebut.

1. MODEL COSO

ERM versi COSO terdiri dari 8 komponen yang 
saling terkait. Kedelapan komponen ini diturunkan 
dari bagaimana manajemen menjalankan 
perusahaan dan diintegrasikan dengan proses 
manajemen. Kedelapan komponen ini diperlukan 
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untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan, 
baik tujuan strategis, operasional, pelaporan 
keuangan, maupun kepatuhan terhadap ketentuan 
perundang-undangan. Komponen-komponen 
tersebut adalah:
1. Lingkungan Internal (Internal Environment). 

Lingkungan internal sangat menentukan 
warna dari sebuah organisasi dan memberi 
dasar bagi cara pandang terhadap risiko 
dari setiap orang dalam organisasi tersebut. 
Di dalam lingkungan internal ini termasuk, 
fi losofi  manajemen risiko dan risk appetite, 
nilai-nilai etika dan integritas, dan lingkungan 
di mana kesemuanya tersebut berjalan.

2. Penentuan Tujuan (Objective Setting).
 Tujuan perusahaan harus ada terlebih dahulu 

sebelum manajemen dapat menidentifi kasi 
kejadian-kejadian yang berpotensi mem-
pengaruhi pencapaian tujuan tersebut.  ERM 
memastikan bahwa manajemen memiliki 
sebuah proses untuk menetapkan tujuan ddan 
bahwa tujuan yang dipilih atau ditetapkan 
tersebut terkait dan mendukung misi perusahaan 
dan konsisten dengan risk appetite-nya.

3. Identifi kasi Kejadian (Event Identifi cation). 
Kejadian internal dan eksternal yang 
mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan 
harus diidentifi kasi, dan dibedakan antara 
risiko dan peluang. Peluang dikembalikan 
(channeled back) kepada proses penetapan 
strategi atau tujuan manajemen. Penilaian 
Risiko (Risk Assessment) – Risiko dianalisis 
dengan memperhitungkan 
kemungkinan terjadi 
(likelihood) dan dampaknya 
(impact), sebagai dasar bagi 
penentuan bagaimana seharusnya risiko 
tersebut dikelola.

4. Respons Risiko (Risk Response).
 Manajemen memilih respons risiko 

–menghindar (avoiding), menerima (accepting), 
mengurangi (reducing), atau mengalihkan 
(sharing risk)  – dan mengembangkan satu set 
kegiatan agar risiko tersebut sesuai dengan 
toleransi (risk tolerance) dan risk appetite.

5. Kegiatan Pengendalian (Control Activities).
 Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan 

dan diimplementasikan untuk membantu 
memastikan respons risiko berjalan dengan 
efektif.

6. Informasi dan komunikasi (Information and 
Communication) – Informasi yang relevan 
diidentifi kasi, ditangkap, dan dikomunikasikan 
dalam bentuk dan waktu yang memungkinkan 
setiap orang menjalankan tanggung jawabnya.

7. Pengawasan (Monitoring) – Keseluruhan proses 
ERM dimonitor dan modifi kasi dilakukan 
apabila perlu.  Pengawasan dilakukan secara 
melekat pada kegiatan manajemen yang 
berjalan terus-menerus, melalui eveluasi secara 
khusus,  atau dengan keduanya.

8. Penerapan komponen dalam berbagai 
tujuan tersebut dapat dilakukan pada 
entity-level, divisional, unit bisnis, dan/
atau subsidiary. Hubungan antara ketiganya 

Risiko dianalisis 
n 
i 
a 
i 

i ik
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digambarkan oleh COSO dalam kubus tiga 
dimensi sebagai berikut :

2. MODEL ISO
Sementara itu, ISO sebagaimana diterjemahkan 
secara bebas oleh Susilo et.al (2010) membedakan 
kerangka manajemen risiko sendiri, dengan 
prinsip dan juga proses manajemen risiko.

Menurut ISO, manajemen risiko suatu organisasi 
hanya dapat efektif bila mampu menganut prinsip-
prinsip bahwa manajemen risiko:
a. harus memberi nilai tambah
b. adalah bagian terpadu dari proses organisasi
c. adalah bagian dari proses pengambilan 

keputusan 
d. secara khusus menangani aspek 

ketidakpastian
e. bersifat sistematik, terstruktur, dan tepat waktu
f. erdasarkan pada informasi terbaik yang 

tersedia
g. adalah khas untuk penggunaannya
h. mempertimbangkan faktor manusia dan 
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budaya
i. harus transparan dan inklusif
j. bersifat dinamis, berulang, dan tanggap terhadap 

perubahan
k. harus memfasilitasi terjadinya perbaikan dan 

peningkatan organisasi secara berlanjut.

Selanjutnya, agar dapat berhasil baik, manajemen 
risiko harus diletakkan dalam suatu kerangka 
manajemen risiko. Kerangka ini akan menjadi dasar 
dan penataan yang mencakup seluruh kegiatan 
manajemen risiko di segala tingkatan organisasi. 
Kerangka manajemen risiko ini disusun khas ISO 
yaitu berdasarkan siklus Plan (mendesain kerangka 
manajemen risiko) – Do (mengimplementasikan 
kerangka manajemen risiko) – Check (memonitor 
dan mereview kerangka manajemen risiko) – Act 
(perbaikan terus menerus kerangka manajemen 
risiko), dengan sebelumnya harus mendapatkan 
mandat dan komitmen berlanjut dari manajemen 
organisasi. Siklus kerangka manajemen risiko 
tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Laporan UtamaLaporan Utama

MANDATE & COMMITMENT

Monitoring and Review 
of the Framework

Implementing Risk 
Management Framework

Continual Improvement 
of the Framework

DESIGN OF FRAMEWORK 
FOR MANAGING RISK

proses manajemen risiko.
2. Menentukan konteks, yaitu menentukan 

batasan atau parameter internal dan eksternal 
yang akan dijadikan pertimbangan dalam 
manajemen risiko, menentukan lingkup 
kerja, dan kriteria risiko untuk proses-proses 
selanjutnya.

3. Asesmen risiko, yaitu mengidentifi kasi risiko, 
menganalisis risiko, serta mengevaluasi risiko. 
Mengidentifi kasi risiko dilakukan dengan 
mengidentifi kasi sumber risiko, area dampak 
risiko, peristiwa dan penyebabnya, serta potensi 
penyebabnya, sehingga bisa didapatkan sebuah 
daftar risiko. Analisis risiko adalah upaya 
memahami risiko yang sudah diidentifi kasi 
secara lebih mendalam yang hasilnya akan 
menjadi masukan bagi evaluasi risiko. 
Sedangkan evaluasi risiko adalah menentukan 
risiko-risiko mana yang memerlukan perlakuan 
dan bagaimana  prioritas implementasinya.

4. Perlakuan risiko, meliputi upaya untuk 
menyeleksi pilihan-pilihan yang dapat 
mengurangi atau meniadakan dampak serta 
kemungkinan terjadinya risiko, kemudian 
menerapkan pilihan tersebut.

5. Monitoring dan review, bisa berupa 
pemeriksaan biasa atau oengamatan terhadap 
apa yang sudah ada, baik secara berkala 
atau secara khusus. Kedua bentuk ini harus 
dilakukan secara terencana.

Keseluruhan proses manajemen risiko menurut 
ISO tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :
 

KESIMPULAN
Kerangka kerja ini akan membantu organisasi 
mengelola risiko secara efektif melalui penerapan 
proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko 
hendaknya merupakan bagian yang tak terpisahkan 
dari proses manajemen umum. Manajemen risiko 
harus masuk dan menjadi bagian dari budaya 
organisasi, praktik terbaik organisasi, dan proses 
bisnis organisasi.
Proses manajemen risiko menurut ISO meliputi 5 
kegiatan, yaitu:
1. Komunikasi dan konsultasi, yaitu komunikasi 

dan konsultasi di antara para pemangku 
kepentingan, internal maupun eksternal, yang 
harus dilakukan seekstensif mungkin sesuai 
dengan kebutuhan dan pada setiap tahapan 
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Penerapan ERM pada suatu organisasi sudah 
barang tentu adalah sebuah kemewahan yang 
manfaatnya sudah dijanjikan oleh pihak-pihak 
promotor model atau kerangka manajemen 
risiko. Apakah janji pasti terealisasi? Tidak  ada 
yang menggaransi. Apapun model yang akan 
diterapkan, manajemen risiko yang intensional, 
sistematik dan terstruktur, bukanlah projek yang 
mudah dan murah. Yang sudah pasti harus ada 
adalah komitmen dari seluruh pihak di dalam 
organisasi yang berkelanjutan, yang merasuk 
dalam proses bisnis, yang menjadi budaya dan 
gaya organisasi, bahwa risiko adalah ibarat sebuah 
pedang. Tanpa risiko, organisasi akan stagnan 
karena tidak ada tantangan. Namun karena risiko 
pula, organisasi akan bisa berjatuhan. Risiko 
harus ada, tapi harus pula dikelola. Untuk itulah 
manajemen risiko diperlukan.
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PENDAHULUAN

Penyelenggaraan kegiatan tersebut 
berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal 
KESDM  No.130.K/64/IJ/2010 tanggal 

18/05/2010. Kegiatan dimaksud berlangsung di 
Lantai VI Gedung Inspektorat Jenderal KESDM. 
Agenda kegiatan diawali dengan sambutan 
Ketua Panitia (Alimuddin Baso, ST, M.A.B) yang 
melaporkan bahwa  pelatihan tersebut di ikuti oleh 
auditor dan calon auditor. Materi yang dipaparkan 
menyangkut regulasi dan pengetahuan teknis 
sektor energi dan sumber daya mineral. Kegiatan 
diklat di kelas berlangsung selama 2 (dua) hari 
dan di hari ketiga dilakukan kunjungan ke lokasi 
Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di 
Kombongan, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten 
Garut. Selanjutnya Ketua Panitia mengungkapkan 
manfaat pelatihan dapat memberi nilai tambah, 
akhirnya beliau memohon kepada Inspektur 
Jenderal KESDM dapat membuka secara resmi 
kegiatan pelatihan. 

Acara berikutnya adalah sambutan dan pengarahan 
Inspektur Jenderal KESDM, dengan pokok-pokok 
arahan bahwa tujuan dari kegiatan pelatihan 
untuk menambah wawasan dan pengetahuan 
bagi auditor. Trend peran audit kedepan untuk 
memberikan jaminan (assurance) kepada auditee 
karena berhadapan dengan ketidakpastian. 
Karenanya merupakan tantangan bagi pimpinan 
untuk mencapai tujuan. Pada kesempatan tersebut, 
Inspektur Jenderal KESDM mengungkapkan 
penilaian risiko memungkinkan pimpinan untuk 
mengatasi risiko tersebut. Oleh karena itu, pemetaan 
risiko begitu penting untuk meningkatkan kinerja. 

Pada bagian akhir sambutannya, Inspektur Jenderal 
KESDM meminta kepada peserta untuk aktif 
mengikuti pelatihan sehingga dapat bermanfaat 
dalam kegiatan audit. Akhirnya dengan mengucap 
bismillahirrohmannirrohim dan mengetuk palu 
tiga kali, kegiatan pelatihan di buka secara resmi. 

Pelatihan di Kantor Sendiri Inspektorat II, III dan IV
Tanggal, 25 – 27 Mei 2010

Oleh : M. Yusuf

PELAKSANAAN PELATIHAN

Agenda pelatihan sesuai jadwal pelaksanaan 
selama tiga hari, dengan pokok-pokok bahasan, 
sebagai berikut :
1. Hari pertama (25/05/2010)

Di paparkan empat materi yaitu Undang-
undang No. 4 tahun 2009, Pengawasan 
Produksi dan Penjualan Batubara, Teknologi 
dan Keekonomian Dalam Pengembangan 
Penelitian Dasar Gas Methan Batubara di 
Lapangan Rambutan, Sumatera Selatan, dan 
Pengembangan Penelitian Dasar Lapangan 
Pilot Project Gas Methan Batubara di Lapangan 
Ombilin, Sumatera Barat. Pokok-pokok 
bahasan dengan mengacu pada makalah, 
sebagai berikut :
a. Materi UU No. 4 tahun 2009 tentang 

Mineral dan Batubara.
Materi disampaikan oleh Bpk. Fadli Ibrahim, 
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-
undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal 
Mineral, Batubara dan Panas Bumi. Agenda 
pelaksanaan dipandu oleh moderator Sdri 
Worosuci Wahyu Hendarini, dan notulis 
Ismawati. Dalam paparannya narasumber 
mengungkapkan saat ini telah terbit dua 
Peraturan Pemerintah dan dua   Peraturan 
Menteri ESDM tahun 2010 tentang 
pelaksanaan UU No. 4 tahun 2009. Kedua 
ketentuan  tersebut mengatur tentang 
Wilayah Pertambangan dan  Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 
Batubara serta  tentang Penyelenggaraan 
Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan 
Batubara.
Wilayah Pertambangan terdiri atas Wilayah 
Usaha Pertambangan, Wilayah Pencadangan 
Negara dan Wilayah Pertambangan Rakyat. 
Wilayah Pertambangan ditetapkan oleh 
Menteri setelah berkoordinasi dengan 
Gubernur dan Bupati/Walikota serta 
berkonsultasi dengan DPR. Sedangkan 
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usaha pertambangan mineral dan batubara 
berupa perizinan yang didapat melalui 
lelang dan permohonan. Kegiatan jual beli 
mineral atau batubara wajib memiliki Izin 
Usaha Pertambangan Produksi Khusus dan 
Penjualan dari Menteri.
Dalam penutup seperti diungkapkan pada 
makalah dengan diberlakukan- nya UU 
No. 4 tahun 2009 serta diterbitkannya 
peraturan pelaksanaannya diharapkan dapat 
menumbuhkembangkan kondusivitas iklim 
investasi, sehingga pemanfaatan komoditas 
tambang sebagai sumber devisa dapat 
dilakukan dengan optimal. 

b. Pengawasan Produksi dan Penjualan 
Batubara
Materi disampaikan oleh Bpk. Diding 
Sudira dari PT Sucofi ndo (Persero) dengan 
moderator Sdr. Alpha Febrianto, dan notulis 
Ramdy Julian Tommy.  Obyek pengawasan 
tersebut berupa kegiatan administrasi, aspek 
teknis, peralatan dan sarana tambang, dan 
sarana penunjang. 
Teknis pengawasan melalui tiga tahap, yaitu 
tahap pertama adalah pemeriksaan penjualan 
dan pemakaian sendiri. Pemeriksaan 
penjualan pada penjualan dengan kapal/
tongkang, dan penjualan langsung dengan 
truk. Masing-masing tahapan tersebut dalam 
makalah dilengkapi dengan persyaratan 
kelengkapan yang harus dilakukan. 
Tahap  kedua berupa pemeriksan 
penimbunan siap jual, yang dilengkapi 
dengan beberapa persyaratan yang harus 
dilakukan, dan tahap ketiga berupa 
pemeriksaan pengelolaan/pemurnian yang 
juga dilengkapai beberapa persyaratan 
seperti dimuat dalam makalah.

c. Teknologi dan Keekonomian Dalam 
Pengembangan Penelitian Dasar Gas 
Metan Batubara di Lapangan Rambutan. 
Materi disampaikan oleh Bpk. Dr. Ir. 
Usman Pasarai, M.Eng dari Pusat Penelitian 
dan Pengembangan Teknologi Minyak 
dan Gas Bumi, dengan moderator Sdr. 
Burhani Anwar, dan notulis Rahmanah 
Batubara. Dalam  paparannya, narasumber 
mengungkapkan sumber daya gas metan 
tersebar di wilayah Indonesia, dengan total 

453,3 TCF. Sebarannya terdapat Sumatera 
Tengah 52,50 TCF, Ombilin 0,50 TCF, 
Sumatera Selatan 183,00 TCF, Bengkulu 
3,60 TCF, Berau 8,40 TCF, Kutai 80,40 TCF, 
Barito 101,60 TCF, Pasir/Asem 3,00 TCF, 
Jatibarang 0,80 TCF, Tarakan Utara 17,50 
TCF, dan Sulawesi Tenggara 2,00 TCF. 

d. Pengembangan Penelitian Dasar Lapangan 
Gas Metan di Lapangan Ombilin.
Materi disampaikan oleh Bpk. Teddy 
Amarullah, dari Pusat Sumber Daya Geologi 
sebagai narasumber dipandu oleh Sdr. 
Marliwan Siregar sebagai moderator, dan 
Dicky Muhammad sebagai notulis. Dalam 
paparannya narasumber menjelaskan gas 
metana yang berada pada lapisan batubara 
yang dapat diambil secara ekonomis sebagai 
sumber energi dan dapat di manfaatkan 
untuk berbagai keperluan (industri dan 
rumah tangga). Metodologinya melalui 
pemboran dengan kedalaman 451 meter. 
Selanjutnya dilakukan sampling dan analisis 
laboratorium, yang terdiri dari analisis 
kandungan gas (desorbtion dan adsorption), 
analisis proksimat, dan analisis petrografi . 
Sumber daya batubara dari luas daerah 40 
hektar sebanyak 7.987.200 ton, sedangkan 
sumber daya gas metana dari luas daerah 40 
hektar tersebut sebesar 1.624.346.374 scf. 

2. Hari kedua (26/05/2010)
Di paparkan tiga materi yaitu Implementasi 
Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup pada Kegiatan Usaha Hilir Migas, 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab 
Keuangan Negara, dan Pelaksanaan Pekerjaan 
dengan Metoda Swakelola. Pokok-pokok 
bahasan dengan mengacu pada makalah, 
sebagai berikut :
a. Implementasi UU No. 32 tahun 2009

Materi disampaikan oleh Bpk. Muhammad 
Hidayat (Kasubdit. Pengolahan Migas) 
sebagai narasumber dan dipandu oleh Sdr. 
Barata Kusuma sebagai moderator, dan 
Akhmad Syauki sebagai notulis. Dalam 
paparannya narasumber menjelaskan 
ketentuan lingkungan hidup pada kegiatan 
usaha hilir migas, antara lain tentang 
baku mutu : air, air limbah, air laut, udara 
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ambient, emisi, gangguan, dan lainnya 
sesuai perkembangan iptek. 
Ketentuan tersebut dirasakan cukup 
memberatkan oleh karena itu telah dilakukan 
inventarisasi permasalahan dan rencana 
perbaikan pengelolaan lingkungan kegiatan 
usaha hilir migas, dan menyampaikan 
data-data dan komitmen perbaikan kinerja 
pengelolaan lingkungan hidup dalam 
kegiatan usaha hilir migas dalam rangka 
penataan peraturan lingkungan.     

b. Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara
Materi disampaikan oleh Bpk. Suharyanto 
sebagai narasumber, dengan dipandu 
oleh Sdr. Tangguh Matanggwan sebagai 
moderator, dan Yusrihadi sebagai 
notulis. Dalam paparannya narasumber 
menjelaskan tujuan pengawasan 
diusahakan untuk mencapai tingkat 
efi siensi dan efektivitas secara maksimal 
melalui pengawasan preventif dan represif. 
Ruang  lingkupnya adalah pemeriksaan 
keuangan, pemeriksaan kinerja, dan 
pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Hasil pemeriksaannya diperlukan untuk 
memberikan informasi aktual tentang 
perkembangan peristiwa, kemajuan dari 
obyek pemeriksaan. Oleh karena itu, 
pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi 
dalam laporan hasil pemeriksaan. Temuan 
keuangan berupa pencatatan tidak tertib, 
pajak tidak disetor, pemeriksaan kas tidak 
dilakukan, salah menggunakan mata 
anggaran, bukti-bukti pembayaran tidak sah, 
dan lain-lain. 

c. Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola
Materi disampaikan oleh Bpk. Burhani 
Anwar sebagai narasumber dan dipandu 
oleh Sdr. Ngadirun sebagai moderator, dan 
Wahyudi Akbari sebagai notulis. Dalam 
paparannya narasumber mengungkapkan 
swakelola dibedakan menjadi swakelola 
oleh pengguna barang/jasa, swakelola 
oleh instansi pemerintah non swadana, 
dan swakelola oleh penerima hibah. 
Dalam makalahnya diuraikan tentang 
pelaksanaan masing-masing swakelola dan 
jenis pekerjaannya. Selanjutnya pelaporaan 
tentang kemajuan pelaksanaan pekerjaan 

dibuat dan dilaporkan setiap bulan. 

3. Hari ketiga (27/05/2010)
Melakukan peninjauan lokasi PLTMH di 
Kombongan, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten 
Garut, Jawa Barat. Sebelum ke lokasi, di 
kantor kecamatan tersebut, Camat Pamulihan 
memberikan sambutan tentang seputar manfaat 
keberadaan PLTMH terhadap masyarakat. 
Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kepala 
Puslitbangtek Ketenagalistrikan dan Energi Baru 
Terbarukan mengenai seputar pembangunan 
PLTMH dan  diakhiri dengan sambutan 
Inspektur III. Selanjutnya dilanjutkan dengan 
peninjauan PLTMH oleh peserta pelatihan di 
kantor sendiri.

PENUTUP

 Agenda penutupan kegiatan PKS dilakukan 
pada hari kedua sebelum di lakukan kunjungan 
ke lokasi. Ketua Panitia (Alimuddin Baso, ST, 
M.A.B) melaporkan penyelenggaraan kegiatan 
diklat tersebut berlangsung lancar sesuai rencana 
yang dijadwalkan. Kemudian memohon kepada 
Inspektur III untuk menutup secara resmi 
pelaksanaan kegiatan pelatihan di kantor sendiri. 
Dalam sambutan singkatnya Inspektur III 
mewakili Inspektur Jenderal KESDM berharap dari 
kegiatan diklat dapat menambah wawasan dan 
pengetahuan. 
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PENGANTAR

Negara Republik Indonesia dibentuk 
untuk mewujudkan tujuan bernegara; 
para pendiri Republik Indonesia 

mencita-citakan satu Negara yang mampu 
“melindungi” segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia.” Untuk mencapai tujuan 
tersebut, penyelenggaraan pemerintahan 
Negara memerlukan berbagai sumber daya.
Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan dapat 
menimbulkan hak dan kewajiban Negara yang 
dapat dinilai dengan uang. Para pendiri Republik 
Indonesia menyadari pentingnya hak kewajiban 
akan kehidupan bernegara dan ini terlihat jelas 
dengan dimasukkannya hak kewajiban tersebut 
kedalam UUD 1945 pada :

Pasal 23

1. Ayat (1) : APBN sebagai wujud dari pengelolaan 
keuangan Negara ditetapkan setiap tahun 
dengan UU dan dilaksanakan secara terbuka 
dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat;

2 Ayat (2) : RUU APBN diajukan oleh Presiden 
untuk dibahas bersama-sama DPR dengan 
memperhatikan pertimbangan DPD;

3. Ayat (3) : Apabila DPR tidak menyetujui RUU 
APBN yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah 
menjalankan APBN tahun yang lalu.

4. Pasal 23 A : Pajak dan pungutan lain yang 
bersifat memaksa untuk kepentingan Negara 
diatur dengan UU

5. Pasal 23 B : Macam-macam dan harga mata 
uang ditetapkan dengan UU

6. Pasal 23 D : Negara memiliki suatu Bank Sentral 
yang susunan, kedudukan, kewenangan, 
tanggung jawab dan independensinya diatur 
dengan UU.

Para pendiri Republik Indonesia juga menyadari 
pentingnya fungsi pemeriksaan dan pengawasan 
dalam penyelenggaraan Negara, oleh karena 
itu sejak awal berdirinya  Republik Indonesia, 
keberadaan Badan yang akan melakukan fungsi 
pemeriksaan telah dicantumkan dalam UUD. 
Pada pasal yang sama dinyatakan bahwa untuk 
pemeriksaan tanggung jawab tentang keuangan 
Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan  
yang peraturannya ditetapkan dengan UU. UUD 
1945 telah mengatur BPK-RI dalam bab tersendiri 
yang terdiri dari 3 (tiga) pasal, yaitu Bab VIII A dan 
pasal 23 E, 23 F dan 23 G. Posisi konstitusional 
BPK-RI menjadi lebih jelas dan tegas: “Untuk 
memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab 
keuangan Negara diadakan suatu BPK yang bebas 
dan mandiri; Hasil pemeriksaan keuangan Negara 
diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai 
dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan 
tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan 
dan/atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Penjelasan resmi tentang pasal ini mempertegas 
urgensi dan eksistensi BPK RI, yaitu : cara 
pemerintah mempergunakan uang belanja yang 
sudah disetujui oleh DPR harus sepadan dengan 
keputusan tersebut. Untuk memeriksa tanggung 
jawab Pemerintah itu, perlu ada suatu badan yang 
terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah. 
Sebaliknya, Badan itu bukanlah pula Badan 
yang berdiri diatas Pemerintah. Oleh sebab itu 
kekuasaan dan kewajiban Badan itu ditetapkan 
dengan UU, yaitu UU No. 15 Tahun 2006.

Landasan operasional BPK-RI dalam melakukan 
tugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab 
keuangan Negara, ditetapkan :
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara
3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

BUNGA RAMPAIBUNGA RAMPAI
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN – REPUBLIK INDONESIA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN – REPUBLIK INDONESIA 

(BPK-RI)(BPK-RI)
Oleh : Sudjoko Harsono Adi
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Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara.

4. UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK RI

PEMBAHASAN

1. Tugas
BPK RI bertugas memeriksa pengelolaan 
dan tanggungjawab keuangan Negara yang 
dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank 
Indonesia, BUMN, BLU, BUMD dan Lembaga 
atau Badan lain yang mengelola Keuangan 
Negara. Keuangan Negara adalah semua hak 
dan kewajiban Negara yang dapat dinilai 
dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa 
uang maupun berupa barang yang dapat 
dijadikan milik Negara berhubungan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Pengelolaan keuangan Negara adalah 
keseluruhan kegiatan Pejabat Pengelola 
Keuangan Negara. Kegiatan tersebut sesuai 
dengan kedudukan dan kewenangannya 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan dan pertanggungjawaban.

Tanggung jawab keuangan Negara adalah 
kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan 
pengelolaan keuangan Negara secara tertib, 
taat pada peraturan perundang-undangan, 
efi sien, ekonomis, efektif dan transparan 
dengan memperhatikan rasa keadilan dan 
kepatutan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh 
BPK-RI diartikan sebagai proses identifi kasi 
masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan 
secara independen, obyektif dan profesional 
berdasarkan standar pemeriksaan  untuk 
menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas 
dan keandalan informasi mengenai pengelolaan 
dan tanggungjawab keuangan Negara.

BPK-RI menyerahkan hasil pemeriksanaanya 
kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan 
kewenangannya. DPR, DPD, dan DPRD 
kemudian menindaklanjuti  hasil pemeriksaan 
BPK RI sesuai dengan peraturan, tata tertib 
masing-masing Lembaga Perwakilan. Hasil 
pemeriksaan BPK RI yang telah diserahkan 
kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan 
terbuka untuk umum.

Untuk keperluan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan, BPK-RI juga menyerahkan 
hasil pemeriksanaanya secara tertulis kepada 
Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai 
dengan kewenangannya.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur 
pidana, BPK-RI melaporkan hal tersebut kepada 
instansi yang berwenang sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan paling 
lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya 
unsur pidana. BPK-RI memberitahukan hasil 
pemantauan tindak lanjut kepada lembaga 
perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

2. Wewenang
Untuk dapat melaksanakan fungsinya, BPK-RI 
berwenang : 
a. Menentukan obyek pemeriksaan, 

merencanakan dan melaksanakan 
pemeriksaan, menentukan waktu dan 
metode pemeriksaan serta menyusun dan 
menyajikan laporan pemeriksaan. BPK-
RI berwenang meminta keterangan dan/
atau dukungan yang wajib diberikan oleh 
setiap orang, Unit organisasi Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara 
lainnya, BI, BUMN, BLU, BUMD dan 
Lembaga atau Badan lain yang mengelola 
keuangan Negara. 

b. Melakukan pemeriksaan ditempat 
penyimpanan uang dan BMN di tempat 
pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata 
usaha keuangan Negara serta pemeriksaan 
terhadap perhitungan-perhitungan, 
surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, 
pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang 
berkaitan dengan pengelolaan keuangan 
Negara. 

c. Menetapkan jenis dokumen, data serta 
informasi mengenai pengelolaan dan 
tanggungjawab  keuangan Negara yang 
wajib disampaikan kepada BPK RI. 

d. Menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan 
Negara setelah konsultasi dengan Pemerintah 
Pusat/Daerah.

e. Menetapkan Kode Etik Pemeriksaan, 
menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga 
pemeriksa diluar BPK RI yang bekerja untuk 
dan atas nama BPK RI.

f. Membina Jabatan Fungsional Pemeriksa
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g. Memberikan pertimbangan atas Standar  
Akuntansi Pemerintah.

h. Memberi pertimbangan atas rancangan 
Sistem Pengadilan Internal Pemerintah 
Pusat/ Pemerintah Daerah sebelum 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah.

i. Menilai dan atau menetapkan jumlah 
kerugian Negara yang diakibatkan oleh 
perbuatan melawan hukum, baik sengaja 
maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, 
pengelola BUMN/BUMD dan lembaga 
atau badan lain yang menyelenggarakan 
keuangan Negara. Penilaian Kerugian 
keuangan Negara dan /atau penetapan 
pihak yang berkewajiban membayar ganti 
kerugian ditetapkan dengan keputusan BPK-
RI.

j. Memberi pertimbangan atas penyelesaian 
kerugian Negara/daerah yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat/Daerah dan/atau 
memberi keterangan ahli dalam proses 
peradilan mengenai kerugian Negara/
Daerah.

PELAKSANAAN TUGAS

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan 
Negara, Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota 
sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan 
mengajukan rancangan anggaran (RAPBN/
RAPBD) kepada DPR/DPRD. Dengan persetujuan 
DPR/DPRD, Pemerintah memperoleh modal  bagi 
penyelenggaraan Negara melalui APBN/APBD dan 
persetujuan tersebut berarti menyerahkan amanat 
kepada Pemerintah untuk melaksanakan kewajiban 
yang akan diminta pertanggungjawaban. Dalam 
hal ini hubungan DPR/DPRD dengan Pemerintah 
dapat diibaratkan seperti hubungan pemilik 
modal dengan pengelola badan usaha. Pengelola 
tentu memiliki informasi yang lengkap tentang 
posisi keuangan serta hasil pemanfatannya dan 
sebaliknya pemilik modal lebih sedikit memiliki 
informasi tentang hal tersebut. Pemilik modal 
bisa saja tidak meyakini laporan keuangan yang 
merupakan pertanggungjawaban pengelola 
kepada pemilik modal.

Peran BPK RI adalah menjembatani kepentingan 
DPR/DPRD sebagai pemilik modal bagi 
penyelenggaraan Negara dengan Pemerintah 

sebagai pemegang kekuasaan penyelenggara 
Negara. BPK RI melaksanakan amanat sebagai 
pihak yang bersifat bebas dan mandiri serta 
memiliki posisi konstitusional yang sejajar 
dengan keduanya.

Lewat proses pemeriksaan atas Laporan 
Keuangan Pemerintah, BPK-RI akan memberikan 
pendapatnya. Ada 4 (empat) jenis pendapat/opini 
yang bisa diterbitkan oleh BPK-RI tentang Laporan 
Keuangan Pemerintah, yaitu :
1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3. Tidak Wajar (TW)
4. Tidak Memberikan Pendapat (TMP) / 

Disclaimer

Pendapat BPK-RI akan menjadi masukan bagi DPR/
DPRD untuk bersikap dan menindaklanjuti serta 
Badan Pemerintah (entitas) yang diperiksa juga 
memperoleh masukan bagi perbaikan pengelolaan 
negara. Jika BPK-RI menemukan indikasi pidana, 
maka DPR-RI akan segera menyerahkan hasil 
pemeriksaan kepada penegak hukum yang 
berwenang (Kejagung, POLRI, KPK).

Dengan demikian, BPK-RI turut berperan 
mengamankan kepentingan masyarakat Indonesia 
yang menjadi pemilik kepentingan sesungguhnya 
atas keuangan negara.

LINGKUP PEMERIKSAAN

Lingkup pemeriksaan BPK-RI meliputi :

1. Berbagai segi hak dan kewajiban negara, 
termasuk hak negara untuk memungut pajak, 
mengeluarkan dan mengedarkan uang serta 
melakukan pinjaman.

2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan 
tugas layanan umum pemerintahan negara dan 
membayar tagihan pihak ketiga.

3. Melakukan pemeriksaan penerimaan negara, 
pengeluaran negara, penerimaan daerah dan 
pengeluaran daerah. 

4. Memeriksa kekayaan negara/daerah yang 
dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa 
uang, surat berharga, piutang barang serta 
hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, 
termasuk kekayaan yang dipisahkan pada 
Perusahaan Negara/Daerah.
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5. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh 
pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
tugas pemerintah dan/atau kepentingan 
umum, termasuk kekayaan pihak lain yang 
diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang 
diberikan Pemerintah.

JENIS PEMERIKSAAN

Ada 3 (tiga) jenis pemeriksaan yang dilakukan 
oleh BPK-RI, yaitu :
1. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan 

atas laporan keuangan dengan tujuan 
memberikan keyakinan yang memadai apakah 
sebuah laporan keuangan telah disajikan secara 
wajar dalam semua hal yang material, sesuai 
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum 
di Indonesia.

2. Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas 
pengelolaan keuangan negara, yang terdiri 
atas pemeriksaan aspek ekonomi, efisiensi, 
efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dari 
entitas atau program/kegiatan yang diperiksa. 
Pemeriksaan kinerja mencakup tujuan 
yang luas dengan memperhatikan berbagai 
macam bukti.

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah 
pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan 
khusus diluar pemeriksaan keuangan dan 
pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam 
pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini adalah 
pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan 
dengan keuangan, pemeriksaan investigatif dan 
pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) serta pemeriksaan berspektif 
lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

PERAN 

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK-RI 
sesungguhnya berperan :

1. Menegakkan tata kelola pemerintahan yang 
baik (Good Public Governance) baik dari segi 
efi siensi dan efektivitas serta meningkatkan 
kepatuhan para pengelola keuangan terhadap 
peraturan yang berlaku.

2. Dalam pemberantasan korupsi
Ada 3 (tiga) peran yang dilakukan, yaitu 
meningkatkan mutu pemeriksaan, memperluas 
cakupan pemeriksaan dan meningkatkan 

perbaikan sistem pengendalian intern melalui 
saran yang diberikan. Contoh kasus-kasus 
korupsi yang bermula dari hasil pemeriksaan 
BPK-RI dan sudah divonis antara lain : kasus 
BLBI, YPPI, Dana Abadi Umat Departemen 
Agama, KPU dan kasus Mobil Pemadam 
Kebakaran. Untuk lebih mengefektifkan 
pencegahan dan pemberantasan korupsi, BPK-
RI telah mengadakan kesepakatan bersama 
dan bekerja sama dengan KPK, PPATK dan 
Kejaksaan Agung RI.

PENUTUP

Demikianlah bunga rampai BPK-RI baik eksistensi/
keberadaan dan kiprahnya sebagai lembaga negara 
yang independen dan mandiri yang kedudukannya 
sejajar dengan pemerintah.

Mudah-mudahan akan menambah wawasan dan 
pengetahuan bagi kita sebagai Aparat Pengawas 
Fungsional Pemerintah (APFP) yang notabene 
hasil-hasil pemeriksaan kita akan dimanfaatkan 
dan digunakan oleh BPK-RI dalam merencanakan 
dan melaksanakan pemeriksaannya.
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PENGAWASAN MASIH PERLUKAH ?PENGAWASAN MASIH PERLUKAH ?
Oleh : Sudjoko Harsono Adi

PENGANTAR

Sepertinya tidak ada yang dapat berjalan 
dengan baik disegala lini organisasi, jika tidak 
ada pengawasan atau control. Sebagaimana 

kita ketahui bahwa menurut George Terry, 
dalam setiap organisasi ada 4 (empat) fungsi, 
antara fungsi yang satu dengan yang lain saling 
mempengaruhi dan tergantung. Adapun keempat 
fungsi tersebut adalah Planing (Perencanaan), 
Organizing (Pengorganisasian/Pengelolaan), 
Actuating (Pelaksanaan) dan Controlling 
(Pengawasan/Kontrol) atau sering dikenal dengan 
istilah POAC.

Banyak pimpinan yang mengeluhkan kinerja 
bawahannya dengan anggapan tak bisa 
”dilepaskan”. Mereka menganggap bahwa para 
pimpinan memang terpaksa harus bekerja ekstra 
keras untuk memastikan semuanya berjalan 
dengan baik. Banyak yang merasa kecewa, mereka 
berpikir seharusnya lebih enak menjadi pimpinan 
dan sedikit kerjanya; tetapi mengapa demikian?.

Tentu saja, karena dalam diri setiap manusia ada 
potensi dasar yang menyimpan keyakinan bahwa 
dalam dirinya terletak kebenaran universal; lalu 
kenyataan yang lain adalah manusia bergerak 
tidak dengan logika, tetapi dengan emosinya. 
Sementara kita sadari bahwa faktor emosi tidak 
akan pernah stabil dan konsisten. Segala yang 
berkembang dengan emosi perasaan tidaklah 
abadi. Contoh : jika anda pernah mengalami 
rasa sedih, pasti tidak selamanya, akan ada masa 
rasa sedih tersebut hilang dan berganti dengan 
rasa suka cita dan sebaliknya.

Secara fundamental, pengawasan/kontrol dapat 
dimaknai sebagai sebuah proses yang dilakukan 
untuk memastikan performance segala aktivitas 
sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. 
Proses kontrol mencakup beberapa aktivitas 
seperti penentuan standar, pengukuran aktivitas 
yang dilakukan, pembandingan aktivitas dengan 
standar dan mengambil langkah koreksi atas 

penyimpangan yang ada.

PEMBAHASAN

Nilai dan Sistem Pengawasan

Nilai pengawasan sangat strategis karena hasil 
akhir dari semua proses akan menjadi taruhan 
jika fungsi kontrol tidak berjalan dengan benar. 
Dalam hal ini banyak sekali manfaat pengawasan 
yang kita dapatkan, misalnya untuk memonitor, 
memberikan penghargaan serta menegaskan 
berbagai perilaku positif. Pengawasan juga 
berfungsi menjadikan segala sumber daya 
tetap berjalan direlnya, memelihara anggaran, 
mengkoordinasikan standar hukum, aturan dasar 
serta norma-norma yang sudah ditetapkan.

Ada beberapa hal mendasar yang penting dalam 
sistem pengawasan, yaitu :
1. Sistem Monitoring

Sistem yang dipilih dan dilaksanakan agar 
semua mata rantai aktivitas tetap termonitor 
dan berjalan pada rel yang benar. Pemantauan/
monitoring adalah proses penilaian kemajuan 
suatu program/kegiatan dalam mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan.

2. Sistem Evaluasi
Sistem ini sangat penting dalam menghasilkan 
tahapan-tahapan proses aktivitas yang makin 
baik.
Evaluasi adalah rangkaian kegiatan 
membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan 
dengan standar, rencana atau norma yang telah 
ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan 
suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

3. Umpan Balik
Pengawasan tanpa umpan balik kurang 
bermanfaat bagi manajemen. Tentu saja 
kekurangan tersebut menjadikan strategi 
manajemen akan tumpul dan sia-sia; kinerja 
pada proses sebelumnya akan menjadi 
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acuan dalam memenuhi target yang semula 
dicanangkan. Umpan balik sangat strategis 
karena kekurangan manusia adalah menilai diri 
sendiri yang penuh dengan subyektivitas.

4. Tindakan Koreksi
Pengawasan disertai dengan tindakan koreksi 
pada tempat dan waktu yang tepat akan 
memastikan proses aksi berjalan kembali kepada 
rel ketentuan sebelum jauh melenceng.

5. Penentuan dan penegakan standar, aturan dan 
regulasi.

6. Pengawasan tanpa standar dan acuan tentu tidak 
akan ada rel yang harus dipatuhi dan menjadi 
pegangan.
Ketepatan tujuan akhir yang jelas dan dipahami 
oleh semua pihak.
Tanpa tujuan akhir yang jelas, maka pengawasan 
akan sulit dilaksanakan. Tujuan yang jelas dan 
dipahami oleh semua pihak dijajaran pelaksana, 
maka tujuan akan mudah untuk dicapai.

7. Teknik mempengaruhi semua pihak untuk segera 
menindaklanjutinya dan hasil pengawasan akan 
lebih meningkatkan kinerja mereka.

8. Penghargaan dan hukuman
Penghargaan dan hukuman (reward and 
punishment) yang setimpal akan memotivasi 
semua lini kerja untuk tetap penuh semangat 
menjalankan aksi.

Bisa dikatakan, pengawasan itu ibarat memegang 
sabun basah; terlalu ketat akan membuat sabun 
terlepas dan terlalu longgar membuat sabun 
jatuh. Pengawasan yang terlalu ketat bahkan bisa 
menciptakan efek samping birokrasi yang jelek 
dan mengundang perlawanan dan penolakan. 
Pengawasan yang terlalu longgar akan menjadikan 
perilaku pengawasan melemah dan kontra 
produktif.

METODE PENGAWASAN

Pengawasan dengan model fungsi pengawasan 
bertujuan memastikan semua hal berjalan dengan 
tepat dan metode yang paling mudah dilakukan 
adalah melakukan observasi. Pengawasan dengan 
model fungsi perbandingan dilakukan dengan cara 
pengukuran, pengumpulan data, evaluasi data dan 
pengolahan berbagai informasi penting lainnya. 
Model pengawasan ini biasanya dilakukan jika kita 

mudah mengukur tingkat perbedaan antara nilai 
aktual dengan nilai yang diharapkan. Dari pola 
inilah akan muncul perbandingan apakah kinerja 
kita sesuai, lebih baik atau dibawah standar yang 
kita targetkan. Dengan pola ini juga manajemen 
bisa sekaligus menciptakan fungsi kontrol yang 
bertujuan mempengaruhi keputusan manajemen 
masa yang akan datang. Data yang terkumpul 
akan memberikan gambaran untuk menentukan 
perencanaan selanjutnya.

Model fungsi kontrol yang lain adalah pola koreksi. 
Pola ini ditujukan untuk perbaikan-perbaikan atas 
pergeseran/pengingkaran dari tujuan dasar yang 
sudah disepakati dalam pelaksanaannya, metode 
yang dilakukan melalui aksi yang segera dan tepat, 
sebelum kinerja semakin melenceng jauh dari 
standar yang disepakati.

Pengawasan akan berjalan dengan baik jika pelaku 
pengawas itu sendiri berada dalam kondisi yang 
baik dan berpola pikir jernih tentang pengawasan, 
lagi-lagi perilaku pengawas akan menjadi 
teladan bagi pihak-pihak yang diawasi. Pepatah 
pagar makan tanaman adalah pernyataan yang 
bisa sering terjadi karena lemahnya mentalitas 
pengawas atau bahkan seperti yang diungkapkan 
oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) 
sewaktu menjabat Menteri Pertambangan dan 
Energi (Mentamben), bahwa Inspektorat Jenderal 
adalah ibarat sapu, maka sebelum sapu digunakan 
harus bersih terlebih dahulu; apabila sapunya 
kotor, maka hasilnya juga tidak akan sebagaimana 
yang diharapkan. Pengawasan yang terbaik adalah 
berjenjang mengikuti fi losofi  bahwa diatas langit 
masih ada langit.

Hilangkan pola pengawasan tunggal yang sangat 
rentan dengan kesalahan; pengawasan berjenjang 
akan memastikan proses pengawasan berjalan 
dalam setiap tahapan aktivitas. Bukan menciptakan 
kesenjangan, tetapi pengawasan berjenjang 
akan menjadi mesin saringan (fi lter) yang efektif.
Pengawasan silang adalah pengawasan dalam 
jalur horizontal antar bagian, melibatkan bagian-
bagian lain untuk saling mengawasi sangatlah 
efektif karena diawasi sejak dini dan langsung 
menyentuh sisi operasional. Sekali lagi, aturan 
pengawasan silang ini juga rentan konfl ik jika 
tidak ditetapkan dengan pola yang jelas dan 
tegas.
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KESIMPULAN 

Pengawasan dalam kondisi apapun dan sampai 
kapanpun masih akan tetap dibutuhkan dan 
diperlukan apabila target yang ditetapkan ingin 
dicapai. Pengawasan adalah merupakan siklus 
manajemen, fungsi yang satu akan mempengaruhi 
fungsi yang lainnya, dan bahkan hasil pengawasan 
dapat digunakan untuk memperbaiki dan 
menyempurnakan perencanaan sebelumnya; 
untuk mempercepat dan mengakselerasi target 
jangka menengahnya.
Akhirnya krisis apapun akan terlewati jika strategi 
dan keyakinan terlaksana dengan baik melalui 
proses pengawasan yang akurat, tepat dan 
dinamis.
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PENDAHULUAN

Latar belakang.

Konsep tata kepemerintahan yang baik dan 
pemerintahan yang bersih namun diluncurkan 
dengan system akuntabilitas instansi pemerinthan 
pada tahun 1999, keadaan Negara belum juga 
membaik bahkan kecenderungan perilaku 
Korupsi, Kolosi dan Nepotisme (KKN) dalam 
penyelenggaraan Negara semakin menggila. 
Keadaan demikian sebagaimana digambarkan 
dalam hasil survey tahunan oleh Lembaga Political 
and Ekonomic Risk Consutancy (PERC) bahwa 
pada tahun 2004 Indonesia adalah Negara terkorup 
didunia. Ketika system pemerintahan sudah tertata 
dengan baik, system dan pelaksanaan pengawasan 
terlaksana secara ketat, lalu kita bertanya apa yang 
harus kita lakukan untuk perbaikan kehidupan 
berbangsa dan bernegara? 

Ajaran agama memiliki peranan sangat penting 
bagi kehidupan manusia, yakni sebagai tuntutan 
hidup. Negara dalam perspektif agama adalah 
amanat Tuhan, yang harus dipelihara eksetensinya 
sangat tergantung kepada pelaksana dan  pimpinan 
organisasi,  yang bertanggung jawab, memiliki 
kesadaran yang tinggi dan kemauan kuat untuk 
mencapai cita-cita dan tujuann organisasi. Oleh 
sebab itu faktor manusia merupakan komponen 
sangat penting di dalam organisasi pemerintahan 
dan pembangunan. 

PEMBAHASAN,

Penyelenggara negara baik pada tataran 
manajemen pemerintahan maupun public adalah 
umat tuhan yang wajib mempertanggung jawabkan 
tugasnya bukan hanya kepada lembaganya dan 
pimpinan tempat bertugas, atau kepada rakyat 
yang dipimpinnya, tetapi lebih bertanggungjawab 
kepada Tuhannya.                  Pemahaman 
dan pengamalan ajaran agama secara benar 
dapat menangkal perilaku yang menyimpang, 

PENGAWASAN DENGAN 
PENDEKATAN AGAMA

Oleh : Gatot Iswantoro

mengumbar hawa nafsu, perbuatan hukum  
dan tindakan negative lainnya, Oleh karena 
itu pandangan Agama (khususnya Islam) dapat 
diuraikan sebagai berikut :
1.  Agama Sebagai Pandangan Hidup. 

Manusia sebagai mahluk yang mempunyai 
inteletualitas mempunyai tanggungjawab 
untuk memanfaatkan alam beserta isinya 
ini dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan 
kesejahteraan bersama, serta tugas pengabdian 
atau ibadah dalam arti luas. Untuk mencapai 
tujuan suci ini agama  memberikan petunujuk 
yang dibutuhkan oleh manusia  berupa aqidah, 
akhlaq dan syariah.
Aqidah dan akhlaq, bersifat tetap tidak 
berubah, keduanya tidak mengalami perubah 
apapun dari waktu ke waktu. Sedangkan 
syariah, senantiasa berubah sesuai dengan 
kebutuhan dan taraf peradaban manusia, dan 
berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan 
taraf peradaban manusia.
Ajaran Islam merangkum seluruh aspek 
kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun social 
(mu’amalah), ibadah diperlukan untuk menjaga 
ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia 
dengan penciptanya, serta sebagai sarana 
untuk mengingatkan secara kontinyu tugas 
manusia sebagaimana tersebut diatas.Adapun 
mu’amalah diturunkn untuk menjadi rules of 
the game atau aturan main bagi manusia dalam 
kehidupan social, sedangkan keuniversalan 
syariah mempunyai makna bahwa syariah 
islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan 
tempat sampai akhir zaman.
Dalam implementasinya, yang merupakan 
prinsip adalah larangan riba, larangan untuk 
mencari rizqi dengan cara tidak halal, larangan 
melakukan korupsi, kewajiban zakat, dan 
lain-lain. Sedangkan contoh variable adalah 
instrument-instrumen untuk melaksanakan 
prisip tersebut. Tugas kita sekarang adalah 
mengembangkan teknik penerapan prinsip-
prinsip tersebut sesuai dengan situasi dan 
kondisi pada setiap masa.

2.  Nilai-nilai Agama tentang Kemasalahatan.
Bahwa manusia mempunya tanggungjawab 
(mukallaf) untuk mewujudkan kemakmuran 
dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan 
(Q.S. 6 : 165) serta untuk pengabdian atau 
ibadah dalam arti luas (Q.S 51 : 56) untuk 
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menunaikan tugas tersebut, Allah SWT telah 
memberi manusia dua anugerah nikmat utama 
yaitu system kehidupan dan sarana kehidupan. 
Tujuannya agar dapat menjamin hidup 
dan kehidupan manusia yang merupakan 
kebutuhan poko umat manusia. Oleh sebab 
itu masuk menjaga dan menjamin eksistensi 
tersebut diperlukan pengendlian agar 
kontinuitas kehidupan dapat terpelihara 
dan mutu kehidupan juga menjaga dengan 
baik/sehat. Mengacu kepada uraian tersebut 
pengawasan merupakan  proses pengamatan 
dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan,  
untuk menjamin pekerjaan yang dilakukan  
berjalan sesuai rencana. Menurut Harold 
Kontz dan Cycrill O’Donnel, perencanaan  
dan pengawasan merupakan dua belahan 
mata uang yang sama. Rencana tidak mungkin 
dilaksanakan kalau  tidak ada pedoman, 
sebaliknya rencana tanpa pengawasan  berarti 
timbulnya penyimpangan-penyimpangan atau 
penyelewengan-penyelewengan yang serius 
tanpa ada alat untuk mencegahnya. 

Oleh karena itu Pengawasan secara preventif 
sebagai upaya mencegah  terjadinya 
permasalahan tersebut amat diperlukan. 
Disamping itu pengawasan represif  yang 
dilakukan dengan kegiatan pemeriksaan 
dititik beratkan pada upaya penertiban dan 
pengambil tindakan administrasi/hukum 
atas penyimpangan aspek kelembagaan, 
kepegawaian dan ketatalaksanaan baik secara 
preventif maupun repressif. Pengawasan pada 
prinsipnya bertujuan untuk memperbaiki 
kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan 
dan pembangunan.

Peran agama seharusnya  fungsi pengawasan 
tersebut dapat dipahami bahwa dalam rangka 
perwujudnya tata pemerintahan yang baik (good 
governace) dan pemerintahan yang bersih (clean 
government) perlu diterapkan Pengawasan 
dengan Pendekatan Agama  (PPA) yakni upaya 
penanaman nilai-nilai agama melalui sentuhan hati 
nurani yang dapat mendorong seseorang untuk 
berbuat kebajikan, merasa malu/berdosa untuk 
melakukan penyimpangan. Strategi  Pengawasan 
dengan Pendekatan Agama diharapkan memiliki 
daya tangkal dan control secara intrinsic yang 
kuat untuk membangun kejujuran, keterbukaan, 
keadilan dan pengabdian yang tulus bagi setiap 

aparatur Negara.
Aparatur Negara sebagai pelayanan Negara 
dan masyarakat harus memiliki komitmen yang 
tinggi untuk melaksanakan tugas menghindari 
berbagai penyimpangan dalam bentuk korupsi, 
kolosi dan nepotismen sebagaimana diamanatkan 
dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga 
sebaiknya dipandang dari sudut yang lebih luas 
yakni kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan 
didalam memperoleh hak-hak semua pihak yang 
timbul berdasarkan perjanjian maupun peraturan 
yang berlaku termasuk dalam Inppres No. 5 
tahun 2004, tentang poercepatan pemberantasan 
korupsi.

Dalam pembangunan mental dan moral religius 
seluruh rakyat Indonesaia, memiliki tugas yang 
tidak ringan, saat ini kita berada pada masa 
reformasi yang penuh dengan tuntutan masyarakat 
untuk menyelenggarakan pemerintahan yang 
akuntabel, transparan, dan partisipatif. Disisi 
lain kita terperangah dengan fenomena berbagai 
laporan penyimpangan yang terjadi berbagai 
penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur 
Negara mulai dari tidak melaksanakan tugas 
sampai dengan melakukan tindakan yang 
merugikan Negara skala besar. Dalam rangka 
memwujudkan komitmen bersama bagi aparatur 
Negara dilingkungan Kementerian atau Lembaga 
Negara mewujudkan penyelenggara negara yang 
bersih dan bebas dari Korup, kolosi dan neptisme, 
maka perlu ada sosialisasi  Rencana Aksi Nasional 
Pembarantasan Korupsi dengan pendekatan 
agama.

Model sosialisasi pelaksanaan Rencana Aksi 
Nasional  Pemberantasan Korupsi dengan 
pendekatan agama terdapat 4 (empat) macam yaitu 
:
1. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan 

yang bersih dan bebas dari korupsi, kolosi dan 
nepotisme (KKN) didasarkan pada nilai/ajaran 
agama.

2. Peningkatan kesadaran dan tanggungjawab 
aparatur dalam pelaksanaan tugas sebagai 
bagian ibadah kepada Tuhan yang maha Esa.

3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada 
masyarakat secara efektif, efi ien, dan transparan 
yang didasari rasa amanah dalam setiap 
pelaksanaan tugas.

4. Peningkatan wawasan tentang cara-cara 
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membangun kelembagaan yang bersih dan 
amanah.   

Tata pemerintahan yang baik sebenarnya, dapat 
diwujudkan dengan melaksanakan semua 
peraturan dibidang Pemberantasan Korupsi dengan 
Pendekatan Agama yaitu :
1. Menggunakan penedekatan sentuhan Emosional 

Spiritual Quetisionare;
2. Menggunakan metodologi partisipatif, seperti 

Focus Group Disscusion (FOD) dan Pendidikan 
Orang Dewasa (POD) yang sudah terbukti lebih 
efektif dibandingkan dengan metode ceramah;

Manfaat dari penerapan pengawasan /mengendalian 
melalui pendekatan agama   adalah  :
1. Memiliki kesadaran bahwa segala bentuk 

perbuatan yang menyimpang adalah melanggar 
hukum, etika, dan merupakan perbuatan dosa.

2. Memiliki kesadaran akan tugas melayani 
masyarakat (sense of integrity) sehingga dapat 
diwujudkan aparatur Negara sebagai sayyidul 
umah (pelayanan masyarakat);

3. Memiliki kesadaran bahwa jabatan adalah 
amanah dan dalam pelaksanaannya akan 
diminta pertanggungjawaban tidak saja didunia 
juga di akherat.

4. Memiliki kesadaran dan merasa malu untuk 
melakukan perbuatan menyimpang.

5. Memiliki rasa penyesalan bagi pelanggar 
sehingga tidak mengulangi perbuatan melanggar 
hukum.

Memeliki rasa percaya diri dan menjadi teladan 
bagi aparatur dilingkungannya.

PENUTUP

Terhadap tulisan sederhana ini sebagai penutup 
dapat disimpulkan bahwa penerapan pengawasan 
melalui pendekatan agama dapat mencegah segala 
bentuk Korupsi, Kolosi dan Nepotisme (KKN) 
karena agam mengajarkan bahwa tanggungjawab 
kita tidak hanya kepada sesama manusia dan 
oraganisasi (negara) tapi juga bertanggungjawab 
kepada sang khalik atas perbuatan yang telah 
dilaksanakan.

Oleh sebab itu, untuk mencegah permasalahan 
tersebut juga diperlukan perbaikan penghasilan 
aparatur negara secara berkala. Semoga !

DAFTAR PUSTAKA :

1. Hadist H.R. Bukhari, Abu Dawud dan Ahmad.
2. Harold Konz dan  Cycrill O’Donell, Prinsiples 

of Management.
3. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
4. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004.

WasrikWasrik



30 Buletin Pengawasan Volume 7 No. 2 Juni 2010

APLIKASI NILAI-NILAI AGAMA DALAM APLIKASI NILAI-NILAI AGAMA DALAM 
MENCEGAH KORUPSIMENCEGAH KORUPSI

Oleh Gatot Iswantoro

PENDAHULUAN

Analisis korupsi di Indonesia terjadi secara 
structural. penyebabnya dari budaya Korupsi ini 
antara lain adalah budaya feodal yang materialistis, 
senang menggunakan jalan pintas, takut berbicara 
kebenaran, kurang kritis serta tidak berani ambil 
resiko.Belum lagi pengaruh system perekonomian 
Neo Liberal yang didomisi paham kapitalisme dan 
globalisasi serta tata pemerintahan yang buruk 
(bad governance) menyebabkan ajaran Agama 
tidak lagi digunakan sebagai pandangan hidup 
manusia. 
Hidup tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai budaya 
dan cita-cita mulia kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Hati nurani tidak dipergunakan, 
perilaku tidak lagi dipertanggung jawabkan 
kepada Tuhan yang maha esa, apalagi kepada 
sesama manusia. Perilaku lebih dikendalikan oleh 
kenikmatan duniawi dan yang menguntungkan 
sejauh perhitungan materi, uang dan kedudukan 
ditengah masyarakat.

Kehidupan manusia menjadi egoistic, 
konsumeristik dan materialistic. Untuk 
memperoleh harta dan jabatan, orang sampai hati 
mengorbankan kepentingan orang lain sehingga 
martabat manusia diabaikan, uang menjadi hal 
yang paling menentukan. Hasil penelitian dari 
Lembaga Transparansy Internasional menyatakan 
diantara 146 Negara yang diteliti pada tahun 2005, 
Indonesia berada berurutan ke 5 negara terkorup 
didunia, naik 1 (satu) tingkat lebih buruk dari 
tahun sebelumnya dan sekarang mulai turun sejak 
terbentuknya Komisi Pemaberantasan Korupsi 
(KPK) sampai sekarang  korupsi kecenderungan 
ada penurunan. 

PEMBAHASAN

Melawan korupsi tidak cukup hanya menangkap 
pelaku-pelakunya tapi diperlukan gerakan 
pemberantasan korupsi dengan membangun 
budaya anti korupsi yang dapat diwujudkan 

melalui kesadaran tentang :
1. Korupsi yaitu :

a. Tindakan melawan kesejahteraan bersama.
b. Dosa berat melawan kehendak Tuhan 

sendiri
c. Kepuasan sesaat yang dipicu oleh 

konsumerisme, hedonis dan egoisme 
sebagai akar dosa sosial.

2. Bertobat kembali kepada Tuhan adalah 
panggilan bagi kita semua yang berkehendak 
membangun Negara menjadi lebih baik.

3. Membangun budaya anti korupsi adalah 
membangun sistem baru yang lebih 
mewujudkan watak sosial dan religius yang 
melakukan solidaritas dan keadilan dari pada 
kepentingan diri sendiri atau kelompoknya.

4. Menanamkan ”budaya malu” pada semua 
perbuatan yang merugikan seperti mencuri, 
merampas hak milik orang lain, serta menjunjung 
tinggi budaya bangsa yaitu sebagai bangsa yang 
bermoral, beradab dan bermartabat.

Disamping itu diperlukan pula beberapa aksi 
untuk mencegah terjadinya korupsi yaitu :

1. Aksi Perorangan ; Implementasi nilai-nilai 
agama dengan mencegah korupsi yang 
dilakukan oleh perorangan adalah munculnya 
kesadaran akan adanya dosa pribadi manusia 
dan kemudian kesadaran akan betapa besarnya 
allah maha pengasih dan maha penyayang 
yang berwujud dalam sikap tobat. Sikap tobat 
adalah sikap yang ingin mengubah cara hidup 
yang lama menuju dan menjalankan cara hidup 
yang baru berdasarkan nilai-nilai agama.

2. Aksi dalam tingkat masyarakat : Membangun 
budaya anti korupsi hendaknya dikembangkan 
terus menerus di Kanto-Kantor/ Kementerian 
hingga ke masyarakat luas melalui aksi nyata, 
aksi sosial, aksi peduli sesama dalam kerja sama 
dengan berbagai pihak-pihak baik yang sama 
maupun yang berbeda agama dengan kita. 
Membangun budaya anti korupsi akan menjadi 
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lebih efektif bila juga pembicaraan masyarakat 
atau bersama rekan sekerja ataupun bersama 
warga RT/RW setempat.

3. Aksi dalam Tingkat lingkungan Kementerian 
: Aksi keluaraga untuk membangun budaya 
mencegah koropsi , baru akan sungguh efektif 
apabila didukung oleh komunitas dikantor/ 
Kementerian untuk atau Non Kementerian 
terkait. Gerakan anti korupsi hendaknya 
dijadikan gerakan bersama yang tentunya harus 
dimulai dari atasan dan dilaksanakan beserta 
seluruh bawahannya.

Implementasi nilai-nilai agama dalam pencegahan 
korupsi mencakup :
1. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus 

didahulukan dari kepentingan individu.
2. Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding 

memberi manfaat meskipun keduanya sama-
sama merupakan tujuan syariah.

3. Kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima 
untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat 
yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk 
manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, bahaya 
yang lebih kecil harus dapat diterima/diambil 
untuk menghidarkan bahaya yang lebih besar. 
Sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat 
dikorbankan untuk manfaat yang lebih besar.

Dengan demikian dapat dipahami mengapa agama 
sangat mencela perbuatan korupsi dengan segala 
bentuknya, tidak saja merugikan orang perorang, 
akan tetapi juga merugikan banyak orang bahkan 
kepentingan yang lebih luas. Majelis Ulama 
Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang suap, 
korupsi dan hadiah kepada pejabat. Fatwa tersebut 
merupakan respon atas keresahan masyarakat yang 
meminta pandangan hukum agama tentang Suap, 
Korupsi dan hadiah kepada Pejabat yang semakin 
menggejala dinegeri ini.

Model sosialisasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional  
Pemberantasan Korupsi dengan pendekatan agama 
terdapat 4 (empat) macam yaitu :
1. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan 

yang bersih dan bebas dari korupsi, kolosi dan 
nepotisme (KKN) didasarkan pada nilai/ajaran 
agama.

2. Peningkatan kesadaran dan tanggungjawab 
aparatur dalam pelaksanaan tugas sebagai 
bagian ibadah kepada Tuhan yang maha Esa

3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat secara efektif, efi ien, dan transparan 
yang didasari rasa amanah dalam setiap 
pelaksanaan tugas.

4. Peningkatan wawasan tentang cara-cara 
membangun kelembagaan yang bersih dan 
amanah.   

Tata pemerintahan yang baik dapat diwujudkan 
dengan melaksanakan semua peraturan dibidang 
Pemberantasan Korupsi melalui Pendekatan 
Agama:
1. Menggunakan penedekatan sentuhan Emosional 

Spiritual Quetisionare;
2. Menggunakan metodologi partisipatif, seperti 

Focus Group Disscusion (FOD) dan Pendidikan 
Orang Dewasa (POD) yang sudah terbukti lebih 
efektif dibandingkan dengan metode ceramah;

Untuk mengaplikasikan nilai-nilai keagamaan 
dalam rangka memberantas atau paling tidak 
meminimalisir korupsi dapat dilakukan langkah-
langkah sebegai berikut :
1. Menigkatkan kesadaran masyarakat terhadap 

akibat buruk korupsi, kesadaran ini dapat 
dilakukan dengan menginternalisasi nilai-
nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-
hari, terutama dalam proses mendapatkan 
harta. Usaha peningkatan kesadaran ini bisa 
dimulai dari lingkunganyang paling kecil 
yaitu lingkungan keluarga. Sistem pendidikan 
dirancang untuk memasukan dalam kurikulum 
pendidikan mulai dai SLTP, yang menanamkan 
kepada anak didik tentang hak dan kewjiban 
warga negara atas negaranya, juga rasa memiliki 
negara ini, dengan mengajarkan apa sebenarnya 
yang dimaksud dengan korupsi, akibatnya, dan 
rasa kebenciannya terhadap korupsi dan lain 
sebagainya.

2. Sistem hukum yang berlaku, seharusnya 
dalam pelaksanaansistem hukum negara kita 
jangan ada perbedaan perlakuan dalam bentuk 
apapun dan terhadap siapapun, dalam hal ini 
diperlukan adanya aturan perundang-undangan 
yang memadahi.

3. Kontrol sosial dari masyarakat, yang menyadari 
bahwa perbuatan korupsi merugikan semua 
orang, dan korupsi uang negara adalah perbuatan 
jahat yang direncanakan dan menyengsarakan 
rakyat. Bahwa koruptor itu berjuta kali lebih 
jahat dan kejam dari segala perbuatan kriminal 
lainnya.

4. Seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, 
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dan pegawai negeri perlu   dibenahi, dengan 
prinsip dasar transparan. Sehingga jelas 
dasar dan alasan seseorang diterima menjadi 
Pegawai Negeri Sipil, juga pengangkatan 
pejabat di jabatan dan posisi tertentu.

5. Saluran terbuka untuk masyarakat, seringkali 
masyarakat mengetahui tentang adanya 
korupsi, tetapi tidak tahu harus melapor 
kemana dan kepada siapa. Juga ketahutan akan 
dijadikan saksi yang bakal merepotkan dirinya, 
perlu dipikirkan agar adanya akses langsung 
dari masyarakat luas kepada pihak yang 
betul-betul dapat menjamin dan melindungi 
pelapor. Menindak lanjuti laporan tersebut, 
sehingga tidak menciptakan sikap masa bodoh 
dari masyarakat. Sekarang masyarakat sudah 
mulai sadar bahwa korupsi akan merugikan 
orang banyak sehingga masyarakat mendengar 
apabila ada pejabat yang berbuat  korupsi akan 
melakukan demo kepejabat penegak hukum.

PENUTUP

Dalam ajaran agama, masalah korupsi bukan 
sekedar masalah pemerintah, melainkan masalah 
umat beragama juga, Masalah korupsi bukan 
saja menjadi masalah yang berdiri sendiri tetapi 
merupakan konspirasi yang saling terkait satu 
sama lain secara menyeluruh.
Dalam rangka komitmen bersama bagi aparatur 
Negara dilingkungan Kementerian atau 
Lembaga negara non Kementerian mewujudkan 
penyelenggara negara yang bersih dan bebas 
dari Korupsi, Kolosi dan Nepotisme, (KKN) maka 
perlu ada sosialisasi  Rencana Aksi Nasional 
Pembaerantasan Korupsi dengan pendekatan 
agama.

DAFTAR PUSTAKA :

1. Buadaya Bebas Korupsi : APP 2006 Komisi PSE 
–KWI

2. Mewujudkan Budaya Bebas Korupsi. Benny 
Susetyo.

3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia.(MUI)
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KAPANKAH PENGAWASAN DIBUTUHKAN ?
Oleh : Rudy  Batubara

  

PENDAHULUAN

Judul tulisan di atas sekaligus merupakan 
pertanyaan; jawabannya tentu amat mudah, 
pengawasan tetap dilaksanakan. Mengingat 

manusia yang memiliki keterbatasan. Jawaban 
itulah yang menjadi harapan bahkan pengawasan 
lahir untuk mencegah penyimpangan, kesalahan 
dan kekeliruan, ya, karena keterbatasan tadi. 
Oleh sebab itu, pengawasan dalam konteks 
yang lebih luas dapat mencegah penyelewengan 
keuangan Negara dan penyalahgunaan tata 
laksana pemerintahan.

Disamping itu, pengawasan juga berperan 
meningkatkan kinerja agar tujuan dapat dicapai 
secara berdaya guna dan berhasil guna. Bahkan 
dengan pengawasan dapat menangkal praktik-
praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 
Jawaban yang sederhana dan spontan itu 
mengingatkan kita pada permasalahan KKN yang 
tak kunjung surut seperti diungkapkan mass media. 
Pengawasan ada, tetapi hingga saat ini praktik-
praktik KKN juga masih ada. Apakah pengawasan 
tengah dirundung masalah, sehingga terkesan 
seolah-olah menjadi macan ompong. Komitmen 
Negara terhadap pemerintahan yang bersih dan 
berwibawa, rupanya masih memerlukan waktu. 
Begitukah ?.

PEMBAHASAN

Melalui tulisan singkat ini, penulis akan membahsa 
permasalahan yang mengemuka tersebut, sekaligus 
akan menjawab lebih lanjut terhadap judul tulisan 
yang menjadi topik bahasan. Paling tidak, dunia 
pengawasan dapat mempersempit dibukanya 
praktik-praktik KKN yang merugikan itu.
Gerakan anti korupsipun semakin gencar dilakukan 
terlebih sejak agenda reformasi yang digulirkan 
sejak tahun 1998. Semangat moral tersebut kian 
jelas dengan diterbitkannya UU No.20 tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. Oleh sebab itu, semangat moral itu harus 
diimplementasikan.

Fungsi pengawasan dibutuhkan kapan saja dan oleh 
siapa saja (yang berwenang). Dalam penyusunan 
rencana/program kerja, pengawasanpun 
diperlukan. Pada konteks ini, peran pengawasan 
dimaksud adalah adanya pengendalian dari semua 
elemen atau jajaran. Syarat yang dibutuhkan 
adalah rencana atau program kerja/kegiatan itu 
haruslah berbasis pencapaian hasil yang efi sien 
dan bermanfaat panjang. Kegunaannya dapat 
meningkatkan kinerja dan berdampak pada 
efi siensi penggunaan anggaran.

Artinya penggunaan dana itu dapat memberikan 
efek ganda. Selain mengefi siensikan dana juga 
dapat menghasilkan manfaat atau kegunaan yang 
berkepanjangan. Dengan demikian rencana/
program kerja seperti itu dapat merupakan sarana 
untuk menghindari kegiatan yang cenderung 
tumpang tindih. Itulah sebabnya komitmen untuk 
melakukan pengendalian pada proses ini dapat 
mendeteksi adanya hambatan dalam proses 
pelaksanaan kelak.

Langkah pengendalian pada proses selanjutnya 
adalah dalam tahap pelaksanaan kegiatan. 
Syarat yang dibutuhkan adalah kuatnya niat dan 
logika yang lurus. Artinya sedari awal, secara 
sadar elemen-elemen pendukung kegiatan 
harus menekankan pentingnya pencegahan 
terjadinya peluang dibukanya praktik-praktik 
KKN. Akuntabilitas kegiatan menjadi taruhannya. 
Itulah sebabnya mengapa tuntutan public itu harus 
dipenuhi sebagai wujud pertanggung jawaban.

Pentingnya penguatan fungsi pengendalian pada 
proses ini amat menentukan, sebagai salah satu 
upaya pencegahan. Itu pula sebabnya mengapa 
pra syarat tersebut harus dipenuhi oleh semua 
elemen terlebih pimpinan sesuai Struktur yang 
ada. Reputasi dan nama baik menjadi taruhan. 
Oleh karena itu, merujuk pada penjelasan tersebut, 
pengendalian dalam kegiatan ini menjadi penentu 
atas keberhasilan atau telah terjadinya kegagalan 
mencapai tujuan.
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Selanjutnya mengingat keterbatasan manusia 
dalam kodratinya, maka pengawasan dari aparat 
pengawasan (internal dan eksternal) diperlukan. 
Pencapaian hasil yang telah diraih oleh setiap 
satuan kerja tetaplah pada pijakan atau pedoman, 
sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan. 
Akan tetapi karena keterbatasan tersebut kerap 
kali hasil pelaksanaan kegiatan tidak memenuhi 
efi siensi dan efektifi tas. Oleh karena itu, peran 
pengawasan fungsional dapat mendeteksi 
kegiatan dalam capaian secara berdaya guna dan 
berhasil guna.

Karena cakupan pengawasannya tidak hanya 
mencakup aspek ketertiban dan ketaatan terhadap 
peraturan. Namun juga mancakup tata laksana 
kegiatan yang menghasilkan keluaran (output) 
secara efektif dan efi sien. Artinya setiap kegiatan 
yang dilaksanakan harus didukung dengan tingkat 
capaian yang terukur. Sehingga menghasilkan 
pertanggung jawaban yang transparan, yang 
selama ini menjadi harapan publik.

Perspektif semacam ini harus selalu dibangun 
agar pengelolaan pembangunan tidak semakin 
boros. Atau pencapaian hasil pembangunan 
dan tata pemerintahan benar-benar dapat 
mengejawantahkan tingkat kesejahteraan 
masyarakat. Itu pula sebabnya mangapa 
pengembangan diri untuk melawan meniadakan 
tindakan pemborosan patut dan harus dibangun. 
Perspektif lainnya adalah aksi/tindakan 
perbaikan penghasilan aparatur Negara itu 
sendiri secara berkala agar terpenuhi kehidupan 
yang mampu melawan segala mgodaan yang 
menimbulkan KKN. Kita pasti bisa, walaupun 
harus memerlukan waktu.

PENUTUP

Terhadap uraian sederhana ini dapat dipadatkan 
bahwasanya pengawasan memang kerap 
dibutuhkan, baik pengawasan structural maupun 
pengawasan fungsional. Karena mengingat 
keterbatasan manusia dalam melaksanakan 
kegiatan kedinasan.
Oleh karena itu, pembentukan dan pengembangan 
diri untuk melawan segala tindakan/perbuatan 
KKN menjadi hal penting untuk menghindari 
godaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA :

1. Surat kabar Media Indonesia, 25/06/2009
2. Surat kabar Media Indonesia, 14/12/2009
3. Surat kabar Media Indonesia, 16/02/2010.

WasrikWasrik



35Buletin Pengawasan Volume 7 No. 2 Juni 2010 35Buletin Pengawasan Volume 7 No. 1 Maret 2010

PENTINGNYA PENGAWASAN DILAKUKAN SECARA INTENSIF PENTINGNYA PENGAWASAN DILAKUKAN SECARA INTENSIF 
TERHADAP PT. PLN (PERSERO)TERHADAP PT. PLN (PERSERO)

Oleh : Tamjani, Santi Aisah

Defi nisi dari “audit” adalah: “memeriksa 
dan mengevaluasi seseorang, organisasi, 
system, proses, atau produk”.  Audit 

biasanya dilakukan untuk memastikan  kebenaran 
dan ke-dapat-diandalkan-nya sebuah informasi 
serta mengukur bekerja atau tidaknya suatu sistem 
kontrol internal (Internal control system).

Audit juga merupakan langkah manajemen 
biasa dan logis yang dilakukan sebuah badan 
usaha  untuk mengukur kinerja perusahaan atau 
menentukan langkah perencanaan kedepan, 
terlebih ketika badan usaha yang bersangkutan 
mengalami kerugian. Terlebih lagi jika kerugian 
itu dialami secara terus menerus. Berlaku baik itu 
badan usaha kelas teri seperti PT Babah Liong di 
bilangan Kota sana, ataupun sekelas dinosourus 
seperti PT PLN. 

Ketika seluruh masyarakat banyak yang komplen 
dan mempertanyakan kinerja PT PLN serta merasa 
sebal dan dirugikan atas biaya listrik yang tinggi, 
sering  terjadinya pemadaman mendadak atau 
sistem pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, 
ada wacana bahwa Pemerintah (PLN) hendak 
melakukan audit terhadap konsumen (pelanggan 
PLN) yang nota bene membayar jasa yang 
disediakan PLN.  “It’s like seeing an elephant in a 
living room”. Problem PLN begitu jelasnya terlihat 
oleh masyarakat luas yang melihat dan mereka-
reka apa yang sedang terjadi pada tubuh PLN, 
tetapi Pemerintah (PLN), seolah menunjukkan ke-
pura-pura-tidak-tahu-an-nya atas apa yang terjadi 
di PLN. Lihat saja SKB empat menteri yang bakal 
mengatur  penghematan listrik itu. Entah dari mana 
datangnya ide mengaudit konsumen tersebut. 

Dari kaca mata manajemen, apa yang sedang 
PLN dan konsumen PLN alami saat ini  dapat 
digambarkan dengan statement sederhana; 
“Pertumbuhan jumlah konsumen PLN  tidak setara 
dengan kemampuan PLN dalam menyediakan 
Listrik”. Statement ini tentu membutuhkan 
pembuktian kwantitatif dan kwalitatif, agar tidak 

hanya menjadi kalimat kosong tanpa makna. Untuk 
itu diperlukan sebuah audit. Lalu siapa yang harus 
di audit? Siapa yang memiliki problem tidak mampu 
menyediakan listrik? Siapa yang harus diukur 
kinerjanya atas ketidak-mampuan ini? Jawabnya, 
PLN. Bukan Konsumen. Konsumen adalah pihak 
pembeli yang membayar berdasarkan kontrak jual 
beli.  “An audit seeks to provide only reasonable 
assurance that the statements are free from material 
errors”, kata sebuah kamus manajemen.  Sebuah 
audit dilakukan untuk memberikan kepastian yang 
beralasan bahwa pernyataan-pernyataan/laporan 
yang dibuat (oleh PLN), bebas dari kesalahan-
kesalahan materil”. Artinya PT PLN sebagai 
sebuah public service institution seharusnya tidak 
hanya berani mengatakan “kita defi sit listrik”, 
tapi harus berani diperiksa untuk menguji dan 
mempertanggung-jawabkan statement “kita defi sit 
listrik” tersebut. Jadi bukan malah melakukan 
langkah tidak biasa yaitu mengaudit konsumen 
(Pelanggan PLN). 

Jadi apakah SKB empat Menteri yang akan 
mengatur masalah penghematan listrik itu sebuah 
solusi mengatasi defi sit listrik negeri ini?  Penulis 
melihatnya  sebagai hal yang  ridiculous. Pertama 
karena SKB itu  mungkin akan dikeluarkan 
sebelum pembuktian akan defi sit listrik lewat audit 
itu dilakukan; kedua adalah, bukankah efi siensi 
konsumen adalah  hal yang seharusnya tidak 
dicampuri oleh PLN dan secara legal dan etika 
seharusnya dilindungi? Sederhana sekali, setiap 
pengusaha atau kepala  rumah tangga yang sehat 
lahir batin pasti akan melakukan  pemeriksaaan 
(self-audit) atas rekening listrik mereka sendiri 
tanpa campur tangan PLN (atau Pemerintah), 
karena pembengkakan rekening listrik, sebagai 
konsekwensi pemborosan listrik, pasti akan 
mempengaruhi ongkos kerja dan biaya produksi 
industri mereka, yang akhirnya tentu akan 
mempengaruhi rugi laba usaha mereka bagi 
mereka yang pengusaha atau mempengaruhi 
keuangan keluarga bagi konsumen rumah tangga. 
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Jadi pemerintah sebaiknya tidak perlu repot–repot, 
menguras energi dan biaya untuk mengaudit 
efi siensi pemakaian listrik  pelanggan. Kalau 
mengimbau, tanpa melanggar hak-hak konsumen, 
yah, sah-sah saja!

PLN harus diaudit. Itu langkah yang paling tepat. 
Diaudit oleh pihak eksternal yang profesional dan 
independen. Diaudit dari semua lini manajemen. 
Bukan semata untuk mendapatkan perhitungan 
biaya produksi versus  harga jual listrik tetapi 
juga memeriksa dan mengukur kemampuan  
pembangkit listrik yang ada,  kinerja operasional 
manajemennya, termasuk manusianya, human 
capital-nya.  Audit PLN seharusnya akan 
menguntungkan PLN sendiri, karena inilah 
momen paling tepat untuk membuktikan bahwa 
PLN (mungkin) sudah bekerja maksimal, sudah 
efi sien, seperti yang selalu mereka katakan, 
atau sebaliknya, audit itu akan menemukan 
banyak faktor yang mendukung langkah-langkah 
pembenahan dan reformasi dalam tubuh PLN. 
Audit PLN juga akan menepis tuduhan-tuduhan 
sinis masyarakat yang (mungkin) hanya menilai 
PLN dari kulit luar belaka. PLN akan mendapatkan 
respect dari masyarakat (konsumen PLN)  atas 
tranparansi audit yang PLN berikan. 

PERMASALAHAN DALAM PLN

Beberapa permasalahan yang terjadi 
dalam PT PLN yang perlu dicarikan solusi 
pemecahannya, yaitu :
1. Masalah yang dihadapi PLN bukanlah 

keterbatasan investasi, melainkan kesulitan 
arus kas. Masalah ini merupakan persoalan 
kemampuan manajemen mengelola 
keuangan. Pernyataan tersebut terkait program 
”Pola Penyambungan Solusi” PLN yang 
mendapatkan perhatian besar publik dalam 
beberapa pekan ini.  Tarif Solusi merupakan 
program “Penyambungan Pola Solusi” yang 
coba diberikan PLN kepada pelanggan dengan 
membebankan biaya penyambungan baru dan 
penambahan daya sampai 100 persen. 

2. Krisis listrik yang terjadi saat ini sebenarnya 
disebabkan juga oleh aktivitas ekonomi yang 
tidak tercatat di permukaan (underground 
economy). Pasalnya, pada tahun 2002 
pertumbuhan ekonomi hanya sekitar tiga 
persen, padahal pertumbuhan kebutuhan 
energi listrik bertambah hingga 7-8 persen. 

Listrik sebenarnya banyak dikonsumsi oleh 
sektor informal dan kegiatan ekonomi yang 
bersifat illegal selain itu  kebutuhan energi di 
Indonesia tumbuh begitu cepat dalam enam 
tahun terakhir. Namun, hal tersebut tidak 
diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang 
bisa membuka lapangan pekerjaan. Dengan 
banyaknya kegiatan ekonomi di dalam negeri 
yang tidak tercatat dalam ukuran pertumbuhan 
ekonomi Indonesia. Padahal kegiatan yang 
tak tampak itu ikut mempengaruhi besarnya 
pertumbuhan konsumsi listrik.
Ada ukuran elastisitas yang menghubungkan 
antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan 
konsumsi listrik. Berdasarkan perhitungan 
untuk elastisitas, sebelum krisis ekonomi tahun 
1997, setiap satu persen pertumbuhan ekonomi 
akan meningkatkan konsumsi listrik sebesar 
dua persen. Tahun 1997, saat pertumbuhan 
ekonomi sebesar tujuh persen, pertumbuhan 
konsumsi listrik meningkat hingga 14 persen. 
Seharusnya ukuran elastisitas tersebut masih 
berlaku sampai sekarang, sebab tidak ada 
perubahan teknologi yang signifi kan. Meskipun 
demikian, pertumbuhan ekonomi tahun ini 
antara 3-4 persen, tetapi peningkatan konsumsi 
listrik antara 8-10 persen. Jika pertumbuhan 
konsumsi listrik 8-10 persen, maka pertumbuhan 
ekonomi sebesar 4-5 persen.
Kondisi yang tidak sinkron antara angka 
pertumbuhan kebutuhan listrik dan 
pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi 
adanya konsumsi listrik yang cukup besar. 
Namun, kegiatan ekonomi yang menjadi 
penyebab pertumbuhan kebutuhan listrik 
itu tidak tercatat. Pasalnya, sebagian 
kegiatan ekonomi tersebut dilakukan oleh 
pelaku underground economy. Kehadiran 
underground economy bukanlah suatu hal 
yang merugikan. Tetapi tidak selamanya dapat 
diandalkan sebagai katup pengaman, karena 
hanya sebagai subsistem.

3. Dengan adanya infrasturktur listrik di Indonesia 
pada posisi seperti saat ini, investor memang 
akan sulit masuk ke Indonesia. Tapi bukan 
berarti investor yang sudah ada di Indonesia 
akan tetap bertahan dengan kondisi seperti 
sekarang ini. Sehingga Pemerintah harus segera 
memperhatikan masalah ketenagalistrikan di 
Indonesia. Pasalnya, Indonesia membutuhkan 
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investor baru. Sebab, setiap negara 
membutuhkan pemodal baru setiap tahunnya.

4. Lemahnya kemampuan PLN untuk menyediakan 
pasokan listrik di Pulau Jawa, diutarakan 
langsung Direktur Utama PLN Eddie Widiono. 
Pemakaian listrik pada saat beban puncak, sering 
kali sudah melampaui perkiraan kemampuan 
PLN untuk menyediakan pasokan listrik bagi 
pelanggannya.

5. PT PLN masih menggunakan pembangkit listrik 
berbahan bakar solar harus diganti dengan gas 
dikarenakan solar mampu menghabiskan dana 
10 kali lipat dibanding gas

6. Kenaikan  TDL yang akan berdampak negatif, 
yaitu terhadap pendapatan riil masyarakat dan 
terhadap permintaan sektoral. Dengan kata lain 
akan menyebabkan daya beli semakin menurun, 
tidak sedikit industri kecil yang akan gulung 
tikar, meningkatnya PHK masal pada akhirnya 
berujung pada meningkatnya penggangguran 
dan kemiskinan.

SOLUSI PERBAIKAN 

Solusi untuk mengatasi permasalahan PLN 
yang harus dilakukan oleh Inspektorat Jenderal 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 
antara lain :
1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan 

insentif/disinsentif bagi pelanggannya lewat 
pengumuman yang ditandatangani oleh 
Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN. 
Insentif tersebut diberikan kepada pelanggan 
yang mampu menghemat listrik sampai 
kurang dari 80% rata-rata pemakaian seluruh 
pelanggan PLN pada setiap golongan batas 
daya.  Sementara disinsentif dikenakan bagi 
mereka yang menggunakan listrik diatas 80% 
rata-rata pemakaian pelanggan dalam batas 
daya.  Dengan kebijakan ini, hampir bisa 
dipastikan ada sekitar 50% pelanggan pada 
setiap golongan batas daya yang akan kena 
disinsentif, kecuali bentuk sebaran penggunaan 
daya sangat menjulur ke sisi yang besar (sisi 
kanan).  

2. Melakukan audit manajemen investasi, audit 
teknikal & teknologi serta audit manajemen 
operasional 

3. Melakukan pengawasan terhadap  biaya 
pemeliharaan pembangkit, atau pemeliharaan 
pembangkit yang kurang optimal yang ditunjukan 
dengan buruknya manajerial manajemen PLN, 
khususnya dalam mengatur beban listrik dan 
sistem perawatan pembangkit.

DAFTAR PUSTAKA:

1. www.fi skal.depkeu.go.id
2. Audit pln siapa takut oleh : Tika Sinaga (Humas 

Depkeu)
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Gambaran Umum Metode Seismik dalam Kegiatan Eksplorasi
Oleh : Juda Maksi Fanggidae

Metode seismik merupakan salah satu 
metode geofi sika yang mempelajari 
sifat bumi atau batuan berdasarkan 

karakteristik gelombang seismik. Gelombang 
seismik dihasilkan dari suatu sumber (source) 
seismik yang diusikan sehingga menghasilkan 
gelombang yang merambat melalui medium yaitu 
tanah atau batuan kesegala arah dan dipantulkan 
atau dibiaskan ketika melalui batuan yang memiliki 
kontras kecepatan yang berbeda. Gelombang yang 
dipantulkan ini kemudian diterima oleh receiver 
(penerima) dengan jarak tertentu dari source 
(sumber gelombang) di permukaan sebagai fungsi 
waktu. Data yang diterima oleh receiver inilah yang 
memberikan informasi struktur lapisan dibawah 
permukaan.

Metode seismik memiliki beberapa keunggulan 
dan kelemahan, bila dibandingkan dengan 
metode-metode gefi sika lainnya, yaitu: 

dan biaya yang diperlukan.
Dalam ekplorasi minyak dan gas bumi digunakan 
metode sesimik refl eksi (pantul) yang hanya 
mengamati gelombang pantul berasal dari batas 
formasi geologi atau lapisan. Informasi medium 
yang dilewati diekstrak dari bentuk dan amplitudo 
gelombang pantul yang diterima atau direkam.
Seperti yang telah disebutkan diatas, gelombang 
yang dihasilkan oleh sumber merambat kesegala 
arah seperti ditunjukan pada gambar berikut

Gambar Arah rambat gelombang 
(P merupakan sumber gelombang)

Berdasarkan hal ini, gelombang seimik dibagi 
menjadi dua macam yaitu :
1. Body wave, merupakan gelombang yang 

merambat melalui interior bumi dan memiliki 
frekuensi yang lebih tinggi dari surface 
wave. Gelombang ini terdiri dari gelombang 
P (primery atau compressional wave) dan 
gelombang S (secondary wave). Gelombang 
ini yang digunakan sebagai data untuk 
memperoleh informasi bawah permukaan;

2. Surface wave, merupakan gelombang yang 
merambat melalui permukaan, gelombang 
ini mempunyai frekuensi dan kecepatan yang 
lebih rendah dari body wave dan gelombang 
ini sering dianggap sebagai noise. Gelombang 
ini dibagai menjadi dua yaitu : love wave dan 

Metode Seismik

Keunggulan Kelemahan
Dapat mendeteksi variasi baik lateral 
maupun kedalaman dalam parameter 
fi sis yang relevan, yaitu kecepatan 
seismik.

Banyaknya data yang dikumpulkan 
dalam sebuah survei akan sangat besar 
jika diinginkan data yang baik

Dapat menghasilkan citra kenampakan 
struktur di bawah permukan
 

Perolehan data sangat mahal baik 
akuisisi dan logistik dibandingkan 
dengan metode geofi sika lainnya.

Dapat dipergunakan untuk membatasi 
kenampakan stratigrafi  dan beberapa 
kenampakan pengendapan.
 

Reduksi dan prosesing membutuhkan 
banyak waktu, membutuhkan 
komputer mahal dan ahli-ahli yang 
banyak.

Respon pada penjalaran gelombang 
seismik bergantung dari densitas batuan 
dan konstanta elastisitas lainnya. Sehingga, 
setiap perubahan konstanta tersebut 
(porositas, permeabilitas, kompaksi, dll) 
pada prinsipnya dapat diketahui dari 
metode seismik.

Peralatan yang diperlukan dalam 
akuisisi umumnya lebih mahal dari 
metode geofi sika lainnya.

Memungkinkan untuk deteksi langsung 
terhadap keberadaan hidrokarbon
 

Deteksi langsung terhadap 
kontaminan, misalnya pembuangan 
limbah, tidak dapat dilakukan.

Berdasarkan tabel diatas, metode seismik sangat 
baik digunakan untuk mendeteksi batuan dengan 
variasi kecepatan yang berbeda. Tetapi diperlukan 
biaya yang cukup mahal dibandingkan dengan 
metode geofi sika lainnya. Sehingga pemilihan 
metode geofi sika yang digunakan sangat tergantung 
peruntukannya atau informasi yang ingin diperoleh 
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rayleigh waves.
Keempat bentuk rambatan gelombang tersebut 
dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar  Perbedaan rambatan gelombang

Tahapan dalam kegiatan seismik umumnya dibagi 
menjadi 3 (tiga) tahap yaitu:
1. Pengumpulan data (Akuisisi data);
2. Prosesing data; dan 
3. Interpretasi.

Illustrasi tahapan seismik dapat dilihat pada gambar 
berikut :

Gambar Illustrasi akuisisi data sampai menjadi 

penampang seismik

Pengumpulan data, yaitu proses pengambilan 
data seismik untuk memperoleh informasi geologi 
bawah permukaan dari daerah yang di survei. 
Pengambilan data seismik ini dilakukan dengan 
menciptakan gelombang buatan yang dihasilkan 
dari sumber buatan dengan menganalisa/
mengobservasi waktu kedatangan gelombang 
yang dipantulkan dari batas lapisan (refl ektor) yang 
diterima oleh receiver (penerima).

I. INSTRUMEN
a). Sumber Seismik

Gelombang seismik yang dihasilkan pada 
kegiatan survei antara lain:
 Dinamit (berupa ledakan, digunakan pada 

survei di darat)

 Vibroseis (berupa getaran yang dihasilkan 
dari truck, digunakan pada survei darat)

 Air Gun (digunakan pada survei di laut)
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b. Penerima (Receiver)
Gelombang seismik yang dipantulkan dari 
refl ektor akan diterima oleh receiver. Jenis 
receiver antara lain :
 Geophone (digunakan di darat)

 Hydrophone (digunakan di laut)

Hydrophone ini terdapat didalam streamer, 
yang ditunjukan pada gambar berikut:

3). Unit Perekam
Gelombang yang dipantulkan diterima oleh 
geophone kemudian direkam yang terdapat 
pada unit perekam(seperti yang ditunjukan 
pada gambar).

II. AKUISISI:

 Konfi gurasi line seismik 
Konfi gurasi line seismik tergantung dari 
kondisi lapangan itu sendiri dan target yang 
diukur. Konfi gurasi yang digunakan antara 
lain:.

a). Off-end Spreding, dengan konfi gurasi 
sebagai berikut :

 
b). Split Spread, dengan konfi gurasi sebagai 
berikut:

Keterangan :   
  = Sumber (Source)

   = Penerima

Xmin = Minimum offset (Near Offset) yaitu jarak  
antara sumber ke penerima terdekat

Xmax = Maksimum offset (Far Offset) yaitu jarak  
          antara sumber ke penerima terjauh.

 Tipe akuisisi 
Tipe akuisisi berdasarkan lokasi dibagi 
menjadi 2 yaitu :
a. Akuisisi seismik di darat

Sumber energi seismik berasal dari 
dinamit ataupun vibroseis yang 
menghasilkan gelombang seismik, 
dipantulkan dan diterima oleh geophone 
dan direkam pada unit perekam yang 
terdapat didalam truck (lihat gambar).

 Xmin 

Xmax 
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b. Akuisisi seismik di laut
Akusisi data seismik di laut lebih rumit 
dibanding akuisisi di darat antara lain, 
bagaimana mempertahankan kecepatan 
kapal agar konstan biasanya dibawah 5 
knot, adanya bising atau noise (akibat 
arus laut, deru mesin kapal, baling-
baling, kapal-kapal nelayan, rumpon-
rumpon dapat mengganggu kegiatan 
operasi survei. Skema akuisisi data 
seismik di laut dapat dilihat gambar 
dibawah ini (2 Dimensi) (lihat gambar)

Dalam praktiknya akuisisi seismic marin 
terdiri atas beberapa komponen: kapal 
utama, gun, streamer, GPS, kapal perintis 
dan kapal pengawal dan kadang-kadang 
perlengkapan gravity (ditempatkan di 
dalam kapal) dan magnetik yang biasanya 
ditempatkan 240 meter di belakang kapal 
utama (3 meter di dalam air).
Dua buah kapal perintis (chase boat) 
yakni sekitar 2 mil di depan kapal utama 
bertanggung jawab membersihkan lintasan 
yang akan dilewati (membersihkan 
rumpon, perangkap ikan, dll) , dan 
menghalau kapal-kapal yang dapat 
menghalagi operasi ini serta dibelakang 
streamer, terdapat juga sebuah kapal 
pengawal.
Navigasi bertujuan untuk memastikan 
bahwa akuisisi data seismik berada 
pada lintasan yang dikehendaki serta 
mengontrol kecepatan kapal utama.

3. Prosessing Data
Rekaman data seismik (raw data) yang 
diperoleh dari hasil pengukuran harus 
dilakukan prosessing sehingga dihasilkan 
suatu penampang seismik. Secara umum 

tahapannya sebagai berikut:
a. Preprocessing adalah tahapan 

pengolahan data seismik yang sangat 
penting dan kesalahan pada tahap ini 
akan mempengaruhi hasil akhir.

b. Dekonvolusi untuk memperoleh 
seri refl ektivitas dimana efek dari 
wavelet telah berkurang. Wavelet 
adalah gelombang mini atau ’pulsa’ 
yang memiliki komponen amplitude, 
panjang gelombang, frekuensi dan 
fasa.

c. Analisa kecepatan merupakan bagian 
terpenting dalam metode seismik, 
digunakan dalam stacking NMO 
Velocity dan untuk mengkonversi 
penampang seismik dalam domain 
waktu ke penampang seismik dalam 
kedalaman.
NMO bertujuan untuk menghilangkan 
efek offset (jarak source-receiver) 
dalam satu CMP/CDP, ditunjukan 
oleh gambar berikut:

Gambar proses NMO

4. Stacking
Setelah dilakukan koreksi NMO 
dilakukan stacking untuk mengurangi/
menghilangkan efek noise atau 
meningkatkan rasio signal-noise. (proses 
stacking dapat dilihat pada gambar)
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5. Migrasi.
merupakan proses memindahkan data 
seismik ke posisi yang benar secara 
horisontal maupun vertikal (lihat 
gambar). 

Gambar ilustrasi migrasi

6. Intepretasi
Hasil prosessing adalah penampang 
seismik dalam domain waktu, sehingga 
perlu dilakukn konversi ke kedalaman 
(depth) sehingga perlu dilakukan well 
seismic tie dengan data-data yang 
diperlukan antara lain sonic log, density 
log check shot atau VSP (vertikal seismic 
profi les).
Interpretasi dilakukan untuk 
memperkirakan geologi dibawah 
permukaan serta lapisan batuan 
dibawah permukaan. Dalam melakukan 
interpretasi diperlukan integrasi dengan 
data  geologi dari sumur ataupun 
data singkapan geologi. Contoh hasil 
interpretasi dapat dilihat gambar 
berikut:

Gambar contoh hasil interpretasi struktuk antiklin

DAFTAR PUSTAKA :

1. Evans,B.J.,1997,A Handbook for Seismic 
Data Acquistion In Exploration, Geophysical 
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2. Sheriff,R.B.,1991,Encyclopedic Dictionary 
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Edition,Geophysical References Series: SEG.
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PEMIMPIN DAN PEMIMPIPEMIMPIN DAN PEMIMPI
Oleh : Drs. Ismartoyo, M.Si

Melihat sepak terjang para yang saat ini disebut 
pemimpin sangat menggelitik untuk sekedar 
menyoroti atau mengomentari. Mengapa? 

tidak ada yang menyuruh tidak ada yang mengangkat 
tiba tiba memproklamirkan diri menjadi pemimpin, 
sebagai orang yang ngetop, orang mumpuni, 
mempunyai kedigdayan, kelebihan dan kewahyon 
sebagai seorang pemimpin. Memang banyak macam 
macam pemimpin, ada orang yang di nobatkan oleh 
masyarakat untuk diangkat jadi pemmpin, ini dia 
nggak minta, tidak kampanye, tapi masyarakat yang 
mengangkatnya menjadi pemimpin, kemudian ada 
pemimpin yang di pilih secara prosedur prosedur 
formal seperti lurah desa, kemudian ada pemimpin 
yang di sebabkan ia diberi surat keputusan ia diangkat 
untuk menjadi pemimpin organisasi. Fenomena lain 
adalah banyaknya partai politik pada tahun 2009 
yang didirikan oleh kelompok masyarakat yang 
bermimpi akan menjadi Bupati, Gubernur, anggota 
DPR, fungsionaris partai, menjadi menteri bahkan 
menjadi presiden.

PETUALANG

Bagaimana nasib negeri ini kalau para pengelola 
negeri ini adalah para petualang, spekulan, penjudi, 
tukang adu nasib. Tanpa mempunyai latarbelakang 
pengetahuan di bidang pemerintahan, disiplin ilmu 
yang memadai, pengalaman yang memadai tiba tiba 
ingin menjadi anggota DPR, Bupati, Gubernur, Menteri 
bahkan Presiden. Bagaimana mungkin negara ini akan 
diserahkan pengelolaanya pada para pengadu nasib, 
pencari peruntungan, syukur-syukur jadi nggak jadi 
juga nggak apa apa namanya juga usaha.

PEMIMPIN ZAMAN DULU

Kalau zaman dulu munculnya pemimpin terjadi 
secara alamiah mungkin ia di kelompoknya di anggap 
sebagai yang paling tua dalam arti ia di tuakan, tua 
agamanya dalam arti pengetahuan agamnya, tua 
pengaruhnya mungkin karena kelebihan yang ia miliki 
ia mempunyai pengaruh yang besar di kelompoknya 
sehingga diangkat sebagai pemimpin, atau karena 
kesaktianya diangkat menjadi lurah wiro temtomo, 
atau senopati perang, atau karena ketokohanya 
punya andil besar dalam memajukan daerahnya, 
atau orang paling kaya di desanya. Namun apapun 
alasanya hampir dapat dipastikan bahwa semua 
didasarkan pada penilaian, pengakuan masyarakat 

pada diri seseorang di anggap mempunyai prestasi 
atau kelebihan tertentu baru secara ramai ramai 
masyarakat menobatkannya menjadi pemimpin

PEMIMPIN MASA KINI

Saat ini banyak orang yang berduyun-duyun 
memproklamirkan diri menjadi pemimpin sehingga ia 
layak diangkat menjadi pemimpin. Pemimpin partai, 
pemimpin daerah, pemimpin organisasi, pemimpin 
untuk mewakili rakyat. Yang aneh adalah tak segan 
segan mengeluarkan uang untuk membujuk supaya 
orang menganggap ia pemimpin. “Mas sampean 
tak kasih uang tapi aku sampean angkat menjadi 
pemimpin ya”, jadi ia memanipulasi supaya ia di 
anggap mempunyai kemampuan menjadi pemimpin, 
ia berteriak teriak minta pengakuan, melalui tv, radio, 
koran, meminta kepada khalayak agar ia di angkat 
menjadi pemimpin.

PEMIMPI

Dewasa ini banyak para pemimpi pemimpi yang 
ingin di angkat menjadi peimpin. Merasa punya 
kemampuan, kapasitas  merasa dirinya mampu, 
punya modal sehingga layak diangkat jadi pemimpin. 
Sekarang banyak para spekulan, petualang, 
pedagang, penjudi, pemulung, pecundang mimpi 
menjadi pemimpin. Itu ya sah saja tidak ada yang 
melarang. Ironis memang, gagal mencari pekerjaan, 
gagal mengadu nasib, gagal mengadu untung beralih 
lahan menjadi pemimpin. tujuan menjadi pemimpin 
merupakan lahan untuk memperbaiki kehidupan, 
karena kemungkinan kemungkinan terbuka luas  
pemimpin bak dunia fi lm, dunia sinetron semua bisa 
berubah setiap saat, tidak kurang pengamen menjadi 
penyanyi, artis, selebritis. Maka tidak salah kalau 
pesinetron, pesenam, pesinden, pemalak, pemabok 
pengacara pada bermimpi menjadi pemimpin seperti 
Bupati, Walikota, Gubernur bahkan Presiden. Ataupun 
menjadi Ketua Rukun Warga atau Rukun Tetangga.

ANOMALI KEPEMIMPINAN

Kalau zaman dulu orang mau menjadi pemimpin 
harus tirakat, nglakoni, prihatin, topo broto, melalui 
pendidikan kepemimpinan, pengkaderan, menjadi 
aktivis di organisasi kepemudaan dan sebagainya, 
namun sekarang zaman instan tersedia jalan tol untuk 
menjadi pemimpin. Namun sebenarnya hanya modal 
nekat modal berani, modal asal. Tetapi anehnya 
tidak sedikit yang betul betul menjadi pemimpin, 
walaupun setelah menjadi pemimpin beneran 
jangankan pidato, memaparkan program, memberi 
pengarahan, memberi pencerahan membaca teks 
saja membacanya tidak pas. Wallahua”lam

OpiniOpini



44 Buletin Pengawasan Volume 7 No. 2 Juni 2010

LEMBARAN HUKUM
Oleh : Zulfi kar Tandjung

Lembaran ini merupakan ulasan permasalahan hukum yang nyata terjadi serta untuk menjelaskan 
dasar hukum yang menjadi pijakan dari jawaban permasalahan tersebut. Semoga lembaran ini 
dapat bermanfaat bagi pencerahan kita semua.

RUMAH NEGARA

Seorang Anak kandung diminta oleh negara untuk 
mengosongkan sebuah RUMAH NEGARA golongan 
II yang diperoleh pada saat Bapaknya menjadi PNS 
pada salah satu intansi pemerintah. Bapak dan Ibu 
tersebut meninggal pada tahun 1990. 
Beberapa pertanyaan sederhana pun muncul, 
1. Mengapa Anak kandung tersebut harus 

mengosongkan RUMAH NEGARA tersebut ?
2. Apakah Anak kandung tersebut berhak untuk 

memiliki RUMAH NEGARA tersebut ?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami 

mencoba untuk menguraikan secara garis besar 
dasar hukum mengenai RUMAH NEGARA.

Dasar hukum :

1. PP No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah 
Negara;

2. PP No. 31 Tahun 2005 tentang Perubahan 
Atas PP No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah 
Negara;

3. Perpres No. 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan 
Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah 
Negara; dan

4. Peraturan Menteri PU No : 22/PRT/M/2008 
tentang Pedoman Teknis Pengadaan, 
Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, 
Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas 
Rumah Negara.

PEMBAHASAN

Defi nisi Rumah Negara :
Defi nisi dari rumah negara dapat dilihat dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 
tentang Rumah Negara, adalah bangunan yang 
dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat 
tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga 

serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/
atau Pegawai Negeri.
Ketika menghuni rumah negara, penghuni 
memiliki kewajiban untuk membayar sewa 
rumah; memelihara rumah dan memanfaatkan 
rumah sesuai dengan fungsinya; membayar 
pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan 
dengan penghunian rumah negara; membayar 
biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/
atau gas; mengosongkan dan menyerahkan rumah 
beserta kuncinya kepada Pejabat yang berwenang 
selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) 
bulan sejak diterima Surat Izin Penghunian; dan 
mengajukan permohonan pengalihan hak paling 
lambat 1(satu) tahun sejak ditetapkan menjadi 
rumah negara golongan III, serta dilarang untuk :
a. menyerahkan sebagian atau seluruh rumah 

kepada pihak lain;
b. mengubah sebagian atau seluruh bentuk 

rumah;
c. menggunakan rumah tidak sesuai dengan 

fungsinya ; dan
d. menghuni rumah negara dalam satu kota/

daerah yang sama bagi masing-masing suami/
isteri yang berstatus pegawai negeri.

Peruntukan Rumah Negara :
Rumah negara hanya dapat diberikan kepada 
Pejabat atau Pegawai Negeri dengan hak serta 
kewajiban yang melekat didalamnya.
Rumah negara tersebut memiliki status golongan 
rumah negara yang diatur dalam PP No. 40 Tahun 
1994 tentang Rumah Negara, yaitu :
a. Rumah Negara Golongan I, adalah Rumah 

Negara yang dipergunakan bagi pemegang 
jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya 
harus bertempat tinggal di rumah tersebut, 
serta hak penghuniannya terbatas selama 
pejabat yang bersangkutan masih memegang 
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jabatan tertentu tersebut. Rumah negara yang memiliki fungsi secara langsung melayani atau terletak 
dalam lingkungan suatu instansi, rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, pelabuhan, dan laboratorium 
otomatis ditetapkan sebagai rumah golongan ini. Rumah negara golongan ini juga dapat disebut 
sebagai rumah Jabatan.

b. Rumah Negara Golongan II, adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat 
dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila 
telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara. Rumah negara golongan ini juga 
dapat disebut sebagai rumah instansi.

c. Rumah Negara Golongan III, adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II 
yang dapat dijual kepada penghuninya.

Pejabat atau Pegawai Negeri yang ingin menghuni rumah negara tersebut harus terlebih dahulu memenuhi 
persyaratan sebagai berikut:

 Rumah Negara Persyaratan Keterangan

 Golongan I a. menduduki jabatan di instansi ybs  Surat Izin Penghunian
    sesuai dengan tersedianya rumah jabatan; diberikan dan dicabut
   b. mendapatkan izin penghunian; oleh Pimpinan Instansi
   c. membuat surat pernyataan untuk mentaati atau Pejabat yang   

  kewajiban dan larangan; dan ditunjuk.
   d. untuk rumah negara berbentuk rumah susun       

  sudah mempunyai perhimpunan penghuni       
  rumah susun yang ditetapkan Pimpinan Instansi. 

 

 Golongan II e. berstatus pegawai negeri; Surat Izin Penghunian
   f. mendapatkan surat izin penghunian; diberikan dan dicabut
   g. membuat surat pernyataan  untuk mentaati  oleh Pejabat Ess. I atau 

  kewajiban dan larangan; Pejabat yang ditunjuk
   h. belum pernah membeli atau memperoleh       

  fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara       
  berdasarkan peraturan yang berlaku;

   i. tidak sedang menghuni rumah negara       
  Golongan II lainnya atau rumah negara       
  Golongan III atas nama suami-isteri; dan

   j. untuk rumah negara berbentuk rumah susun       
  sudah mempunyai perhimpunan penghuni       
  yang ditetapkan Pimpinan Instansi.

   k. Surat Izin Penghunian diberikan dan dicabut       
  oleh Pejabat Ess. I atau Pejabat yang ditunjuk

 Golongan III l. pegawai negeri, pensiunan pegawai negeri, Surat Izin Penghunian  
  janda/duda pegawai negeri, janda/duda  diberikan dan dicabut 
  pahlawan, pejabat negara atau janda/duda  oleh Direktur Penataan 
  pejabat negara, atau anak sah Bangunan dan  
  (bilamana penghuni meninggal dunia); Lingkungan atau Pejabat

   m. mendapatkan surat izin penghunian; yang ditunjuk, apabila
   n. membuat surat pernyataan untuk mentaati rumah negara terdapat 

  kewajiban dan larangan; di DKI Jakarta, Tangerang
   o. belum pernah membeli atau memperoleh  dan Bekasi; atau  

  fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara       
  berdasarkan peraturan yang berlaku;
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   p. tidak menghuni rumah negara Surat Izin Penghunian 
  Golongan II lainnya; diberikan dan dicabut

   q. untuk rumah negara berbentuk rumah susun  oleh Kepala Dinas   
  sudah mempunyai perhimpunan penghuni  Pekerjaan Umum/  
  yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi. Dinas Teknis Provinsi

   r. menduduki jabatan di instansi ybs yang membidangi   
  sesuai dengan tersedianya rumah jabatan; rumah negara, apabila

   s. mendapatkan izin penghunian; rumah negara terdapat
   t. membuat surat pernyataan untuk mentaati  diluar DKI Jakarta, Bogor 

  kewajiban dan larangan; dan Depok, Tangerang 
   u. untuk rumah negara berbentuk rumah susun  dan Bekasi.   

  sudah mempunyai perhimpunan penghuni       
  rumah susun yang ditetapkan Pimpinan Instansi.

Ketentuan mengenai Surat Ijin Penghunian adalah 
sebagai berikut :
1. Penghunian rumah negara hanya dapat 

diberikan kepada pejabat atau pegawai negeri;
2. Untuk dapat menghuni rumah negara bagi 

pejabat atau pegawai negeri harus memiliki 
Surat Izin Penghunian (SIP).

3. Surat Izin Penghunian sewaktu-waktu 
dapat dibatalkan apabila ada permintaan 
dari penghuni yang bersangkutan, rumah 
yang tidak ditempati oleh yang berhak, 
atau penghuni tidak berhak lagi menempati 
rumah negara;

Apabila penghuni negara tidak lagi memegang 
jabatan, berhenti karena pensiun, diberhentikan 
dengan atau tidak dengan hormat tanpa 
menerima hak pensiun, meninggal dunia, mutasi 
ke daerah atau instansi, berhenti atas kemauan 
sendiri, melanggar laranganan penghunian 
rumah negara, wajib mengosongkan rumah 
negara yang dihuninya selambat-lambatnya 
dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tidak lagi 
memegang jabatan tersebut atau sejak surat 
izin penghunian dicabut.

Mekanisme pengadaan, penetapan status, 
pengalihan status dan hak atas rumah negara 
:
Mekanisme yang berkaitan dengan rumah 
negara terdapat dalam Peraturan Presiden 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan 
Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah 
Negara.
Disebutkan bahwa pengadaan rumah negara 

dapat dilakukan dengan cara pembangunan, 
pembelian, tukar menukar atau tukar bangun, 
juga dimungkinkan dengan adanya hibah dari 
masyarakat atau badan usaha.

Tipe dan Klas Peruntukan
Tipe Khusus (luas 
bangunan 400m2 dan 
luas tanah 1000m2)

Menteri, Kepala LPND, Kepala 
Lembaga Tinggi Negara, dan 
Pejabat-pejabat yang setingkat 
Menteri

Tipe A (luas bangunan 
250m2 dan luas 
tanah 600m2)

Sekretaris Jenderal, Inspektur 
Jenderal, Direktur Jenderal, 
Kepala Badan, Deputi, dan 
Pejabat setingkat Ess. I atau 
PNS Gol IV/e dan IV/d

Tipe B (luas bangunan 
120m2 dan luas 
tanah 350m2)

Direktur, Kepala Biro, Inspektur, 
Kepala Pusat, Kakanwil, 
Asisten Deputi, Sekretaris 
Direktorat Jenderal, Sekretaris 
Badan, dan Pejabat setingkat 
Ess. II atau PNS Golongan 
IV/d dan IV/e

Tipe C (luas bangunan 
70m2 dan luas 
tanah 120m2)

Kepala Sub Direktorat, Kepala 
Bagian, Kepala Bidang, 
Pejabat Setingkat Ess.III atau 
PNS Gol. IV/a sampai dengan 
IV/c

Tipe D (luas bangunan 
50m2 dan luas 
tanah 120m2)

Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, 
Kepala Sub Bidang, Pejabat 
setingkat Ess.IV atau PNS 
Gol. III/a sampai dengan III/b

Tipe E (luas bangunan 
36m2 dan luas 
tanah 100m2)

Kepala Sub Seksi, Pejabat 
Setingkat atau PNS Gol. II/d 
ke bawah
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Pengadaan rumah negara ini harus sesuai dengan 
standar tipe dan klas rumah negara, yaitu :
Setelah melakukan kegiatan pengadaan, semua 
rumah negara ini wajib didaftarkan dengan 
tujuan :
a. untuk mengetahui status dan penggunaan 

rumah negara;
b. mengetahui jumlah secara tepat dan rinci 

jumlah aset yang berupa rumah negara;
c. menyusun program kebutuhan pembangunan 

rumah negara;
d. mengetahui besarnya pemasukan keuangan 

kepada negara dari hasil sewa dan pengalihan 
hak rumah negara; dan

e. menyusun rencana biaya pemeliharaan dan 
perawatan.

Dalam mendaftarkan rumah-rumah negara ini, 
harus ditempuh prosedur pendaftaran sebagai 
berikut :
1. Pimpinan Instansi yang bersangkutan mendaftar 

dengan membawa kelengkapan : surat 
permohonan pendaftaran, daftar inventarisasi, 
kartu legger, gambar legger/gambar arsip 
rumah dan gambar situasi, fotokopi keputusan 
otorisasi pembangunan rumah/surat keterangan 
perolehan dari instansi yang bersangkutan, 
fotokopi tanda bukti hak atas tanah atau surat 
keterangan tentang penguasaaan tanah, fotokopi 
Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau 
surat keterangan membangun dari instansi yang 
bersangkutan.

2. Pendaftaran diajukan kepada Menteri Pekerjaan 
Umum (dhi. Dirjen Cipta Karya) melalui :
a. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan, 

apabila rumah negara terletak di DKI Jakarta, 
Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi; atau

b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas 
Teknis Provinsi yang membidangi rumah 
negara, apabila rumah negara terletak di luar 
DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan 

Bekasi.

3. Setelah pendaftaran maka :
a. Direktorat Penataan Bangunan dan 

Lingkungan memberikan Surat Keterangan 
Bukti Pendaftaran Rumah Negara (SKBPRN) 
dengan penetapan Huruf Daftar Nomor 
(HDNo.) yang digunakan dalam penetapan 
status rumah negara dan sebagai dasar 
perencanaan anggaran pemeliharaan dan 
perawatan rumah negara.

b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas 
Teknis Provinsi yang membidangi rumah 
negara menyampaikan laporan pelaksanaan 
pendaftaran rumah negara kepada Dirjen 
Cipta Karya melalui Direktur Penataan 
Bangunan dan Lingkungan secara periodik 
dengan tembusan kepada Menkeu (dhi. 
Dirjen Kekayaan Negara) 

Bersamaan dengan kegiatan mendaftarkan rumah 
negara, dilakukan juga penetapan status oleh 
Pimpinan Instansi yang bersangkutan, berdasarkan 
usulan dari Pejabat Eselon I atau Pejabat yang 
ditunjuk yang menjadi bagian dari keseluruhan 
kegiatan pengelolaan terhadap rumah negara. 
Paling lambat 1 (satu) tahun sejak dimiliki oleh 
negara, Pimpinan Instansi mengeluarkan keputusan 
penetapan yang ditembuskan kepada Menteri 
Pekerjaan Umum selaku pembina Rumah Negara 
dan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang 
Milik Negara. Sementara penetapan Rumah Negara 
Golongan III dilakukan oleh Menteri Pekerjaan 
Umum.
Status-status rumah negara ini dapat berubah 
apabila dikemudian hari terdapat kondisi tertentu 
yang menyebabkan pengalihan status rumah 
negara maupun pengalihan hak atas rumah 
negara. Perubahan status maupun pengalihan hak 
ini yang kerap kali menimbulkan sengketa atau 
permasalahan sehingga dalam setiap tahapannya 
harus memperhatikan dan memenuhi prosedur 

Pengalihan
 status atau 

pengalihan hak
Persyaratan Prosedur Keterangan

I >  II a. adanya perubahan atau penggabungan organisasi; dan/atau
b. sudah tidak memenuhi fungsi sebagaimana ditetapkan semula

1). Pimpinan Instansi mengajukan permohonan pertambangan teknis 
kepada Menteri PU (dhi. Dirjen Cipta Karya);

2). Dirjen Cipta Karya (dhi. Dir Penataan Bangunan dan Lingkungan) 
melakukan kajian dan menetapkan pertimbangan teknis berisi 
rekomendasi persetujuan atau penolakan;

3). Apabila disetujui maka perubahan status itu ditetapkan dengan 
keputusan Pimpinan Instansi yang bersangkutan, dengan tembusan 
kepada Menteri PU dan Menkeu.

Pengalihan Status

II > I a. secara teknis rumah yang diubah statusnya memenuhi syarat sebagai 
rumah jabatan sesuai tipe dan klas rumah;

b. menyediakan rumah pengganti untuk penghuni lama;
c. mempertimbangkan efi siensi biaya pengadaan rumah negara Golongan 

I/Rumah Jabatan

1) Pejabat Ess. I atau Pejabat yang ditunjuk melakukan kajian terhadap 
rumah negara yang akan diusulkan untuk diubah statusnya;

2) Berdasarkan kajian ini, dapat ditetapkan keputusan perubahan 
status rumah negara oleh Pimpinan Instansi, dengan tembusan 
disampaikan kepada Menteri PU dan Menkeu.

Pengalihan Status
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II > III a. umur rumah negara paling singkat 10 
(sepuluh) tahun sejak dimiliki oleh 
negara atau sejak ditetapkan perubahan 
fungsinya sebagai Rumah Negara;

b. status hak atastanahnya sudah ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan;

c. rumah dan tanah tidak dalam keadaan 
sengketa berdasarkan surat permintaan 
instansi ybs;

d. penghuninya memiliki masa kerja paling 
singkat 10 (sepuluh) tahun sebagai PNS;

e. penghuni memiliki SIP yang sah dan 
suami atau istri yang bersangkutan belum 
pernah membeli atau memperoleh 
fasilitas rumah dan/atau tanah negara;

f. penghuni bersedia mengajukan 
permohonan pengalihan Hak Rumah 
Negara paling singkat 1 (satu) tahun 
sejak rumah menjadi rumah golongan 
III7; dan

g. memiliki perhimpunan penghuni yang 
ditetapkan Pimpinan Instansi, jika rumah 
berbentuk rumah susun.

1). Penghuni mengajukan usul pengalihan status 
kepada Pejabat Ess. I atau pejabat yang 
ditunjuk pada instansi ybs;

2). Terhadap usulan tersebut dilakukan kajian 
oleh Pejabat Ess.II atau pejabat yang ditunjuk, 
yang kemudian disampaikan

kepada Pejabat Ess.I atau pejabat yang ditunjuk;
3). Kajian disampaikan kepada Pimpinan Instansi 

oleh Pejabat Ess.I, untuk kemudian dilakukan 
pertimbangan;

4). Pimpinan Instansi berhak untuk menyetujui 
dan menolak usulan tersebut;

5). Setelah menyetujui, permohonan usul 
pengalihan status diajukan kepada Menteri 
PU (dhi. Dirjen Cipta Karya mell. Dir 
Penataan Bangunan dan Lingkungan);

6). Apabila semua syarat telah terpenuhi maka 
Dirjen Cipta Karya menetapkan status rumah 
negara yang baru, dengan keputusan yang 
disampaikan kepada Menkeu dan Pimpinan 
Instansi ybs;

7). Berdasarkan keputusan ini, Pimpinan Instansi 
menerbitkan keputusan penghapusan rumah 
negara dari daftar pengguna barang dengan 
tembusan kepada Menteri PU dan Menkeu;

8). Dirjen Cipta Karya kemudian menyampaikan 
daftar rumah negara golongan III sebagai 
barang milik negara kepada Menkeu (dhi. 
Dirjen Kekayaan Negara).

Pengalihan Status

III Milik a. berumur paling singkat 10 (sepuluh) 
tahun sejak dimiliki negara atau sejak 
perubahan fungsi sebagai rumah 
negara;

b. rumah tidak dalam sengketa

1) Penghuni rumah negara mengisi formulir 
permohonan;

2) Permohonan tersebut diajukan kepada 
Menteri PU (dhi. Dirjen Cipta Karya) mell. 
Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan 
(lokasi rumah negara di DKI Jakarta, Bogor, 
Depok, Tangerang dan Bekasi) atau Direktur 
Penataan Bangunan dan Lingkungan mell. 
Kepala Dinas PU/Dinas Teknis Provinsi 
(lokasi rumah negara di luar DKI Jakarta, 
Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi), dan 
ditembuskan kepada Menkeu dan Pimpinan 
Instansi ybs;

3) Berdasarkan persetujuan Menkeu atau 
Pejabat yang ditunjuk, Direktorat Penataan 
Bangunan dan Lingkungan, Dinas Pekerjaan 
Umum/Dinas Teknis Provinsi menyampaikan 
berkas permohonan kepada Panitia Penaksir 
dan Panitia Penilai, dan memberitahukan 
hari dan tanggal penaksiran dan penilaian;

4) Setelah melakukan penaksiran dan penilaian, 
Kepala Dinas PU/Dinas Teknis Provinsi 
menyampaikan permohonan dengan berita 
acara penaksiran dan berita acara penilaian 
kepada Direktur Penataan Bangunan dan 
Lingkungan Dirjen Cipta Karya Dep PU;

5) Berkas permohonan dengan berita acara 
penaksiran dan berita acara penilaian yang 
telah memenuhi syarat, ditindaklanjuti oleh 
Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan 
Dirjen Cipta Karua Dep PU dengan 
mengeluarkan Surat Keputusan Pengalihan 
Hak dan Penetapan Harga Rumah Beserta 
Ganti Rugi atas Tanahnya;

Pengalihan Status
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6) Kemudian Dir Penataan Bangunandan 
Lingkungan menyampaikan surat tersebut 
beserta harga yang harus dibayar dengan 
tembusan kepada Menkeu dan Pimpinan 
Instansi ybs;

7) Dalam waktu paling lambat 6 bulan 
setelah pemberitahuan, calon pembeli 
harus menyetor angsuran pertama 5% dari 
harga penjualan kepada Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara melalui Bank 
Pemerintah yang ditunjuk;

8) Setelah dibayar dengan tanda bukti 
pembayaran dari Bank Pemerintah dan telah 
disahkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
Negara, maka surat perjanjian sewa-beli 
dapat ditandatangani; 

9) Apabila pihak kedua telah melunasi angsuran 
sampai dengan terakhir dan memenuhi jangka 
paling cepat 5 tahun sejak penandatanganan 
Surat Perjanjian Sewa-Beli maka Kepala Dinas 
Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi 
menyampaikan bukti pelunasan tersebut 
kepada Direktorat Penataan Bangunan dan 
Lingkungan, yang ditindaklanjuti dengan 
dikeluarkannya Surat Keputusan Penyerahan 
Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak atas 
Tanah;

10) Menteri PU (dhi. Dir Penataan Bangunan 
dan Lingkungan/Kepala Dinas PU Provinsi/
Dinas Teknis Provinsi menyampaikan daftar 
Rumah Negara Gol III yang telah dserahkan 
hak milik dan pelepasan hak atas tanah 
kepada Menkeu (dhi. Dirjen Kekayaan 
Negara atau Pejabat yang ditunjuk) untuk 
dihapuskan dari Daftar Barang Milik Negara.

Pengalihan Status

sebagaimana dipersyaratkan peraturan-peraturan 
yang ada yakni :
Selain rumah negara sebagai barang milik negara 
yang harus dibina dan diawasi, seluruh pembayaran 
sewa rumah negara maupun pembayaran harga 
Rumah Negara Golongan III (pengalihan hak) juga 
harus dipertanggungjawabkan.
Pembayaran sewa rumah negara dihitung 
berdasarkan tarif yang ditetapkan sesuai dengan 
Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana 
Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 
Juli 2001 tentang Sewa Rumah Negara, yang 
dilakukan melalui pemotongan langsung dari 
gaji atau dengan menyetor langsung ke KPKN 
melalui Bank Pemerintah. Laporan pembayaran 
sewa tersebut secara berkala akan disampaikan 
datanya kepada instansi yang bersangkutan untuk 
kemudian diteruskan ke Direktorat Bina Teknik.
Sementara untuk pembayaran harga Rumah Negara 
Golongan III (pengalihan hak) harus disetor oleh 
penyewa beli ke rekening Kas Umum Negara, dan 
KPPN akan melaporkan hasil penerimaan negara 
tersebut kepada Menteri Pekerjaan Umum dan 

Menteri Keuangan.

KESIMPULAN
 Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa 
hal yang menyebabkan Anak kandung tersebut 
diminta oleh negara untuk mengosongkan 
sebuah RUMAH NEGARA golongan II tersebut. 
Walaupun Instansi Pemerintah tempat dimana 
almarhum suaminya bekerja telah mengusulkan 
Rumah Dinas Golongan II tersebut untuk dialihkan 
statusnya menjadi Rumah Dinas Golongan 
III, namun kelengkapan data yang diajukan 
tidak mendapatkan persetujuan atau tidak 
ditandatangani oleh Direktur Penataan Bangunan 
dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya 
Departemen Pekerjaan Umum dikarenakan 
persyaratan yang diperlukan berupa pengisian 
formulir yang disediakan oleh Direktorat Jenderal 
Cipta Karya  Departemen Pekerjaan Umum tidak 
dapat dilengkapi oleh ibu tersebut.
 Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 bahwa 
Rumah Negara yang dapat dialihkan statusnya 
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hanya Rumah Negara Golongan II menjadi 
Rumah Negara Golongan III dan sesuai Pasal 16 
ayat (1) PP 31 Tahun 2005 bahwa Rumah Negara 
yang dapat dialihkan haknya adalah Rumah 
Negara Golongan III. Sedangkan Rumah Negara 
tersebut dengan status Rumah Negara Golongan 
II, sehingga tidak dapat dialihkan haknya.
 Maka berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, Ibu tersebut harus 
mengosongkan dan tidak berhak untuk memiliki 
RUMAH NEGARA tersebut.

REFERENSI :

1. PP No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah 
Negara;

2. PP No. 31 Tahun 2005 tentang Perubahan 
Atas PP No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah 
Negara;

3. Perpres No. 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan 
Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah 
Negara; dan

4. Peraturan Menteri PU No : 22/PRT/M/2008 
tentang Pedoman Teknis Pengadaan, 
Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, 
Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas 
Rumah Negara.

5. Sie Infokum – Ditama Binbangkum Departemen 
Pekerjaan Umum
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Bocah itu menjadi pembicaraan 
dikampung Ketapang. Sudah tiga 
hari ini ia mondar-mandir keliling 

kampung. 

Ia menggoda anak-anak sebayanya, 
menggoda anak-anak remaja diatasnya, dan 
bahkan orang-orang tua. Hal ini bagi orang 
kampung sungguh menyebalkan. 

Yah, bagaimana tidak menyebalkan, anak 
itu menggoda dengan berjalan kesana 
kemari sambil tangan kanannya memegang 
roti isi daging yang tampak coklat 
menyala. 

Sementara tangan kirinya memegang es kelapa, 
lengkap dengan tetesan air dan 
butiran-butiran es yang melekat diplastik es 
tersebut. 

Pemandangan tersebut menjadi hal biasa bila 
orang-orang kampung melihatnya 
bukan pada bulan puasa! 

Tapi ini justru terjadi ditengah hari pada bulan 
puasa! Bulan ketika banyak orang sedang menahan 
lapar dan haus. Es kelapa dan roti isi daging tentu 
saja menggoda orang yang melihatnya. 

Pemandangan itu semakin bertambah tidak biasa, 
karena kebetulan selama tiga 
hari semenjak bocah itu ada, matahari dikampung 
itu lebih terik dari biasanya. 

Luqman mendapat laporan dari orang-orang 
kampong mengenai bocah itu. Mereka tidak berani 
melarang bocah kecil itu menyodor-nyodorkan dan 
memperagakan bagaimana dengan nikmatnya ia 
mencicipi es kelapa dan roti isi daging tersebut. 

Pernah ada yang melarangnya, tapi orang itu 
kemudian dibuat mundur ketakutan sekaligus 
keheranan. 

Setiap dilarang, bocah itu akan mendengus 
dan matanya akan memberikan kilatan yang 

“BOCAH MISTERIUS”“BOCAH MISTERIUS”
(cerita ini disadur oleh :  IKGS )

menyeramkan. Membuat mundur semua orang 
yang akan melarangnya. 

Luqman memutuskan akan menunggu kehadiran 
bocah itu. Kata orang kampung, 
belakangan ini, setiap bakda zuhur, anak itu akan 
muncul secara misterius. 

Bocah itu akan muncul dengan pakaian lusuh 
yang sama dengan hari-hari kemarin dan akan 
muncul pula dengan es kelapa dan roti isi daging 
yang sama juga! 

Tidak lama Luqman menunggu, bocah itu 
datang lagi. Benar, ia menari-nari dengan 
menyeruput es kelapa itu. Tingkah bocah itu 
jelas membuat orang lain menelan ludah, tanda 
ingin meminum es itu juga. 

Luqman pun lalu menegurnya.. Cuma,ya itu 
tadi,bukannya takut, bocah itu malah mendelik hebat 
dan melotot, seakan-akan matanya akan keluar. 

“Bismillah.. .” ucap Luqman dengan kembali 
mencengkeram lengan bocah itu. Ia kuatkan 
mentalnya. Ia berpikir,kalau memang bocah itu 
bocah jadi-jadian, ia akan korek keterangan apa 
maksud semua ini. 

Kalau memang bocah itu “bocah beneran” pun, 
ia juga akan cari keterangan, siapa dan dari mana 
sesungguhnya bocah itu. 

EtalaseEtalase
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Mendengar ucapan Bismillah itu, bocah tadi 
mendadak menuruti tarikan tangan Luqman. 
Luqman pun menyentak tanggannya, menyeret 
dengan halus bocah itu, 
dan membawanya ke rumah. 

Gerakan Luqman diikuti dengan tatapan penuh 
tanda tanya dari orang-orang yang melihatnya. 

“ Ada apa Tuan melarang 
saya meminum es kelapa 
dan menyantap roti isi 
daging ini? Bukankah ini 
kepunyaan saya?” tanya 
bocah itu sesampainya di 
rumah Luqman, seakan-
akan tahu bahwa Luqman 
akan bertanya tentang 
kelakuannya. 

Matanya masih lekat 
menatap tajam pada 
Luqman. 

“Maaf ya, itu karena kamu 
melakukannya dibulan 
puasa,” jawab Luqman 
dengan 
halus,”apalagi kamu tahu, 
bukankah seharusnya 
kamu juga berpuasa? 
Kamu bukannya ikut menahan lapar dan haus, 
tapi malah menggoda orang dengan tingkahmu 
itu..” 

Sebenarnya Luqman masih akan mengeluarkan 
uneg-unegnya, mengomeli anak tu. Tapi mendadak 
bocah itu berdiri sebelum Luqman selesai. Ia 
menatap Luqman lebih tajam lagi. 

“Itu kan yang kalian lakukan juga kepada kami 
semua! Bukankah kalian yang lebih sering 
melakukan hal ini ketimbang saya..?! Kalian selalu 
mempertontonkan kemewahan ketika kami hidup 
dibawah garis kemiskinan pada 
sebelas bulan diluar bulan puasa? 

Bukankah kalian yang lebih sering melupakan 
kami yang kelaparan, dengan menimbun harta 
sebanyak-banyaknya dan melupakan kami? 
Bukankah kalian juga yang selalu tertawa dan 
melupakan kami yang sedang menangis? 

Bukankah kalian yang selalu berobat mahal bila 
sedikit saja sakit menyerang, sementara kalian 

mendiamkan kami yang mengeluh kesakitan 
hingga kematian menjemput ajal..?! 

Bukankah juga di bulan puasa ini hanya pergeseran 
waktu saja bagi kalian untuk menahan lapar dan 
haus? 

Ketika bedug maghrib bertalu, ketika azan 
maghrib terdengar, kalian 
kembali pada kerakusan 
kalian…!?” 

Bocah itu terus saja 
berbicara tanpa memberi 
kesempatan pada Luqman 
untuk menyela. 

Tiba-tiba suara bocah itu 
berubah. Kalau tadinya 
ia berkata begitu tegas 
dan terdengar “sangat” 
menusuk, kini ia bersuara 
lirih, mengiba. 

“Ketahuilah Tuan.., kami 
ini berpuasa tanpa ujung, 
kami senantiasa berpuasa 
meski bukan waktunya 
bulan puasa, lantaran 
memang tak ada makanan 
yang bisa kami makan. 

Sementara Tuan hanya berpuasa sepanjang siang 
saja. 

Dan ketahuilah juga, justru Tuan dan orang-
orang di sekeliling Tuan lah yang menyakiti 
perasaan kami dengan berpakaian yang luar biasa 
mewahnya, lalu kalian sebut itu menyambut 
Ramadhan dan ‘Idul Fitri? 

Bukankah kalian juga yang selalu berlebihan 
dalam mempersiapkan makanan yang luar biasa 
bervariasi banyaknya, segala rupa ada, lantas 
kalian menyebutnya dengan istilah menyambut 
Ramadhan dan ‘Idul Fithri? 

Tuan.., sebelas bulan kalian semua tertawa di saat 
kami menangis, bahkan pada bulan Ramadhan 
pun hanya ada kepedulian yang seadanya pula. 

Tuan.., kalianlah yang melupakan kami, kalianlah 
yang menggoda kami, dua belas bulan tanpa 
terkecuali termasuk di bulan ramadhan ini. Apa 
yang telah saya lakukan adalah yang kalian lakukan 
juga terhadap orang-orang kecil seperti kami…! 

EtalaseEtalase
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Tuan.., sadarkah Tuan akan ketidak abadian harta? 
Lalu kenapakah kalian masih saja mendekap harta 
secara berlebih? 

Tuan.., sadarkah apa yang terjadi bila Tuan dan 
orang-orang sekeliling Tuan tertawa sepanjang 
masa dan melupakan kami yang semestinya 
diingat? 

Bahkan, berlebihannya Tuan dan orang-orang di 
sekeliling Tuan bukan hanya pada penggunaan 
harta, tapi juga pada dosa dan maksiat.. Tahukah 
Tuan akan 
adanya azab Tuhan yang akan menimpa? 

Tuan.., jangan merasa aman lantaran kaki masih 
menginjak bumi. Tuan…, jangan merasa perut kan 
tetap kenyang lantaran masih tersimpan pangan 
‘tuk setahun, jangan pernah merasa matahari tidak 
akan pernah menyatu dengan bumi kelak….” 

Wuahh…, entahlah apa yang ada di kepala dan 
hati Luqman. Kalimat demi kalimat meluncur deras 
dari mulut bocah kecil itu tanpa bisa dihentikan. 

Dan hebatnya, semua yang disampaikan bocah 
tersebut adalah benar adanya! 
Hal ini menambah keyakinan Luqman, bahwa 
bocah ini bukanlah bocah sembarangan. 

Setelah berkata pedas dan tajam seperti itu, bocah 
itu pergi begitu saja meninggalkan Luqman yang 
dibuatnya terbengong-bengong. Di kejauhan, 
Luqman melihat bocah itu menghilang bak ditelan 
bumi. 

Begitu sadar, Luqman berlari mengejar ke luar 
rumah hingga ke tepian jalan raya kampung 
Ketapang. Ia edarkan pandangan ke seluruh sudut 
yang bisa dilihatnya, tapi ia tidak menemukan 
bocah itu. 
Di tengah deru nafasnya yang memburu, ia 
tanya semua orang di ujung jalan, tapi semuanya 
menggeleng bingung. Bahkan, orang-orang yang 
menunggu penasaran didepan rumahnya pun 
mengaku tidak melihat bocah itu keluar dari 
rumah Luqman! 

Bocah itu benar-benar misterius! Dan sekarang 
ia malah menghilang! Luqman tidak mau main-
main. 

Segera ia putar langkah, balik ke rumah. Ia ambil 
sajadah, sujud dan bersyukur. Meski peristiwa tadi 

irrasional, tidak masuk akal, tapi ia mau meyakini 
bagian yang masuk akal saja. Bahwa memang betul 
adanya apa yang dikatakan bocah misterius tadi. 

Bocah tadi memberikan pelajaran yang berharga, 
betapa kita sering melupakan orang yang 
seharusnya kita ingat.. Yaitu mereka yang tidak 
berpakaian, mereka yang kelaparan, dan mereka 
yang tidak memiliki penghidupan yang layak. 

Bocah tadi juga memberikan Luqman pelajaran 
bahwa seharusnya mereka yang sedang berada 
diatas, yang sedang mendapatkan karunia Allah, 
jangan sekali-kali menggoda orang kecil, orang 
bawah, dengan berjalan membusungkan dada dan 
mempertontonkan kemewahan yang berlebihan. 

Marilah berpikir tentang dampak sosial yang 
akan terjadi bila kita terus menjejali tontonan 
kemewahan, sementara yang melihatnya sedang 
membungkuk menahan lapar. 

Luqman berterima kasih kepada Allah yang telah 
memberikannya hikmah yang luar biasa. Luqman 
tidak mau menjadi bagian yang Allah sebut mati 
mata hatinya. 

 Kejadian bersama bocah tadi begitu berharga bagi 
siapa saja yang menghendaki bercahayanya hati. 

Pertemuan itu menjadi pertemuan yang terakhir. 
Sejak itu Luqman tidak pernah lagi melihatnya, 
selama-lamanya. Luqman rindu kalimat-kalimat 
pedas dan tudingan-tudingan yang memang betul 
adanya. 

Luqman rindu akan kehadiran anak itu agar ada 
seseorang yang berani menunjuk hidungnya ketika 
ia salah.  

EtalaseEtalase
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Sebagian besar orang mengatakan uang dan 
kenyamanan material bukan hal yang utama 
dalam kehidupan. Mereka memikirkan hal lain: 
Tuhan, kebahagiaan, kedamaian, cinta dan masih 
banyak lagi hal lain yang jauh lebih penting. 
Tetapi lihatlah bagaimana hidup dijalankan! Persis 
berkebalikan dengan apa yang mereka pikirkan. 
Orang-orang sanggup mengurangi waktunya 
untuk bertemu dengan anaknya, mendengarkan 
kisahnya, tapi tak sanggup untuk mengurangi 
jam kerjanya, produktivitasnya. Mereka merasa 
membaca puisi dan memikirkan arti hidup adalah 
gaya hidup kaum pensiunan, tetapi dengan 
lahap menelan pelatihan-pelatihan motivasi 
yang memompa semangat mereka untuk meraup 
sebanyak mungkin keuntungan dan kekayaan 
dalam waktu sekejap.
Jika dihadapkan pada kontradiksi semacam itu, 
sebagian besar hanya bisa mengeluh: kita tak bisa 
hidup dengan makna saja, tapi kita butuh roti 
untuk menghidupi badan kita. Sederhana bukan? 
Kita perlu bekerja keras untuk memperoleh sesuap 
nasi. Hanya saja roti dan sesuap nasi gampang 
menggelembung menjadi besar dan bahkan 
bermetamorfo sis menjadi keamanan material dan 
kenyamanan hidup yang tak dapat diduga batasnya. 
Setelah kenyang, kita memerlukan baju. 
Tidak hanya baju yang cukup dengan ukuran 
badan kita, tetapi baju yang dipandang pantas, 
dan kemudian baju yang sanggup membuat 
orang berpikir bahwa kita adalah manusia yang 
sebenarnya, manusia sukses. Setelah baju lalu 
apa lagi kalau bukan rumah, kendaraan, dan uang 
dalam tabungan yang cukup sampai anak cucu 
kita, bukan hanya cukup untuk roti dan nasi, tetapi 
roti dan nasi yang sudah bermetamorfosis. 
Tapi apa salahnya dengan pengejaran uang, 
penumpukan kekayaan? Jawabannya sederhana: 
bumi itu terbatas. Sumber dayanya nyaris habis. 
Hampir semua orang berpendidikan tahu tentang itu, 
tapi siapa yang paling banyak menghabiskan bumi?
Materialisme sebagai sistem nilai dijauhi tapi 
sebagai cara hidup, dipeluk dengan erat bahkan 
lebih mesra dan bernafsu ketimbang kekasih. 
Dualitas itu hanya menghasilkan rasa bersalah 

Apa salahnya menumpuk harta ?
The trouble with the rat race is that even if you win, you’re still a rat. - Lily Tomlin

excrement is the child’s fi rst possession - Franz Alexander

yang selalu menggugat kita.
Ketika rasa bersalah itu menguat dan tak sanggup 
lagi ditolak, kita tetap tak sanggup untuk 
menggunakan energinya untuk membalikkan arah 
kehidupan, dari kehidupan yang tereduksi dalam 
hitungan-hitungan keamanan, kenyamanan dan 
kebanggaan material menuju hidup itu sendiri. 
Hidup tanpa embel-embel angka. Rasa bersalah itu 
malahan menjadi beban, menjadi pening kepala, 
menjadi keasingan yang menghasilkan jarak antara 
diri kita dengan orang-orang yang kita cintai. 
Beban-beban semacam itu seringkali malahan 
mendorong kita mematikan sistem dalam kepala 
kita yang selalu mengingatkan kita akan ada 
sesuatu yang keliru. Mematikan kemampuan kita 
berefl eksi. Kita cenderung ingin mengatakan, ”ah 
well, whatever, never mind.” 
Persis itu yang terjadi, kita menolak untuk 
memikirkan konsekuensi jangka panjang cara 
hidup kita, dan menjadi robot-robot mati yang 
digerakkan oleh sistem dunia yang bernama 
kapitalisme, nafsu untuk memupuk kekayaan. 
Karena berpikir tentangnya akan membuat kita 
pening kepala. Psikopat ada di sekitar kita bahkan 
telah menjadi diri kita, seseorang yang telah 
memarkir rasa bersalah dua blok jauhnya dari 
rumah kehidupan kita.
Mengapa kita masih merasa berkekurangan, 
meskipun gaya hidup kita jauh lebih baik dibanding 
gaya hidup kakek-nenek kita? Masalahnya adalah 
kompetisi, pembandingan sistem nilai yang kita 
telan ketika kita duduk di bangku sekolah. 
Setiap pelajar bersaing satu sama lain untuk 
menjadi yang tebaik dalam hal apa saja, terutama 
hal-hal yang dianggap berharga. Coba simak kata 
berharga, kata itu kita pakai sebagai adjektif untuk 
segala sistem nilai yang kita peluk. Dari mana asal-
usul kata itu jika bukan dari kamus perdagangan. 
Ekonomi rupa-rupanya telah juga merasuki cara 
kita berbahasa. 
Kompetisi tak akan usai sepanjang masih ada satu 
orang kompetitor. Mungkin kita akan berhenti dari 
kerakusan kita setelah di dunia ini hanya tinggal 
diri kita seorang. (disadur : Alba )

EtalaseEtalase
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Para peserta PKS berfoto bersama 
di depan Power House PLTA Ampel Gading

Tanya jawab peserta dengan Personil 
Proyek PLTA Ampel Gading.

Ibu Edith (keempat dari kanan) bersama 
perserta pelatihan tiba di PLTA Ampel Gading

Papan Nama Bagian Proyek 
PLTA Ampel Gading.

Narasumber (tengah) 
menyampaikan materi pelatihan

Laporan Pertanggungjawaban 
dari Ketua PKS.

Para Peserta PKS 
menyanyikan lagu Indonesia Raya

FOTO FOTO 
PKS IRAT I
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LEPAS LEPAS 
 SAMBUT SIJ

Pegawai Inspektorat memainkan angklung bersama 
Kesenian Angklung Saung Udjo Bandung

Pidato perkenalan Pak Iman Rohaendi
sebagai SIJ baru.

Salam perpisahan dari Ibu NoorhariniFoto bersama Inspektur I, II, III, dan IV, 
staf Inspektorat bersama Ibu Noorharini

Pegawai Inspektorat Jenderal KESDM bersama para 
undangan mendengarkan sambutan inspektur

Inspektur Jenderal sedang 
memberikan kata sambutan
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PKS IRAT

Peserta pelatihan bersiapsiap
melakukan kunjungan lapangan

Dari ki-ka, Alimuddin B., S.T., M.A.B.,
Inspektur III, dan Supanti, S.E..

II, III, IV

Kata sambutan Alimuddin B., S.T., M.A.B. 
sebagai ketua panitia

Inspektur Jenderal 
mempersiapkan materi sambutan

Narasumber dari SUCOFINDO
sedang memberikan materi pelatihan

Dari kiri, Marliwan S, Sahid Djunaedi
sedang mendengarkan paparan materi pelatihan

Pemberian cendera mata dari Inspektur III 
kpd Drs. Burhani Anwar, M.M. sbg Narasumber Kata sambutan Inspektur II

Kata sambutan 
Inspektur Jenderal




