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KATA PENGANTAR

Banyak atau sering kita dengar 
reformasi birokrasi. Reformasi 
yang menyangkut birokrasi 

diharapkan kearah birokrasi modern 
yang: e  sien, akuntable, tidak berbelit-
belit (pelayanan disegala sektor 
apapun), biaya yang  dalam batas-
batas kewajaran, waktu yang pendek/
tak lama dan terukur, tanpa keluh-
kesah, orientasi pada hasil, style/
gaya pengelolaan menyerupai kerja 
korporat bisnis (efektif, e  sien, 
ekonomis dan akuntabel) dan prosedur 
tertulis (prolis) terbuka/transparan, 
jelas serta dikomunikasikan secara 
luas. Artinya apa? ya diperlukan 
birokrasi dan birokratisasi yang 
memiliki manajemen profesional.
Sejak adanya beberapa kasus “besar” 
yang banyak “ditangani” Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), ternyata 
disebabkan oleh lemahnya pengawasan 
internal dari lembaga, instansi, unit, 
badan, satuan kerja dan sejenisnya 
serta adanya campur tangan dari pihak-
pihak eksternal yang “selalu dituruti” 
oleh pihak internal juga.
Sehingga KPK sangat-sangat “menyoroti” 
Inspektorat Jenderal selaku pengawas 
internal yang: tidak berdaya, sengaja 
tak berdaya atau tidak diperdayakan.
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) sebenarnya hanya 
memperjelas bahwa pengendalian 
secara internal menjadi tanggung jawab 
sistem/organisasi (birokrasi) secara 
menyeluruh atau  built-in ( penulis lebih 
suka memakai istilah komprehensif). 

REPOSISI, REKULTURISASI DAN REVITALISASI REPOSISI, REKULTURISASI DAN REVITALISASI 
INSPEKTORAT JENDERALINSPEKTORAT JENDERAL

Oleh: Jacky R.W dan Nana S

Sehingga mulai ter lihat bahwa 
tingkat penyelewengan/kecurangan 
atau tindakan pelanggaran keuangan 
berbasis kinerja secara jelas dilakukan 
secara sistemik atau komprehensif.
Dengan adanya kondisi diatas, perlu 
(kah ?) dilakukan resposisi, rekulturisasi 
dan revitalisasi dari Inspektoral sebagai 
organisasi yang akan memiliki (?) sistem 
pengawasan internal yang berbasis 
SPIP secara “murni”. Karena penerapan  
SPIP akan membawa pengaruh yang 
besar (kah?) kepada  Manajemen 
dan Manusia (2 M) pada organisasi 
tersebut, jika tidak diterapkan, maunya 
organisasi ini “biasa-biasa saja?

PENDAHULUAN

Manajemen professional dan 
profesionalisasi, menurut Terence J. 
Johnson (1991) :
1. Dipergunakan untuk mengubah 

secara besar dalam struktur 
pekerjaan, bahkan pekerjaan halus 
(white collar jobs) meningkat secara 
relatif dibanding pekerjaan lainnya 
dan timbulnya pekerjaan-pekerjaan 
baru dibidang jasa;

2. pengaturan rekrutmen, jumlah 
pekerjaan (bobot) profesional;

3. profesionalisasi dipandang sebagai 
proses rumit dengan atribut prinsip 
profesionalisasi;

4. proses dengan urutan tetap dengan 
tahap-tahap perubahan organisatoris  
yang dapat diprediksi menuju 
bentuk akhir professionalisme.

Dengan kondisi birokrasi profesional, 
perlu adanya perubahan/paradigma 
baru berupa reformasi administrasi 

negara dengan sinergi orientasi 
antara rule governance dengan goal 
governance (Hughes, 1994), diharapkan 
adanya peningkatan efektivitas Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 
yang meliputi efektivitas busines process, 
risk management dan internal audit.
Dengan berarkhirnya tahun 2010 dan 
memasuki tanggal 1-1-“11, telah cukup 
lama reformasi birokrasi berlangsung 
namun janganlah marah jika ada yang  
mengatakan hasilnya masih sangat jauh 
dari apa yang dikatakan reformasi itu 
sendiri-masih ada “manusia-manusia  
birokrat” yang suka pada daerah nyaman 
(comfort-zone) tanpa mau adanya 
perubahan mendasar namun berdampak  
besar (metanoia), memang masih mau 
menunggu tanggal 12-12-12?.
Penyebab atau penghalang kurang 
berhasilnya reformasi birokrasi 
adalah Manajemen dan Manusia (2 
M), yang antara lain :
1. Kurang berjalannya mekanisme 

birokrasi yang efektif dan e  sien, 
yang dalam prakteknya-jarak apa 
yang terjadi di lapangan (das 
sein) dengan  apa yang diinginkan 
masyarakat (das sollen) masih 
terlalu jauh sekali.

2. Kurang optimalnya perhatian 
terhadap perubahan budaya 
birokrasi/ organisasi. Hal ini termasuk 
didalamnya kesukaran mengubah 
sistem nilai dan perilaku/keyakinan.

3. Gaya memerintah yang otoriter-
dominan. Gaya ini menghancurkan 
inisiatif dan kreati  tas kerja; 
menginjak-injak: usulan, gagasan dan 
perasaan dan pikiran; menumpuk 
rasa dendam, menimbulkan 

Kata Bijak :j
Bekerjalah dengan iman, hiduplah dengan pengharapan dan bertemanlah dengan kasih. Ketiganya adalah benar dan baik 

(berlaku adil,  mencintai  kesetiaan dan rendah hati), namun yang terbesar adalah bertemanlah dengan kasih.              
                       

Kata Kunci :
Reposisi, Rekulturisasi, Revitalisasi, Birokrasi, Profesionalisme,

 SPIP, Reformasi, Paradigma, RO. GO, 3C, 4E.
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EditorialEditorial
Pembaca yang budiman, 

Buletin kesayangan kita kembali 
terbit dan menjumpai sidang 
pembaca. Pada edisi triwulan 

IV tahun 2010 atau tepatnya Volume 
7 No. 4 bulan Desember 2010, dapat 
disimak tulisan di seputar pengawasan 
dan non pengawasan. Semoga sajian 
tersebut dapat menambah wawasan 
dan pengetahuan sidang pembaca. 
Dalam periode IV tahun 2010, terdapat  
perayaan nasional dan keagamaan. 
Perayaan nasional, bangsa kita 
telah memperingati Hari Pahlawan 
(10/11/2010). Sedangkan  perayaan 
keagamaan, yaitu Hari Raya Iedul Adha 
1431 H dan Hari Raya Natal. Redaksi 
mengucapkan Selamat Iedul Adha bagi 
umat Islam, dan Selamat Natal bagi 
umat Kristiani. Semoga dengan spirit 
peringatan hari pahlawan dan hari 
keagamaan tersebut dapat memotivasi 
kinerja organisasi sesuai tugas pokok 
dan fungsi masing-masing. Oleh karena 
itu, semangat kebersamaan dalam 
memajukan kinerja organisasi harus 
tetap terpelihara. 

 Pembaca yang setia,

 Untuk kelancaran rencana 
penerbitan buletin berikutnya, redaksi 
mengudang dan selalu berharap kepada 

penulis (kontributor) mengirimkan 
artikel seputar dunia pengawasan dan 
gagasan sektor energi dan sumber 
daya mineral. Sebab dengan peran dan 
partisipasi nyata penulislah, penerbitan 
buletin akan tetap berlangsung. 
Semoga dengan peran dimaksud, 
pengayaan informasi pengawasan 
semakin beragam sudut pandang dan 
meningkat kualitasnya. 

Oleh karena itu, sesuai pesan 
tersebut redaksi senantiasa berupaya 
meningkatkan kualitas informasi 
pengawasan, sebagaimana telah di 
singgung pada pengantar redaksi 
sebelumnya (triwulan III/2010). Ini 
tugas menantang yang harus dipenuhi.

Sementara itu, pada periode triwulan 
IV tahun 2010 di lingkungan Itjen 
KESDM terjadi mutasi dan promosi 
pejabat Eselon II. Yang mutasi adalah 
Bapak Satry Nugraha, S.H., LL.M., 
menjabat Inspektur I menggantikan 
Ibu Edith Sundari Nasution, S.H., 
MH., yang memasuki masa pensiun. 
Bapak Satry Nugraha S.H., LL.M., 
sebelumnya menjabat Inspektur III. 
Sedangkan yang promosi yakni Bapak 
Drs. Sudjoko Harsono Adi, MM., 
menjabat Inspektur III, sebelumnya 
pejabat fungsional Auditor Ahli 
Madya. Pelantikan jabatan tersebut 
pada tanggal 30/11/2010.  Selamat 
melaksanakan tugas barunya.
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Selamat tahun baru 1 Januari 2011 
dan selamat bekerja/berkarya, semoga  
kesuksesan selalu menyertai dalam 
melaksanakan tugas kedinasan. (MY).
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KATA PENGANTAR

Banyak atau sering kita dengar 
reformasi birokrasi. Reformasi 
yang menyangkut birokrasi 

diharapkan kearah birokrasi modern 
yang: e  sien, akuntable, tidak berbelit-
belit (pelayanan disegala sektor 
apapun), biaya yang  dalam batas-
batas kewajaran, waktu yang pendek/
tak lama dan terukur, tanpa keluh-
kesah, orientasi pada hasil, style/
gaya pengelolaan menyerupai kerja 
korporat bisnis (efektif, e  sien, 
ekonomis dan akuntabel) dan prosedur 
tertulis (prolis) terbuka/transparan, 
jelas serta dikomunikasikan secara 
luas. Artinya apa? ya diperlukan 
birokrasi dan birokratisasi yang 
memiliki manajemen profesional.
Sejak adanya beberapa kasus “besar” 
yang banyak “ditangani” Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), ternyata 
disebabkan oleh lemahnya pengawasan 
internal dari lembaga, instansi, unit, 
badan, satuan kerja dan sejenisnya 
serta adanya campur tangan dari pihak-
pihak eksternal yang “selalu dituruti” 
oleh pihak internal juga.
Sehingga KPK sangat-sangat “menyoroti” 
Inspektorat Jenderal selaku pengawas 
internal yang: tidak berdaya, sengaja 
tak berdaya atau tidak diperdayakan.
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) sebenarnya hanya 
memperjelas bahwa pengendalian 
secara internal menjadi tanggung jawab 
sistem/organisasi (birokrasi) secara 
menyeluruh atau  built-in ( penulis lebih 
suka memakai istilah komprehensif). 

REPOSISI, REKULTURISASI DAN REVITALISASI REPOSISI, REKULTURISASI DAN REVITALISASI 
INSPEKTORAT JENDERALINSPEKTORAT JENDERAL
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Sehingga mulai ter lihat bahwa 
tingkat penyelewengan/kecurangan 
atau tindakan pelanggaran keuangan 
berbasis kinerja secara jelas dilakukan 
secara sistemik atau komprehensif.
Dengan adanya kondisi diatas, perlu 
(kah ?) dilakukan resposisi, rekulturisasi 
dan revitalisasi dari Inspektoral sebagai 
organisasi yang akan memiliki (?) sistem 
pengawasan internal yang berbasis 
SPIP secara “murni”. Karena penerapan  
SPIP akan membawa pengaruh yang 
besar (kah?) kepada  Manajemen 
dan Manusia (2 M) pada organisasi 
tersebut, jika tidak diterapkan, maunya 
organisasi ini “biasa-biasa saja?

PENDAHULUAN

Manajemen professional dan 
profesionalisasi, menurut Terence J. 
Johnson (1991) :
1. Dipergunakan untuk mengubah 

secara besar dalam struktur 
pekerjaan, bahkan pekerjaan halus 
(white collar jobs) meningkat secara 
relatif dibanding pekerjaan lainnya 
dan timbulnya pekerjaan-pekerjaan 
baru dibidang jasa;

2. pengaturan rekrutmen, jumlah 
pekerjaan (bobot) profesional;

3. profesionalisasi dipandang sebagai 
proses rumit dengan atribut prinsip 
profesionalisasi;

4. proses dengan urutan tetap dengan 
tahap-tahap perubahan organisatoris  
yang dapat diprediksi menuju 
bentuk akhir professionalisme.

Dengan kondisi birokrasi profesional, 
perlu adanya perubahan/paradigma 
baru berupa reformasi administrasi 

negara dengan sinergi orientasi 
antara rule governance dengan goal 
governance (Hughes, 1994), diharapkan 
adanya peningkatan efektivitas Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 
yang meliputi efektivitas busines process, 
risk management dan internal audit.
Dengan berarkhirnya tahun 2010 dan 
memasuki tanggal 1-1-“11, telah cukup 
lama reformasi birokrasi berlangsung 
namun janganlah marah jika ada yang  
mengatakan hasilnya masih sangat jauh 
dari apa yang dikatakan reformasi itu 
sendiri-masih ada “manusia-manusia  
birokrat” yang suka pada daerah nyaman 
(comfort-zone) tanpa mau adanya 
perubahan mendasar namun berdampak  
besar (metanoia), memang masih mau 
menunggu tanggal 12-12-12?.
Penyebab atau penghalang kurang 
berhasilnya reformasi birokrasi 
adalah Manajemen dan Manusia (2 
M), yang antara lain :
1. Kurang berjalannya mekanisme 

birokrasi yang efektif dan e  sien, 
yang dalam prakteknya-jarak apa 
yang terjadi di lapangan (das 
sein) dengan  apa yang diinginkan 
masyarakat (das sollen) masih 
terlalu jauh sekali.

2. Kurang optimalnya perhatian 
terhadap perubahan budaya 
birokrasi/ organisasi. Hal ini termasuk 
didalamnya kesukaran mengubah 
sistem nilai dan perilaku/keyakinan.

3. Gaya memerintah yang otoriter-
dominan. Gaya ini menghancurkan 
inisiatif dan kreati  tas kerja; 
menginjak-injak: usulan, gagasan dan 
perasaan dan pikiran; menumpuk 
rasa dendam, menimbulkan 

Kata Bijak :j
Bekerjalah dengan iman, hiduplah dengan pengharapan dan bertemanlah dengan kasih. Ketiganya adalah benar dan baik 

(berlaku adil,  mencintai  kesetiaan dan rendah hati), namun yang terbesar adalah bertemanlah dengan kasih.              
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EditorialEditorial
Pembaca yang budiman, 

Buletin kesayangan kita kembali 
terbit dan menjumpai sidang 
pembaca. Pada edisi triwulan 

IV tahun 2010 atau tepatnya Volume 
7 No. 4 bulan Desember 2010, dapat 
disimak tulisan di seputar pengawasan 
dan non pengawasan. Semoga sajian 
tersebut dapat menambah wawasan 
dan pengetahuan sidang pembaca. 
Dalam periode IV tahun 2010, terdapat  
perayaan nasional dan keagamaan. 
Perayaan nasional, bangsa kita 
telah memperingati Hari Pahlawan 
(10/11/2010). Sedangkan  perayaan 
keagamaan, yaitu Hari Raya Iedul Adha 
1431 H dan Hari Raya Natal. Redaksi 
mengucapkan Selamat Iedul Adha bagi 
umat Islam, dan Selamat Natal bagi 
umat Kristiani. Semoga dengan spirit 
peringatan hari pahlawan dan hari 
keagamaan tersebut dapat memotivasi 
kinerja organisasi sesuai tugas pokok 
dan fungsi masing-masing. Oleh karena 
itu, semangat kebersamaan dalam 
memajukan kinerja organisasi harus 
tetap terpelihara. 

 Pembaca yang setia,

 Untuk kelancaran rencana 
penerbitan buletin berikutnya, redaksi 
mengudang dan selalu berharap kepada 

penulis (kontributor) mengirimkan 
artikel seputar dunia pengawasan dan 
gagasan sektor energi dan sumber 
daya mineral. Sebab dengan peran dan 
partisipasi nyata penulislah, penerbitan 
buletin akan tetap berlangsung. 
Semoga dengan peran dimaksud, 
pengayaan informasi pengawasan 
semakin beragam sudut pandang dan 
meningkat kualitasnya. 

Oleh karena itu, sesuai pesan 
tersebut redaksi senantiasa berupaya 
meningkatkan kualitas informasi 
pengawasan, sebagaimana telah di 
singgung pada pengantar redaksi 
sebelumnya (triwulan III/2010). Ini 
tugas menantang yang harus dipenuhi.

Sementara itu, pada periode triwulan 
IV tahun 2010 di lingkungan Itjen 
KESDM terjadi mutasi dan promosi 
pejabat Eselon II. Yang mutasi adalah 
Bapak Satry Nugraha, S.H., LL.M., 
menjabat Inspektur I menggantikan 
Ibu Edith Sundari Nasution, S.H., 
MH., yang memasuki masa pensiun. 
Bapak Satry Nugraha S.H., LL.M., 
sebelumnya menjabat Inspektur III. 
Sedangkan yang promosi yakni Bapak 
Drs. Sudjoko Harsono Adi, MM., 
menjabat Inspektur III, sebelumnya 
pejabat fungsional Auditor Ahli 
Madya. Pelantikan jabatan tersebut 
pada tanggal 30/11/2010.  Selamat 
melaksanakan tugas barunya.
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Selamat tahun baru 1 Januari 2011 
dan selamat bekerja/berkarya, semoga  
kesuksesan selalu menyertai dalam 
melaksanakan tugas kedinasan. (MY).

�

�

�

�

�
�

� � � �
� �
� � �

� � � �
� � � � �

� � � �
� � � �

� � � � �
� � � � � �

� � � �
� � � �

� � � � �
� � � � � �

� � � �
� � � �

� � � � � �
� � � �
� � � �
� � � � � �

� � � �
� � � � �

� � � � �
� � � �

� � � � � �
� � � �
� � � � �
� �
� � � � � �

� � � �
� � � � � �

� � � � �
� � � � � �

� � � � �
� � � �

� � � �
� � � � � �

� � � � � � �

� � �
� � �

� � � � �
� � � � �

� � � �
� � � � �

� � � � �
� � � �

� � � �
� � � �

� � � � �
� � � � �

� � � � �
� � � � �

� � � � � �

� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � �
� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � �

� � � � � � �
� � � � � � � �

� � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � �

�

� �
� � � � � � � �

� �

�

�

�

�

�� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �

03 [03] Daftar Isi
Daftar Isi

Daftar Isi
Volume 7 No.4 Desember 2010

05 [07] Reposisi, Rekulturisasi 
Dan Revitalisasi Inspektorat 
Jenderal

LAPORAN UTAMA

18 Legalitas Keberadaan Yayasan
Di Indonesia

LEMBARAN HUKUM

71 [71] Enthusiasm
ETALASE

81 [50] Pertemuan Auditor Inspe-
ktorat II Dan III Dengan Inspek-
tur Jenderal KESDM

SERBA-SERBI

82 [82] Pisah Sambut Inspektur I 
dan Inspektur III

LENSA PERISTIWA

27

54

[27] Sengketa Perdata Di Bi-
dang Jasa Konstruksi Ditinjau 
Dari Aspek Hukum Perdata

[54] Sekelumit Tentang Energi

WASRIK

OPINI

3Buletin Pengawasan Volume 7 No. 4 Desember 2010

5Buletin Pengawasan Volume 7 No. 4 Desember 2010

LAPORAN UTAMALAPORAN UTAMA

KATA PENGANTAR

Banyak atau sering kita dengar 
reformasi birokrasi. Reformasi 
yang menyangkut birokrasi 

diharapkan kearah birokrasi modern 
yang: e  sien, akuntable, tidak berbelit-
belit (pelayanan disegala sektor 
apapun), biaya yang  dalam batas-
batas kewajaran, waktu yang pendek/
tak lama dan terukur, tanpa keluh-
kesah, orientasi pada hasil, style/
gaya pengelolaan menyerupai kerja 
korporat bisnis (efektif, e  sien, 
ekonomis dan akuntabel) dan prosedur 
tertulis (prolis) terbuka/transparan, 
jelas serta dikomunikasikan secara 
luas. Artinya apa? ya diperlukan 
birokrasi dan birokratisasi yang 
memiliki manajemen profesional.
Sejak adanya beberapa kasus “besar” 
yang banyak “ditangani” Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), ternyata 
disebabkan oleh lemahnya pengawasan 
internal dari lembaga, instansi, unit, 
badan, satuan kerja dan sejenisnya 
serta adanya campur tangan dari pihak-
pihak eksternal yang “selalu dituruti” 
oleh pihak internal juga.
Sehingga KPK sangat-sangat “menyoroti” 
Inspektorat Jenderal selaku pengawas 
internal yang: tidak berdaya, sengaja 
tak berdaya atau tidak diperdayakan.
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) sebenarnya hanya 
memperjelas bahwa pengendalian 
secara internal menjadi tanggung jawab 
sistem/organisasi (birokrasi) secara 
menyeluruh atau  built-in ( penulis lebih 
suka memakai istilah komprehensif). 

REPOSISI, REKULTURISASI DAN REVITALISASI REPOSISI, REKULTURISASI DAN REVITALISASI 
INSPEKTORAT JENDERALINSPEKTORAT JENDERAL

Oleh: Jacky R.W dan Nana S

Sehingga mulai ter lihat bahwa 
tingkat penyelewengan/kecurangan 
atau tindakan pelanggaran keuangan 
berbasis kinerja secara jelas dilakukan 
secara sistemik atau komprehensif.
Dengan adanya kondisi diatas, perlu 
(kah ?) dilakukan resposisi, rekulturisasi 
dan revitalisasi dari Inspektoral sebagai 
organisasi yang akan memiliki (?) sistem 
pengawasan internal yang berbasis 
SPIP secara “murni”. Karena penerapan  
SPIP akan membawa pengaruh yang 
besar (kah?) kepada  Manajemen 
dan Manusia (2 M) pada organisasi 
tersebut, jika tidak diterapkan, maunya 
organisasi ini “biasa-biasa saja?

PENDAHULUAN

Manajemen professional dan 
profesionalisasi, menurut Terence J. 
Johnson (1991) :
1. Dipergunakan untuk mengubah 

secara besar dalam struktur 
pekerjaan, bahkan pekerjaan halus 
(white collar jobs) meningkat secara 
relatif dibanding pekerjaan lainnya 
dan timbulnya pekerjaan-pekerjaan 
baru dibidang jasa;

2. pengaturan rekrutmen, jumlah 
pekerjaan (bobot) profesional;

3. profesionalisasi dipandang sebagai 
proses rumit dengan atribut prinsip 
profesionalisasi;

4. proses dengan urutan tetap dengan 
tahap-tahap perubahan organisatoris  
yang dapat diprediksi menuju 
bentuk akhir professionalisme.

Dengan kondisi birokrasi profesional, 
perlu adanya perubahan/paradigma 
baru berupa reformasi administrasi 

negara dengan sinergi orientasi 
antara rule governance dengan goal 
governance (Hughes, 1994), diharapkan 
adanya peningkatan efektivitas Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 
yang meliputi efektivitas busines process, 
risk management dan internal audit.
Dengan berarkhirnya tahun 2010 dan 
memasuki tanggal 1-1-“11, telah cukup 
lama reformasi birokrasi berlangsung 
namun janganlah marah jika ada yang  
mengatakan hasilnya masih sangat jauh 
dari apa yang dikatakan reformasi itu 
sendiri-masih ada “manusia-manusia  
birokrat” yang suka pada daerah nyaman 
(comfort-zone) tanpa mau adanya 
perubahan mendasar namun berdampak  
besar (metanoia), memang masih mau 
menunggu tanggal 12-12-12?.
Penyebab atau penghalang kurang 
berhasilnya reformasi birokrasi 
adalah Manajemen dan Manusia (2 
M), yang antara lain :
1. Kurang berjalannya mekanisme 

birokrasi yang efektif dan e  sien, 
yang dalam prakteknya-jarak apa 
yang terjadi di lapangan (das 
sein) dengan  apa yang diinginkan 
masyarakat (das sollen) masih 
terlalu jauh sekali.

2. Kurang optimalnya perhatian 
terhadap perubahan budaya 
birokrasi/ organisasi. Hal ini termasuk 
didalamnya kesukaran mengubah 
sistem nilai dan perilaku/keyakinan.

3. Gaya memerintah yang otoriter-
dominan. Gaya ini menghancurkan 
inisiatif dan kreati  tas kerja; 
menginjak-injak: usulan, gagasan dan 
perasaan dan pikiran; menumpuk 
rasa dendam, menimbulkan 

Kata Bijak :j
Bekerjalah dengan iman, hiduplah dengan pengharapan dan bertemanlah dengan kasih. Ketiganya adalah benar dan baik 

(berlaku adil,  mencintai  kesetiaan dan rendah hati), namun yang terbesar adalah bertemanlah dengan kasih.              

Kata Kunci :
Reposisi, Rekulturisasi, Revitalisasi, Birokrasi, Profesionalisme,

 SPIP, Reformasi, Paradigma, RO. GO, 3C, 4E.
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EditorialEditorial
Pembaca yang budiman, 

Buletin kesayangan kita kembali 
terbit dan menjumpai sidang 
pembaca. Pada edisi triwulan 

IV tahun 2010 atau tepatnya Volume 
7 No. 4 bulan Desember 2010, dapat 
disimak tulisan di seputar pengawasan 
dan non pengawasan. Semoga sajian 
tersebut dapat menambah wawasan 
dan pengetahuan sidang pembaca. 
Dalam periode IV tahun 2010, terdapat  
perayaan nasional dan keagamaan. 
Perayaan nasional, bangsa kita 
telah memperingati Hari Pahlawan 
(10/11/2010). Sedangkan  perayaan 
keagamaan, yaitu Hari Raya Iedul Adha 
1431 H dan Hari Raya Natal. Redaksi 
mengucapkan Selamat Iedul Adha bagi 
umat Islam, dan Selamat Natal bagi 
umat Kristiani. Semoga dengan spirit 
peringatan hari pahlawan dan hari 
keagamaan tersebut dapat memotivasi 
kinerja organisasi sesuai tugas pokok 
dan fungsi masing-masing. Oleh karena 
itu, semangat kebersamaan dalam 
memajukan kinerja organisasi harus 
tetap terpelihara. 

 Pembaca yang setia,

 Untuk kelancaran rencana 
penerbitan buletin berikutnya, redaksi 
mengudang dan selalu berharap kepada 

penulis (kontributor) mengirimkan 
artikel seputar dunia pengawasan dan 
gagasan sektor energi dan sumber 
daya mineral. Sebab dengan peran dan 
partisipasi nyata penulislah, penerbitan 
buletin akan tetap berlangsung. 
Semoga dengan peran dimaksud, 
pengayaan informasi pengawasan 
semakin beragam sudut pandang dan 
meningkat kualitasnya. 

Oleh karena itu, sesuai pesan 
tersebut redaksi senantiasa berupaya 
meningkatkan kualitas informasi 
pengawasan, sebagaimana telah di 
singgung pada pengantar redaksi 
sebelumnya (triwulan III/2010). Ini 
tugas menantang yang harus dipenuhi.

Sementara itu, pada periode triwulan 
IV tahun 2010 di lingkungan Itjen 
KESDM terjadi mutasi dan promosi 
pejabat Eselon II. Yang mutasi adalah 
Bapak Satry Nugraha, S.H., LL.M., 
menjabat Inspektur I menggantikan 
Ibu Edith Sundari Nasution, S.H., 
MH., yang memasuki masa pensiun. 
Bapak Satry Nugraha S.H., LL.M., 
sebelumnya menjabat Inspektur III. 
Sedangkan yang promosi yakni Bapak 
Drs. Sudjoko Harsono Adi, MM., 
menjabat Inspektur III, sebelumnya 
pejabat fungsional Auditor Ahli 
Madya. Pelantikan jabatan tersebut 
pada tanggal 30/11/2010.  Selamat 
melaksanakan tugas barunya.
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Selamat tahun baru 1 Januari 2011 
dan selamat bekerja/berkarya, semoga  
kesuksesan selalu menyertai dalam 
melaksanakan tugas kedinasan. (MY).
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LAPORAN UTAMALAPORAN UTAMA

KATA PENGANTAR

Banyak atau sering kita dengar reformasi birokrasi. Reformasi yang menyangkut birokrasi diharapkan kearah birokrasi modern yang: e  sien, akuntable, tidak berbelit-belit (pelayanan disegala sektor apapun), biaya yang  dalam batas-batas kewajaran, waktu yang pendek/tak lama dan terukur, tanpa keluh-kesah, orientasi pada hasil, style/gaya pengelolaan menyerupai kerja korporat bisnis (efektif, e  sien, ekonomis dan akuntabel) dan prosedur tertulis (prolis) terbuka/transparan, jelas serta dikomunikasikan secara luas. Artinya apa? ya diperlukan birokrasi dan birokratisasi yang memiliki manajemen profesional.Sejak adanya beberapa kasus “besar” yang banyak “ditangani” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ternyata disebabkan oleh lemahnya pengawasan internal dari lembaga, instansi, unit, badan, satuan kerja dan sejenisnya serta adanya campur tangan dari pihak-pihak eksternal yang “selalu dituruti” oleh pihak internal juga.Sehingga KPK sangat-sangat “menyoroti” Inspektorat Jenderal selaku pengawas internal yang: tidak berdaya, sengaja tak berdaya atau tidak diperdayakan.Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebenarnya hanya memperjelas bahwa pengendalian secara internal menjadi tanggung jawab sistem/organisasi (birokrasi) secara menyeluruh atau  built-in ( penulis lebih suka memakai istilah komprehensif). 

REPOSISI, REKULTURISASI DAN REVITALISASI REPOSISI, REKULTURISASI DAN REVITALISASI 
INSPEKTORAT JENDERALINSPEKTORAT JENDERAL

Oleh: Jacky R.W dan Nana S

Sehingga mulai ter lihat bahwa tingkat penyelewengan/kecurangan atau tindakan pelanggaran keuangan berbasis kinerja secara jelas dilakukan secara sistemik atau komprehensif.Dengan adanya kondisi diatas, perlu (kah ?) dilakukan resposisi, rekulturisasi dan revitalisasi dari Inspektoral sebagai organisasi yang akan memiliki (?) sistem pengawasan internal yang berbasis SPIP secara “murni”. Karena penerapan  SPIP akan membawa pengaruh yang besar (kah?) kepada  Manajemen dan Manusia (2 M) pada organisasi tersebut, jika tidak diterapkan, maunya organisasi ini “biasa-biasa saja?

PENDAHULUAN

Manajemen professional dan profesionalisasi, menurut Terence J. Johnson (1991) :1. Dipergunakan untuk mengubah secara besar dalam struktur pekerjaan, bahkan pekerjaan halus (white collar jobs) meningkat secara relatif dibanding pekerjaan lainnya dan timbulnya pekerjaan-pekerjaan baru dibidang jasa;2. pengaturan rekrutmen, jumlah pekerjaan (bobot) profesional;3. profesionalisasi dipandang sebagai proses rumit dengan atribut prinsip profesionalisasi;4. proses dengan urutan tetap dengan tahap-tahap perubahan organisatoris  yang dapat diprediksi menuju bentuk akhir professionalisme.Dengan kondisi birokrasi profesional, perlu adanya perubahan/paradigma baru berupa reformasi administrasi 

negara dengan sinergi orientasi antara rule governance dengan goal governance (Hughes, 1994), diharapkan adanya peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang meliputi efektivitas busines process, risk management dan internal audit.Dengan berarkhirnya tahun 2010 dan memasuki tanggal 1-1-“11, telah cukup lama reformasi birokrasi berlangsung namun janganlah marah jika ada yang  mengatakan hasilnya masih sangat jauh dari apa yang dikatakan reformasi itu sendiri-masih ada “manusia-manusia  birokrat” yang suka pada daerah nyaman (comfort-zone) tanpa mau adanya perubahan mendasar namun berdampak  besar (metanoia), memang masih mau menunggu tanggal 12-12-12?.Penyebab atau penghalang kurang berhasilnya reformasi birokrasi adalah Manajemen dan Manusia (2 M), yang antara lain :1. Kurang berjalannya mekanisme birokrasi yang efektif dan e  sien, yang dalam prakteknya-jarak apa yang terjadi di lapangan (das sein) dengan  apa yang diinginkan masyarakat (das sollen) masih terlalu jauh sekali.2. Kurang optimalnya perhatian terhadap perubahan budaya birokrasi/ organisasi. Hal ini termasuk didalamnya kesukaran mengubah sistem nilai dan perilaku/keyakinan.3. Gaya memerintah yang otoriter-dominan. Gaya ini menghancurkan inisiatif dan kreati  tas kerja; menginjak-injak: usulan, gagasan dan perasaan dan pikiran; menumpuk rasa dendam, menimbulkan 

Kata Bijak :jBekerjalah dengan iman, hiduplah dengan pengharapan dan bertemanlah dengan kasih. Ketiganya adalah benar dan baik (berlaku adil,  mencintai  kesetiaan dan rendah hati), namun yang terbesar adalah bertemanlah dengan kasih.                                    Kata Kunci :Reposisi, Rekulturisasi, Revitalisasi, Birokrasi, Profesionalisme, SPIP, Reformasi, Paradigma, RO. GO, 3C, 4E.
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EditorialEditorial
Pembaca yang budiman, 

Buletin kesayangan kita kembali terbit dan menjumpai sidang pembaca. Pada edisi triwulan IV tahun 2010 atau tepatnya Volume 7 No. 4 bulan Desember 2010, dapat disimak tulisan di seputar pengawasan dan non pengawasan. Semoga sajian tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan sidang pembaca. Dalam periode IV tahun 2010, terdapat  perayaan nasional dan keagamaan. Perayaan nasional, bangsa kita telah memperingati Hari Pahlawan (10/11/2010). Sedangkan  perayaan keagamaan, yaitu Hari Raya Iedul Adha 1431 H dan Hari Raya Natal. Redaksi mengucapkan Selamat Iedul Adha bagi umat Islam, dan Selamat Natal bagi umat Kristiani. Semoga dengan spirit peringatan hari pahlawan dan hari keagamaan tersebut dapat memotivasi kinerja organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Oleh karena itu, semangat kebersamaan dalam memajukan kinerja organisasi harus tetap terpelihara. 

 Pembaca yang setia,

 Untuk kelancaran rencana penerbitan buletin berikutnya, redaksi mengudang dan selalu berharap kepada 

penulis (kontributor) mengirimkan artikel seputar dunia pengawasan dan gagasan sektor energi dan sumber daya mineral. Sebab dengan peran dan partisipasi nyata penulislah, penerbitan buletin akan tetap berlangsung. Semoga dengan peran dimaksud, pengayaan informasi pengawasan semakin beragam sudut pandang dan meningkat kualitasnya. Oleh karena itu, sesuai pesan tersebut redaksi senantiasa berupaya meningkatkan kualitas informasi pengawasan, sebagaimana telah di singgung pada pengantar redaksi sebelumnya (triwulan III/2010). Ini tugas menantang yang harus dipenuhi.Sementara itu, pada periode triwulan IV tahun 2010 di lingkungan Itjen KESDM terjadi mutasi dan promosi pejabat Eselon II. Yang mutasi adalah Bapak Satry Nugraha, S.H., LL.M., menjabat Inspektur I menggantikan Ibu Edith Sundari Nasution, S.H., MH., yang memasuki masa pensiun. Bapak Satry Nugraha S.H., LL.M., sebelumnya menjabat Inspektur III. Sedangkan yang promosi yakni Bapak Drs. Sudjoko Harsono Adi, MM., menjabat Inspektur III, sebelumnya pejabat fungsional Auditor Ahli Madya. Pelantikan jabatan tersebut pada tanggal 30/11/2010.  Selamat melaksanakan tugas barunya.
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Selamat tahun baru 1 Januari 2011 dan selamat bekerja/berkarya, semoga  kesuksesan selalu menyertai dalam melaksanakan tugas kedinasan. (MY).
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LAPORAN UTAMALAPORAN UTAMA

KATA PENGANTAR

Banyak atau sering kita dengar 
reformasi birokrasi. Reformasi 
yang menyangkut birokrasi 

diharapkan kearah birokrasi modern 
yang: e  sien, akuntable, tidak berbelit-
belit (pelayanan disegala sektor 
apapun), biaya yang  dalam batas-
batas kewajaran, waktu yang pendek/
tak lama dan terukur, tanpa keluh-
kesah, orientasi pada hasil, style/
gaya pengelolaan menyerupai kerja 
korporat bisnis (efektif, e  sien, 
ekonomis dan akuntabel) dan prosedur 
tertulis (prolis) terbuka/transparan, 
jelas serta dikomunikasikan secara 
luas. Artinya apa? ya diperlukan 
birokrasi dan birokratisasi yang 
memiliki manajemen profesional.
Sejak adanya beberapa kasus “besar” 
yang banyak “ditangani” Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), ternyata 
disebabkan oleh lemahnya pengawasan 
internal dari lembaga, instansi, unit, 
badan, satuan kerja dan sejenisnya 
serta adanya campur tangan dari pihak-
pihak eksternal yang “selalu dituruti” 
oleh pihak internal juga.
Sehingga KPK sangat-sangat “menyoroti” 
Inspektorat Jenderal selaku pengawas 
internal yang: tidak berdaya, sengaja 
tak berdaya atau tidak diperdayakan.
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) sebenarnya hanya 
memperjelas bahwa pengendalian 
secara internal menjadi tanggung jawab 
sistem/organisasi (birokrasi) secara 
menyeluruh atau  built-in ( penulis lebih 
suka memakai istilah komprehensif). 

REPOSISI, REKULTURISASI DAN REVITALISASI REPOSISI, REKULTURISASI DAN REVITALISASI 
INSPEKTORAT JENDERALINSPEKTORAT JENDERAL

Oleh: Jacky R.W dan Nana S

Sehingga mulai ter lihat bahwa 
tingkat penyelewengan/kecurangan 
atau tindakan pelanggaran keuangan 
berbasis kinerja secara jelas dilakukan 
secara sistemik atau komprehensif.
Dengan adanya kondisi diatas, perlu 
(kah ?) dilakukan resposisi, rekulturisasi 
dan revitalisasi dari Inspektoral sebagai 
organisasi yang akan memiliki (?) sistem 
pengawasan internal yang berbasis 
SPIP secara “murni”. Karena penerapan  
SPIP akan membawa pengaruh yang 
besar (kah?) kepada  Manajemen 
dan Manusia (2 M) pada organisasi 
tersebut, jika tidak diterapkan, maunya 
organisasi ini “biasa-biasa saja?

PENDAHULUAN

Manajemen professional dan 
profesionalisasi, menurut Terence J. 
Johnson (1991) :
1. Dipergunakan untuk mengubah 

secara besar dalam struktur 
pekerjaan, bahkan pekerjaan halus 
(white collar jobs) meningkat secara 
relatif dibanding pekerjaan lainnya 
dan timbulnya pekerjaan-pekerjaan 
baru dibidang jasa;

2. pengaturan rekrutmen, jumlah 
pekerjaan (bobot) profesional;

3. profesionalisasi dipandang sebagai 
proses rumit dengan atribut prinsip 
profesionalisasi;

4. proses dengan urutan tetap dengan 
tahap-tahap perubahan organisatoris  
yang dapat diprediksi menuju 
bentuk akhir professionalisme.

Dengan kondisi birokrasi profesional, 
perlu adanya perubahan/paradigma 
baru berupa reformasi administrasi 

negara dengan sinergi orientasi 
antara rule governance dengan goal 
governance (Hughes, 1994), diharapkan 
adanya peningkatan efektivitas Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 
yang meliputi efektivitas busines process, 
risk management dan internal audit.
Dengan berarkhirnya tahun 2010 dan 
memasuki tanggal 1-1-“11, telah cukup 
lama reformasi birokrasi berlangsung 
namun janganlah marah jika ada yang  
mengatakan hasilnya masih sangat jauh 
dari apa yang dikatakan reformasi itu 
sendiri-masih ada “manusia-manusia  
birokrat” yang suka pada daerah nyaman 
(comfort-zone) tanpa mau adanya 
perubahan mendasar namun berdampak  
besar (metanoia), memang masih mau 
menunggu tanggal 12-12-12?.
Penyebab atau penghalang kurang 
berhasilnya reformasi birokrasi 
adalah Manajemen dan Manusia (2 
M), yang antara lain :
1. Kurang berjalannya mekanisme 

birokrasi yang efektif dan e  sien, 
yang dalam prakteknya-jarak apa 
yang terjadi di lapangan (das 
sein) dengan  apa yang diinginkan 
masyarakat (das sollen) masih 
terlalu jauh sekali.

2. Kurang optimalnya perhatian 
terhadap perubahan budaya 
birokrasi/ organisasi. Hal ini termasuk 
didalamnya kesukaran mengubah 
sistem nilai dan perilaku/keyakinan.

3. Gaya memerintah yang otoriter-
dominan. Gaya ini menghancurkan 
inisiatif dan kreati  tas kerja; 
menginjak-injak: usulan, gagasan dan 
perasaan dan pikiran; menumpuk 
rasa dendam, menimbulkan 

Kata Bijak :j
Bekerjalah dengan iman, hiduplah dengan pengharapan dan bertemanlah dengan kasih. Ketiganya adalah benar dan baik 

(berlaku adil,  mencintai  kesetiaan dan rendah hati), namun yang terbesar adalah bertemanlah dengan kasih.              
                       

Kata Kunci :
Reposisi, Rekulturisasi, Revitalisasi, Birokrasi, Profesionalisme,

 SPIP, Reformasi, Paradigma, RO. GO, 3C, 4E.
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EditorialEditorial
Pembaca yang budiman, 

Buletin kesayangan kita kembali 
terbit dan menjumpai sidang 
pembaca. Pada edisi triwulan 

IV tahun 2010 atau tepatnya Volume 
7 No. 4 bulan Desember 2010, dapat 
disimak tulisan di seputar pengawasan 
dan non pengawasan. Semoga sajian 
tersebut dapat menambah wawasan 
dan pengetahuan sidang pembaca. 
Dalam periode IV tahun 2010, terdapat  
perayaan nasional dan keagamaan. 
Perayaan nasional, bangsa kita 
telah memperingati Hari Pahlawan 
(10/11/2010). Sedangkan  perayaan 
keagamaan, yaitu Hari Raya Iedul Adha 
1431 H dan Hari Raya Natal. Redaksi 
mengucapkan Selamat Iedul Adha bagi 
umat Islam, dan Selamat Natal bagi 
umat Kristiani. Semoga dengan spirit 
peringatan hari pahlawan dan hari 
keagamaan tersebut dapat memotivasi 
kinerja organisasi sesuai tugas pokok 
dan fungsi masing-masing. Oleh karena 
itu, semangat kebersamaan dalam 
memajukan kinerja organisasi harus 
tetap terpelihara. 

 Pembaca yang setia,

 Untuk kelancaran rencana 
penerbitan buletin berikutnya, redaksi 
mengudang dan selalu berharap kepada 

penulis (kontributor) mengirimkan 
artikel seputar dunia pengawasan dan 
gagasan sektor energi dan sumber 
daya mineral. Sebab dengan peran dan 
partisipasi nyata penulislah, penerbitan 
buletin akan tetap berlangsung. 
Semoga dengan peran dimaksud, 
pengayaan informasi pengawasan 
semakin beragam sudut pandang dan 
meningkat kualitasnya. 

Oleh karena itu, sesuai pesan 
tersebut redaksi senantiasa berupaya 
meningkatkan kualitas informasi 
pengawasan, sebagaimana telah di 
singgung pada pengantar redaksi 
sebelumnya (triwulan III/2010). Ini 
tugas menantang yang harus dipenuhi.

Sementara itu, pada periode triwulan 
IV tahun 2010 di lingkungan Itjen 
KESDM terjadi mutasi dan promosi 
pejabat Eselon II. Yang mutasi adalah 
Bapak Satry Nugraha, S.H., LL.M., 
menjabat Inspektur I menggantikan 
Ibu Edith Sundari Nasution, S.H., 
MH., yang memasuki masa pensiun. 
Bapak Satry Nugraha S.H., LL.M., 
sebelumnya menjabat Inspektur III. 
Sedangkan yang promosi yakni Bapak 
Drs. Sudjoko Harsono Adi, MM., 
menjabat Inspektur III, sebelumnya 
pejabat fungsional Auditor Ahli 
Madya. Pelantikan jabatan tersebut 
pada tanggal 30/11/2010.  Selamat 
melaksanakan tugas barunya.
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Selamat tahun baru 1 Januari 2011 
dan selamat bekerja/berkarya, semoga  
kesuksesan selalu menyertai dalam 
melaksanakan tugas kedinasan. (MY).
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EditorialEditorial
Pembaca yang budiman, 

Buletin kesayangan kita kembali 
terbit dan menjumpai sidang 
pembaca. Pada edisi triwulan 

IV tahun 2010 atau tepatnya Volume 
7 No. 4 bulan Desember 2010, dapat 
disimak tulisan di seputar pengawasan 
dan non pengawasan. Semoga sajian 
tersebut dapat menambah wawasan 
dan pengetahuan sidang pembaca. 
Dalam periode IV tahun 2010, terdapat  
perayaan nasional dan keagamaan. 
Perayaan nasional, bangsa kita 
telah memperingati Hari Pahlawan 
(10/11/2010). Sedangkan  perayaan 
keagamaan, yaitu Hari Raya Iedul Adha 
1431 H dan Hari Raya Natal. Redaksi 
mengucapkan Selamat Iedul Adha bagi 
umat Islam, dan Selamat Natal bagi 
umat Kristiani. Semoga dengan spirit 
peringatan hari pahlawan dan hari 
keagamaan tersebut dapat memotivasi 
kinerja organisasi sesuai tugas pokok 
dan fungsi masing-masing. Oleh karena 
itu, semangat kebersamaan dalam 
memajukan kinerja organisasi harus 
tetap terpelihara. 

 Pembaca yang setia,

 Untuk kelancaran rencana 
penerbitan buletin berikutnya, redaksi 
mengudang dan selalu berharap kepada 

penulis (kontributor) mengirimkan 
artikel seputar dunia pengawasan dan 
gagasan sektor energi dan sumber 
daya mineral. Sebab dengan peran dan 
partisipasi nyata penulislah, penerbitan 
buletin akan tetap berlangsung. 
Semoga dengan peran dimaksud, 
pengayaan informasi pengawasan 
semakin beragam sudut pandang dan 
meningkat kualitasnya. 

Oleh karena itu, sesuai pesan 
tersebut redaksi senantiasa berupaya 
meningkatkan kualitas informasi 
pengawasan, sebagaimana telah di 
singgung pada pengantar redaksi 
sebelumnya (triwulan III/2010). Ini 
tugas menantang yang harus dipenuhi.

Sementara itu, pada periode triwulan 
IV tahun 2010 di lingkungan Itjen 
KESDM terjadi mutasi dan promosi 
pejabat Eselon II. Yang mutasi adalah 
Bapak Satry Nugraha, S.H., LL.M., 
menjabat Inspektur I menggantikan 
Ibu Edith Sundari Nasution, S.H., 
MH., yang memasuki masa pensiun. 
Bapak Satry Nugraha S.H., LL.M., 
sebelumnya menjabat Inspektur III. 
Sedangkan yang promosi yakni Bapak 
Drs. Sudjoko Harsono Adi, MM., 
menjabat Inspektur III, sebelumnya 
pejabat fungsional Auditor Ahli 
Madya. Pelantikan jabatan tersebut 
pada tanggal 30/11/2010.  Selamat 
melaksanakan tugas barunya.

Cover Volume 7 No.4 Desember 2010

Media Informasi dan Komunikasi 
Pengawasan Sektor Energi dan Sumber 
Daya Mineral

INSPEKTORAT JENDERAL

4 Buletin Pengawasan Volume 7 No. 4 Desember 2010

Selamat tahun baru 1 Januari 2011 
dan selamat bekerja/berkarya, semoga  
kesuksesan selalu menyertai dalam 
melaksanakan tugas kedinasan. (MY).
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KATA PENGANTAR

Banyak atau sering kita dengar 
reformasi birokrasi. Reformasi 
yang menyangkut birokrasi 

diharapkan kearah birokrasi modern 
yang: efi sien, akuntable, tidak berbelit-
belit (pelayanan disegala sektor 
apapun), biaya yang  dalam batas-
batas kewajaran, waktu yang pendek/
tak lama dan terukur, tanpa keluh-
kesah, orientasi pada hasil, style/
gaya pengelolaan menyerupai kerja 
korporat bisnis (efektif, efi sien, 
ekonomis dan akuntabel) dan prosedur 
tertulis (prolis) terbuka/transparan, 
jelas serta dikomunikasikan secara 
luas. Artinya apa? ya diperlukan 
birokrasi dan birokratisasi yang 
memiliki manajemen profesional.
Sejak adanya beberapa kasus “besar” 
yang banyak “ditangani” Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), ternyata 
disebabkan oleh lemahnya pengawasan 
internal dari lembaga, instansi, unit, 
badan, satuan kerja dan sejenisnya 
serta adanya campur tangan dari pihak-
pihak eksternal yang “selalu dituruti” 
oleh pihak internal juga.
Sehingga KPK sangat-sangat “menyoroti” 
Inspektorat Jenderal selaku pengawas 
internal yang: tidak berdaya, sengaja 
tak berdaya atau tidak diperdayakan.
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) sebenarnya hanya 
memperjelas bahwa pengendalian 
secara internal menjadi tanggung jawab 
sistem/organisasi (birokrasi) secara 
menyeluruh atau  built-in ( penulis lebih 
suka memakai istilah komprehensif). 

REPOSISI, REKULTURISASI DAN REVITALISASI REPOSISI, REKULTURISASI DAN REVITALISASI 
INSPEKTORAT JENDERALINSPEKTORAT JENDERAL

Oleh: Jacky R.W dan Nana S

Sehingga mulai ter lihat bahwa 
tingkat penyelewengan/kecurangan 
atau tindakan pelanggaran keuangan 
berbasis kinerja secara jelas dilakukan 
secara sistemik atau komprehensif.
Dengan adanya kondisi diatas, perlu 
(kah ?) dilakukan resposisi, rekulturisasi 
dan revitalisasi dari Inspektoral sebagai 
organisasi yang akan memiliki (?) sistem 
pengawasan internal yang berbasis 
SPIP secara “murni”. Karena penerapan  
SPIP akan membawa pengaruh yang 
besar (kah?) kepada  Manajemen 
dan Manusia (2 M) pada organisasi 
tersebut, jika tidak diterapkan, maunya 
organisasi ini “biasa-biasa saja?

PENDAHULUAN

Manajemen professional dan 
profesionalisasi, menurut Terence J. 
Johnson (1991) :
1. Dipergunakan untuk mengubah 

secara besar dalam struktur 
pekerjaan, bahkan pekerjaan halus 
(white collar jobs) meningkat secara 
relatif dibanding pekerjaan lainnya 
dan timbulnya pekerjaan-pekerjaan 
baru dibidang jasa;

2. pengaturan rekrutmen, jumlah 
pekerjaan (bobot) profesional;

3. profesionalisasi dipandang sebagai 
proses rumit dengan atribut prinsip 
profesionalisasi;

4. proses dengan urutan tetap dengan 
tahap-tahap perubahan organisatoris  
yang dapat diprediksi menuju 
bentuk akhir professionalisme.

Dengan kondisi birokrasi profesional, 
perlu adanya perubahan/paradigma 
baru berupa reformasi administrasi 

negara dengan sinergi orientasi 
antara rule governance dengan goal 
governance (Hughes, 1994), diharapkan 
adanya peningkatan efektivitas Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 
yang meliputi efektivitas busines process, 
risk management dan internal audit.
Dengan berarkhirnya tahun 2010 dan 
memasuki tanggal 1-1-“11, telah cukup 
lama reformasi birokrasi berlangsung 
namun janganlah marah jika ada yang  
mengatakan hasilnya masih sangat jauh 
dari apa yang dikatakan reformasi itu 
sendiri-masih ada “manusia-manusia  
birokrat” yang suka pada daerah nyaman 
(comfort-zone) tanpa mau adanya 
perubahan mendasar namun berdampak  
besar (metanoia), memang masih mau 
menunggu tanggal 12-12-12?.
Penyebab atau penghalang kurang 
berhasilnya reformasi birokrasi 
adalah Manajemen dan Manusia (2 
M), yang antara lain :
1. Kurang berjalannya mekanisme 

birokrasi yang efektif dan efi sien, 
yang dalam prakteknya-jarak apa 
yang terjadi di lapangan (das 
sein) dengan  apa yang diinginkan 
masyarakat (das sollen) masih 
terlalu jauh sekali.

2. Kurang optimalnya perhatian 
terhadap perubahan budaya 
birokrasi/ organisasi. Hal ini termasuk 
didalamnya kesukaran mengubah 
sistem nilai dan perilaku/keyakinan.

3. Gaya memerintah yang otoriter-
dominan. Gaya ini menghancurkan 
inisiatif dan kreatifi tas kerja; 
menginjak-injak: usulan, gagasan dan 
perasaan dan pikiran; menumpuk 
rasa dendam, menimbulkan 

Kata Bijak :j
Bekerjalah dengan iman, hiduplah dengan pengharapan dan bertemanlah dengan kasih. Ketiganya adalah benar dan baik 

(berlaku adil,  mencintai  kesetiaan dan rendah hati), namun yang terbesar adalah bertemanlah dengan kasih.              
                       

Kata Kunci :
Reposisi, Rekulturisasi, Revitalisasi, Birokrasi, Profesionalisme,

 SPIP, Reformasi, Paradigma, RO. GO, 3C, 4E.
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kepahitan hati, memantik 
pemberontakan, pengambilan 
keputusan hanya secara emosional 
(menguntungkan saya, pernah 
berjasa, “kawan lama”, “soul-mate”, 
dan tidak cocok disuatu unit dan 
lain sebagainya), memperbesar 
arogansi sang pemimpin, tidak ada 
mekanisme untuk mengendalikan 
penyalahgunaan kekuasaan dan 
yang terakhir ujung-ujungnya 
mengundang terjadinya korupsi. 
Langsung atau tidak langsung, 
secara waktu – namun pasti situasi 
ini menghancurkan organisasi 
yang didalamnya ada Manajemen 
dan sumber daya manusia (SDM 
atau M) yang merupakan “aset 
utama” ikut dihancurkan (sungguh 
kasihan, sedih deh).

Padahal salah satu tujuan dari 
reformasi birokrasi adalah 
mengurangi rendahnya kepercayaan 
(trust deficit) terhadap peran 
birokrasi baik internal maupun 
eksternal dalam hal memenuhi dan 
melayani penerima kemanfaatan. 
Intinya kalau secara internal 
saja organisasi apapun termasuk 
Inspektorat jenderal tidak beres, 
sulitlah birokrasi bermain didunia 
eksternal. Ini seperti semisal gunung 
es dilautan yang memunculkan 
sedikit bagian puncaknya dan terlihat 
indah namun/ternyata didalam 
lautan terdapat  bagian badan yang 
sangat besar sekali.

PEMBAHASAN

Dari uraian bagian pendahuluan, bahwa 
ada 3 (tiga) penyebab atau penghalang 
capaian reformasi secara maksimal. 
Ketiganya menyangkut: posisi, kultur/
budaya dan kegiatan vital, sehingga 
upaya yang perlu dilakukan adalah 
faktor-faktor pengungkit (leverage) 
berupa : resposisi, rekulturisasi dan 
revitalisasi (tiga parameter) terhadap 
organisasi apapun-namun kita fokus 
pada organisasi kita: Inspektorat 
jenderal. Tiga parameter ini kita sebut 
tiga parameter ujung tombak tajam 
tanpa karat-yang diharapkan akan 
menusuk kedalam “daging dan tulang 

sumsum” organisasi yaitu masuk sampai 
manajemen dan sumberdaya manusia 
(personil/pegawai). Tusukan-tusukan 
pada organisasi Inpektorat Jenderal 
akan sangat berbeda pada organisasi 
lainnya, seperti: badan penelitian dan 
pengembangan, badan pendidikan dan 
pelatihan, direktorat jenderal, sekretariat 
jenderal, dan lain sebagainya. Kenapa 
berbeda karena Inspektorat-Inspektorat 
dapat menjadi organisasi dengan era 
panutan, namun dengan syarat-syarat 
memiliki manajemen modern.
Tiga parameter tersebut adalah: 
reposisi, revitalisasi dan rekulturisasi 
pada organisasi Inspektorat jenderal 
akan diletakkan disisi kiri atau kanan 
dan SPIP dari sisi kiri atau kanan 
organisasi Inspektorat jenderal serta 
diatasnya adalah landasan UUD 
1945 dan kebijakan-kebijakan yang 
mendukung pemberdayaan serta 
dibagian bawah adalah masyarakat 
yang mendorong kearah keatas pada 
inspektorat jenderal.
Ketiga parameter atau ujung tombak 
tanpa karat tersebut, jelas akan 
membawa dampak akan dilakukan 
oleh manusia-manusia yang tekun, 
setia, berkemauan, tulus, berpikir 
positip (bukan oleh manusia-manusia 
bebal) karena akan merupakan 
suatu perjalanan yang melelahkan 
(leaving them breathless)-seperti 
dikatakan oleh James Champy bahwa 
perubahan organisasi itu ibarat suatu 
perjalanan dengan bertujuan (the 
journey’s destination).
a. Reposisi 

Kesan birokrasi yang kurang 
terbuka, tidak professional dan 
lemah akuntabilitasnya-membawa 
krisis kepercayaan dari masyarakat;  
serta “tidak tahan” kritik demi 
kemajuan, mencerminkan apa 
yang terjadi kurang ditanggapi 
dengan baik oleh organisasi 
pemerintah. Ada suatu kelemahan 
dari internal pengawasan yang 
dianggap tak mampu (“impoten”) 
dalam hal menjalankan kontrol 
terhadap kegiatan organisasi 
tersebut-karena jangankan keluar 
organisasi, untuk internal saja 
“dianggap “ tidak mampu.

Contoh yang menjadi sorotan antara 
lain: tumpang tindih kegiatan, 
organisasi struktural sangat “gendut” 
karena orientasi manusia (man 
orinted) bukan orientasi kepada 
tugas dan fungsi,  fungsi-fungsi 
operasional tidak diserahkan kepada 
yang berkompeten (“matinya” fungsi 
regulator dari kantor pusat atau 
wajah sentralistik “masih dominan” 
daripada wajah desentralistik) – koq                
“didiamkan” oleh inspektorat 
jenderal; mungkin salah satu 
penyebabnya fungsi pengawasan 
oleh inspektorat jenderal atau 
lembaga pengawasan lainnya 
“masih” sebagai pelengkap sistem 
organisasi atau bahkan terkesan 
pengawasan hanya formalitas dan 
cenderung mengabaikan tingkat 
kesulitan atau kendala dari tindak 
lanjut temuan atau ada “interest” 
lainnya atau penyebab diluar sistem. 
Jadi bagaimana? agar seorang auditor 
internal menjawab penghargaan 
tertinggi dari para pemberi tugas 
dan permintaan penugasan, supaya 
menjadi konsultan internal yang 
dapat memberikan masukan-masukan 
konstruktif berupa pemikiran-
pemikiran perbaikan (improvement) 
atas sistem atau kinerja yang ada serta 
berperan sebagai katalis (catalyst). 
Lalu kita bertanya, siapakah 
saya dan organisasi Inspektorat 
jenderal melakukannya-secara 
praktek! Karena kesatu: perlu 
langkah-langkah yang disepakati 
oleh satker/unit yang akan 
dikunjungi, kedua: perlu dibuat 
SOP untuk melaksanakannya, 
ketiga: kesiapan SDM/auditor dan 
keempat: sudah siapkah kita untuk 
pelaksanaan kegiatannya.  
Kita coba melakukan reposisi dari 
suatu lembaga pengawasan yang 
bernama Inspektorat. Kata reposisi 
menurut kamus Bahasa Indonesia 
adalah penempatan kembali ke 
posisi semula; penataan kembali 
posisi yang ada; penempatan ke 
posisi yang berbeda atau baru. 
Dari nama lembaganya dulu kita 
bergerak, dengan mengambil 
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informasi dari :
- Artikata.com

a) Inspeksi adalah badan 
(lembaga, pemerintah) 
yang melakukan pekerjaan 
pemeriksaan.

b) Inspektorat jenderal adalah 
instansi dilingkungan 
departemen yang mempunyai 
tugas melakukan pengawasan 
dilingkungan departemen 
yang bersangkutan.

- Meriam-Webster (1913) , 
mengatakan bahwa inspektorat 
atau inspektorat atau Inspektorat 
jenderal adalah badan sipil/
militer yang dibebankan dengan 
misi pemeriksaan dan pelaporan 
pada beberapa instansi atau 
lembaga dibidangnya sesuai 
dengan kompetensi-nya.

- Kamus bahasa Indonesia,  
tertulis inspektorat adalah 
badan (lembaga, pemerintah) 
yang melakukan pekerjaan 
pemeriksaan.

- Peraturan Menteri Energi 
Dan Sumber Daya Mineral 
No. 18 Tahun 2010 tertulis 
bahwa Inspektoral Jenderal 
mempunyai tugas melaksanakan 
pengawasan intern di 
lingkungan Kementerian Energi 
Dan Sumber Daya Mineral.

Menjadi jelas bahwa dari uraian 
kata-kata saja Inspektorat jenderal 
merupakan organisasi yang 
bergerak dengan ruang lingkup 
pengawasan. Hanya saja dengan 
berkembangannya ruang lingkup 
pengawasan di sektor non-
birokrasi akan membawa organisasi 
pengawasan dari birokrasi menjadi 
“tertinggal”, walaupun adanya 
reformasi birokrasi-namun dapat 
dikatakan berjalan ditempat. 
Contohnya (berdasarkan fakta) 
bahwa fungsi-fungsi pengawasan 
yang berkembang seperti: 
konsultan, katalis, pendampingan, 
dan lain sebagainya saja tak bisa 
dipraktekkan secara “membumi” 
dengan alasan-alasan yang dicari-
cari seperti: SDM: lemah/kurang 
kualitas, tidak mencukupi, sangat 

sibuk, belum adanya pedoman, 
jejaring belum siap, pejabat 
penentu dan penerima/pemberi jasa 
masih belajar, perangkat keras dan 
software belum siap, membiarkan 
waktu berjalan tanpa gerakan 
kegiatan terarah perubahan, dan 
lain-lain alasannya.
Sehingga menjadi terang adanya 
”status” atau “stempel” atau “cap” 
dan lainnya yang mengungkapkan 
“kekecewaan” terhadap Inspektorat 
jenderal yang hanya memiliki 
sifat atau “karakter” sebagai 
“watchdog”-membuat perannya 
“kurang disukai” saat melaksanakan 
tugasnya disuatu satuan kerja atau 
unit atau semacamnya dan menjadi 
pembicaraan yang tak “sedap” 
dilingkungan lokal maupun nasional-
jelas membawa dampak bukan saja 
terhadap internal auditor juga kepada 
segi peran inspektorat jenderal 
kedepan dalam hal menghadapi 
masuknya auditor-auditor dari luar 
negeri (efek globalisasi)-yang pasti 
mereka sangat siap memasuki sektor 
jasa konsultasi auditing-mereka bisa 
“disewa”, dikontrak, di-outsourcing; 
dengan hasil yang memuaskan serta 
bekerja “tanpa bertingkah-ulah” 
macam-macam.
Karakter watchdog (karakter sangat-
sangat sulit diubah, perlu ada 
kemauan, keseriusan/kesungguhan 
belajar dan waktu) pada posisi 
Inspektorat jenderal sekarang-juga 
akan membuat posisi inspektorat 
jenderal akan “kesepian”-kenapa?
Salah satunya, professionalisme dari 
para auditor tidak mendapat tempat 
diruang lingkup jabatan-jabatan 
struktural dan kurang/tidak dapat 
dimanfaatkan oleh organisasinya 
secara optimal/maksimum-ada juga 
yang pemanfaat-faatkan, namun 
melakukan penyimpangan. Salah 
satu penyebab terjadi sedemikian 
adalah adalah tidak dimengertinya 
fi losofi  dari pengawasan itu sendiri 
atau secara jujur ada saja yang “sok” 
tahu dengan pura-pura mengerti 
cara/pola pengawasan padahal 
tanpa pengalaman yang cukup.
Kalau telah bermasalah dengan 

lembaga pengawasan eksternal 
seperti KPK (bukan kepolisian dan 
kejaksaan) unit/satker menjadi 
kebakaran janggut  (bahasa 
Inggrisnya: panic) dan inspektorat 
jenderal-nya ikut dipersalahkan 
juga-kenapa ini atau itu atau turut 
ada andil atau lain-lain. Barulah 
fungsi-fungsi profesionalisme 
inspektorat  jenderal kedepan 
seolah-olah muncul seperti:  tempat 
bertanya, tempat diskusi, konsultasi, 
pembelajaran rambu-rambu 
peraturan perundangan-undangan, 
saran-saran konstruktif dan aplikatif,   
ikut prihatin, hadir tanpa ikut 
campur dalam operasional di unit/
satker,prolem solver, decision 
making, banyak pengalaman, “dewa 
penolong”, sampai-sampai  (maaf) 
mengatur trik-trik menghadapi unit 
pengawasan ekternal.
Dengan adanya pergeseran (katanya 
paradigma baru bagi kita) fungsi dan 
penambahan tugas baru (?) dengan 
parameter-parameter: pengurangan 
wacana watchdog sehingga menjadi 
sedikit (masih perlu, kalau ada yang 
“nakal”  masih perlu “digigit” atau 
“digebuk” juga), konsultan, katalis, 
proaktif (dalam batas norma/kriteria, 
kewajaran, aturan dan etika-moral) 
dan pemecahan masalah; akan 
terjadi reposisi peran dari inspektoral 
jenderal yang berubah secara 
“radikal” menjadi “seolah-olah” 
berubah, tetapi secara praktek perlu 
diuji pelaksanaannya berdasarkan 
waktu yang selalu berjalan. 
Dari uraian-uraian tadi, 
menggunakan istilah pengurangan 
“porsi” dari watch-dog dari pada 
menggeser “peran” inspektorat 
jenderal, kenapa? Kemungkinan 
adanya potensi “main-mata” atau 
“memandang sebelah mata” antara 
auditor bahkan tim auditor atau 
para pejabatnya pada lembaga 
inspektorat jenderal dalam hal 
melakukan kecurangan yang 
berdampak merugikan negara atau 
kekurangan pendapatan negara, 
bermain nilai denda, pengurangan 
penyetoran kewajiban pajak dan 
bukan pajak, “kongkalikong” temuan 
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disegala tingkat aparatur, pelayanan 
tak wajar, dan lain sebagainya) 
atau dapat dikatakan “fraud” per 
individu, berjamaah atau dilakukan 
secara sistemik dan secara sadar.
Resposisi inspektorat jenderal bisa 
saja dilakukan dengan pengurangan 
“porsi” watch-dog yang hanya 
menyisakan di bawah 50 persen 
saja (atau berdasarkan kajian yang 
telah dilakukan)-yang selanjutnya 
harus dilakukan kearah reposisi 
kultural atau rekulturisasi dari para 
manusia/SDM inspektorat jenderal 
sehingga sistem atau manajemen 
dan manusia/SDM siap memasuki 
reposisi peran  menjadi konsultasi 
(peringatan dini/early warning pada 
manajemen tentang kelemahan 
sistem pengendalian internal dan 
resiko), kinerja, katalis, dan lain 
sebagainya-yang akhirnya kepada 
Quality Assurance (Q.A) yang akan 
mengarah juga ke audit, investigasi 
dan pemberantasan KKN.
Dengan reposisi, di-inspektorat 
jenderal akan terjadi  (kalau mau?) 
perubahan-perubahan, seperti: 
mindset dari para auditor dan 
aparatur pendukungnya secara 
sistemik, alat bagi manajemen, 
“pusat” keunggulan organisasi dan 
sumber daya manusia, manfaat dan 
bantuan akan berjumlah banyak, 
Good Governance akan meningkat, 
aparatur fl eksibel, konstruktif, 
aktif dan komunikatif, model 
pendekatan: subyek-subyek dan 
wind-wind solution, tipe kegiatan 
akan menjadi variatif: pre-audit, 
post audit, current audit, korektif, 
preventif, prediktif,  fraud audit, 
audit manfaat, dan lain-lain audit.
Dengan reposisi juga, ada harapan 
makin tidak ada atau sedikit 
ketertinggalan profesi auditor dan 
mungkin termasuk penunjangnya 
dibandingkan profesi eksternal 
auditor. Perbedaan ini dikatakan oleh 
Barlow (1995) dari aspek pelayanan 
terhadap penerima jasa layanannya. 
Internal auditor saat dilakukan 
reposisi seperti diatas, perlu juga 
ditingkatkan penugasannya dalam 

rangka peningkatan kinerja unit/
satker, dengan melakukan antara 
lain:
- Value Added Internal Auditing

Sangat  tertinggal kalau 
Inspektorat jenderal belum/tidak 
melakukan audit yang dapat 
meningkatkan kemanfaatan, 
kegiatan, sasaran, program 
maupun rencana strategis dari 
satker/unit, keuntungan (PNBP, 
pelayanan publik bayar maupun 
non-bayar, penjualan wilayah 
kerja panas bumi/migas, peta-
peta geologi /mineral/batubara-
dll, audit pendekatan sistem, 
sistimatik, tematik dan multi 
disiplin (system, systematic 
and multydiciplined approach) 
serta melakukan evaluasi dan 
menilai efektivitas proses-proses 
manajemen berbasis resiko, 
kendali dan pemerintahan 
(risk management, control and 
governance process).

 Dengan reposisi ini, diharapkan 
peran auditor dari Inspektorat 
jenderal perlu antara lain 
membangun dan menjaga 
hubungan baik (relationship) 
dan jejaring (networking) yang 
murni dalam sinergi kegiatan 
kegiatan: pemantauan tindak 
lanjut, review dan penerimaan 
umpan balik (feedback)-nya.

- Risk Base Internal Auditing
Pempolaan pendekatan audit 
berbasis resiko (risk base 
audit approach) merupakan 
pemfokusan audit terhadap 
masalah-masalah dari parameter-
parameter risk assesment yang 
diformulasikan kedalam risk 
base audit plan.
Adanya risk assesment akan 
dapat disusun risk matrix yang 
langsung juga para auditor 
menyusun risk audit matrix.
Tiga aspek penting pada audit 
jenis ini adalah: penggunaan 
faktor resiko pada perencanaan 
audit, independen risk and 
assesment dan patisipasi 
inisiatif pada risk management 

and processes. Audit plan 
akan didokumentasikan secara 
menyeluruh sehingga menjadi 
profi l resiko (risk profi le) 
yang akan disimpan oleh 
bagian yang diberi wewenang 
melaksanakannya.

Reposisi yang baik harus didukung 
oleh  manajemen puncak hingga 
lapisan bawah-ini sejalan dengan 
SPIP dan aplikasinya bahwa 
Inspektorat jenderal wajib menilai 
dan mengevaluasi melalui 
parameter-parameternya.

b. Rekulturisasi
Mengkaji reformasi adalah sama 
dengan melakukan upaya reposisi 
sistem, perilaku atau rekulturisasi 
dari birokrasi apapun termasuk 
Inspektorat jenderal.
Kultur atau budaya birokrasi 
masih sering dianalogikan sebagai 
“paternalistik” atau hubungan antara 
orang-tua dengan anak. Watak ini 
diaplikasikan bahwa orang-tua atau 
atasan/pimpinan tidak pernah (?) 
melakukan kesalahan, jika atasan/
pimpinan toh juga melakukan 
kesalahan-tidak ada sistem (SOP) 
yang dapat mencegah atau 
memberikan teguran.
Era sebelum (atau masih) penerapan 
SPIP, potensial atau cenderung 
manusia-manusia yang memiliki 
kekuasaan (wewenang/otoritas) 
“super “ atau “besar” untuk 
secara sadar melakukan tindakan-
tindakan amoral hingga sampai tega 
melakukan korupsi.
Sikap dan perilaku timbul 
adalah berdasarkan norma atau 
pertimbangan nilai diri individu. 
Lingkungan organisasi dapat 
membentuk nilai dan keyakinan 
para individu –yang selanjutnya 
diafi rmasi bersama dan di-
internalisasi didalam birokrasi 
menjadi nilai kelompok. Bila nilai-
nilai kelompok dipraktekkan secara 
terus-menerus, maka akan menjadi 
budaya atau kultur organisasi.
Visi, misi, dan budaya saling 
terkait satu dengan lainnya; budaya 
organisasi merupakan pondasi 
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yang mendasari tindakan dengan 
bentuk/struktur organisasi saling 
“antagonis”. Jadi budaya atau kultur 
organisasi adalah perpaduan antara:
- Nilai-nilai bersama,
- Pola pikir bersama,
- Perilaku yang khas (karakteristik 

SDM di Inspektorat jenderal akan 
berbeda dengan khasnya SDM 
diinstansi/satker/unit lainnya),

- Simbol dari berbagai kebaikan.
Budaya atau kultur organisasi 
merupakan semua ciri yang 
menunjukkan kepribadiannya, 
seperti: keyakinan bersama, nilai-
nilai dan perilaku-perilaku yang 
dianut berdasarkan pedoman, 
rambu-rambu dan dipahami oleh 
seluruh/semua anggota/aparatur 
dari organisasi (birokrasi) sangat-
sangat sukar diubah. Karena sangat-
sangat kuat (sukar diubah), sanggup 
menetapkan tapal batas untuk 
membedakan dengan organisasi 
(birokrasi) lainnya; mampu 
membentuk identitas organisasi 
dan identitas kepribadian anggota/
birokrasi, mampu mempermudah 
terciptanya komitmen organisasi 
dari pada komitmen yang bersifat 
kepentingan para individu, mampu 
meningkatkan keterikatan sistem 
sosial dan mampu berfungsi sebagai 
mekanisme pembuatan makna 
dan simbol-simbol pengendalian 
perilaku para anggota/aparatur 
organisasi.
Dengan inspektorat jenderal, hal-hal 
tersebut diatas terjadi dan telah lama 
dan siapapun (terutama yang baru 
dan belum lama) dalam berbudaya 
organisasi inpektorat jenderal akan 
“melihatnya” seperti biasa-biasa saja 
seperti organisasi/unit/satker lainnya 
diluar inspektorat jenderal; dan nilai-
nilai dan perilaku-perilaku yang 
“berpenyakit” telah merasuki dan 
berkembang seperti virus atau amuba 
menjadi tradisi yang sama dan merata 
menjadi organisasi pusat (kumpulan 
sub-sub organisasi/satker). Bagi 
“mereka-mereka” akan cenderung 
menjadi penghambat/penyebab  
kurang atau tidak berhasilnya 

rekulturisasi dari reformasi birokrasi 
Inspektorat jenderal dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan 
yang baik (good governance) dan 
akuntabilitas. Kenapa?
Ada yang mengatakan istilah-
istilah: sapunya bersih dulu dong, 
yang masuk sampahnya diolah 
bagaimanapun keluarnya sampah 
juga, sampahkan akan dikumpulkan 
di tempat pembuangan akhir (TPA) 
juga, “loncah indah” dari mereka 
yang bermasalah atau “tidak dipakai” 
atau “hanya cari kesenangan pribadi 
di suatu tempat”-namun tidak perduli 
merusak lingkungan yang baru 
“diinjaknya”, dan lain sebagainya). 
Jelaslah rekulturisasi inspektorat 
jenderal (birokrasi) sebagai salah 
satu syarat reformasi berupa budaya/
kultur organisasi birokrasi, seperti : 
 Persiapan, penentuan dan 

pengangkatan aparatur yang 
benar-benar         memiliki 
pengalaman dan kemampuan 
(capability),

 Memiliki loyalitas kepentingan 
(competency), dan

 Memiliki keterkaitan kepentingan 
(consistency/coherency), tidak/
kurang mendapat perhatian 
secara serius/sungguh secara 
praktek dilapangan.

Tiga kriteria/parameter diatas 
(disingkat 3C) tadi merupakan salah 
satu jaminan diperolehnya aparatur/
pegawai yang professional. Mereka 
ini akan mampu menguasai teknik-
teknik manajemen yang: orientasi 
peraturan (rule oriented= R.O) 
secara benar dan pencapaian tujuan 
(goal oriented= G.O) kegiatan. 
Secara kondisi riil belum/tidak ada 
yang memiliki secara kuantitatif 
murni bernilai 100 untuk kedua-
duanya; yang trend sekarang 
adalah G.O yang sangat besar 
sekali dibandingkan R.O. apalagi 
di inspektorat jenderal, kalau hanya 
dengan angka sedemikian maka 
dapat dikatakan penyebabnya 
adalah tidak dipenuhinya faktor 
3 C (maaf jangan marah-karena 
merupakan kenyataan).

Yang terbaik keseimbangan dengan 
nilai terbesar dari R.O dan G.O 
serta aparaturnya memiliki 3 C. 
Hal ini dapat berjalan secara baik 
dan benar apabila sejalan dengan 
makna dari SPIP bahwa rekulturisasi 
atau budaya (atau sistem nilai dan 
perilaku) termasuk aspek yang patut 
diuji dan dinilai dari organisasi 
seperti inspektorat jenderal. Karena 
bila unit ini bisa menjadi contoh/
panutan-sangat dimungkinkan 
unit/satker lainnya dalam internal 
organisasi akan ikut juga karena 
mereka telah memiliki batu penjuru 
atau panduan yang jelas/riil 
(milestrue).

Reformasi kultur atau melakukan 
rekulturisasi harus merefl esikan 
transformasi nilai juga, yang 
adalah tata nilai dalam suatu sistem 
berperan, melandasi, memberikan 
acuan, menjadi pedoman perilaku 
dan menghikmati eksistensi dan 
dinamika unsur-unsur lainnya dalam 
sistem administrasi negara termasuk 
birokrasi (Inspektorat jenderal). 
Faktor eksistensi dan kontribusi dalam 
aktualisasi dan dalam mewujudkan 
berbagai nilai organisasi di negeri 
ini berdasarkan konstitusi juga. 
Kalau dihayati peran inspektorat 
jenderal, maka rekulturisasi yang 
dilakukan segalanya demi negeri 
dan rakyatnya; sehingga tidak 
alasan bagi pelaksanaan untuk tidak 
melakukannya.

c. Revitalisasi
Kata revitalisasi berdasarkan 
artikata.com, tertulis bahwa 
revitalisasi : proses, cara, perbuatan 
menghidupkan atau menggiatkan 
kembali: berbagai kegiatan.
Kata terpenting dari penjelasan 
revitalisasi adalah: re menurut 
kamus Bahasa Indonesia antara 
lain diartikan sebagai  kembali dan 
reformasi dan vitalitas diartikan oleh 
kamus Bahasa Indonesia dengan  
kemampuan untuk bertahan hidup.  
Secara garis besar revitalisasi dapat 
diuraikan sebagai reformasi terhadap 
eksistensi dari Inspektorat jenderal 
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sekarang dan kedepan agar mengikuti 
paradigma baru (sebenarnya lama 
karena kita tidak pada waktu yang 
tepat dan terjadi kelambanan 
untuk mengantisipasinya). Hal ini 
diperlukan karena kondisi dan 
birokrasi ( termasuk Inspektorat 
jenderal ) menurut Azhar Kasim 
telah terjadi tiga  masalah “laten” 
menyangkut  kualitas sistem 
manajemen pemerintahan, yaitu :
#.  Pengawasan masih difokuskan 

pada ketaatan peraturan 
perundangan           undangan, 
petunjuk pelaksanaan dan 
petunjuk teknis (rule driven) 
daripada pencapaian tujuan 
(tugas dan fungsi) yang 
beroerientasi kepada mission 
driven, kapabilitas administrasi 
negara masih rendah;

#.  Fungsi pengawasan belum 
terintegrasi secara praktek 
kedalam siklus administrasi 
negara, paradigma pengawasan 
yang lebih menekankan  kepada 
upaya menegakkan kebenaran 
formal-seperti: dokumen kontrak, 
bukti-bukti SPM, SK-SK, SPJ-
SPJ, dan lain-lain dokumen dan 
laporan keuangan serta bukti-
buktinya (rekonsiliasi, neraca, 
saldo, dll); kurang mendapat 
tekanan pada upaya mencari 
kebenaran materil (kenyataan 
sebenar-benarnya);

#. Praktek pengawasan yang lebih 
menekankan pada upaya kuratif 
dari pada preventif.

Setelah diuraikan tiga aspek diatas 
dan penyebab dari posisi inspektorat  
jenderal  diperlukan adanya 
resposisi dan rekulturisasi. Terkait 
dengan kedua hal ini, maka dapat 
diartikan bahwa diperlukan satu lagi 
rereformasi berupa revitalisasi peran 
dan fungsi dari lembaga pengawasan 
seperti Inspektorat jenderal yang 
akan mengarah kepada kebijakan 
transformatif untuk mengembalikan 
efektivitas dan ketajaman dari tugas 
dan fungsi (tusi)-nya (kalau perlu/
lebih jelas tusi-nya diuraikan dengan 
jelas dan terinci).

Inspektorat jenderal sebagai lembaga 
pengawasan juga-jelas (wajib) 
memiliki: misi, visi, strategi, agenda 
kebijakan, kompetensi, komitmen 
pembangunan dan pelayanan yang 
transformatif. 
Dengan parameter-parameter ini 
(kalau lengkap, betul, berdasarkan 
kriteria/pedoman, kajian mendalam, 
pengalaman diri sendiri dan 
pembandingan dengan inspektorat 
jenderal lainnya atau lembaga 
pengawasan lainnya serta dilakukan 
dengan keahlian), diharapkan 
adanya keseimbangan antara 
pegangan pada rule of law dan 
orientasi pencapaian tujuan (mission 
driven), menegakkan kebenaran 
formal dan kebenaran materiil dan 
mencakup pengawasan, seperti: 
preventif, kuratif, pendampingan, 
konsultansi, katalis, serta berdasarkan 
keseimbangan azas pradugatidak 
bersalah (presumption of innocent) 
dan azas pembuktian terbalik 
(presumption of guilt). Semua uraian 
yang akan dilaksanakan harus 
didukung kesiapan perangkat SOP 
yang mengarah kepada usaha untuk 
mencapai tugas dan fungsi lembaga 
pengawasan (inspektorat jenderal) 
untuk menjawab tantangan sekarang 
dan kedepan serta wajib didukung 
juga oleh kesiapan dari SDM-nya.  
Ini suatu hal yang menarik dan 
diharapkan yang dapat dikategorikan 
sebagai revitalisasi inspektorat 
jenderal, bagi dan untuk pihak-pihak 
yang memerlukan jasa inspektorat 
jenderal; kalaupun tidak ya kita 
rugi secara fungsi pengawasan, 
professionalisme dan waktu.
Revitalisasi perlu dilakukan adalah 
tidak jauh berbeda dengan melakukan 
perubahan dan pemberdayaan 
dari organisasi apapun termasuk 
inspektorat jenderal. Secara praktek 
tidak ada semacam kontrol/kendali 
terhadap SDM, kecuali hubungan 
yang leluasa melalui: visi dan misi, 
tujuan dan nilai.
SDM sebagai aset perlu 
didayagunakan, caranya adalah 
dengan melakukan inovasi dan 

pemberdayaan. Apalagi sebagai 
lembaga pengawasan fungsi SDM 
sangat dominan atau vital dalam 
membangun SDM profesional secara 
internal dan dapat memberikan 
“keharuman” kepada pihak-pihak 
eksternal.
Konsultan Donna Preswood dan 
Paul Schumann mengajarkan suatu 
cara atau proses 4E, yaitu :
-  Ennoble (memaknai), merupakan: 

alasan, keperluan, motivasi dan 
justifi kasi untuk melakukan 
inovasi.
Untuk organisasi inspektorat 
jenderal, dengan kondisi saat ini 
dan “take-off” kedepan sangatlah 
beralasan dan diperlukan untuk 
menghadapi kebutuhan pihak 
eksternal akan jasa inspektorat 
jenderal, dengan kedua hal ini-
organisasi akan memberikan 
motivasi kepada pihak internal 
untuk membangun suatu 
inspektorat jenderal yang 
“berubah” dan “berbeda” 
berdasarkan pertimbangan 
(justifi kasi) yang terbaik dan benar 
dalam hal melakukan “inovasi-
inovasi” yang “menantang” 
karena perubahan paradigma.
Secara langsung, memaknai juga 
diartikan sebagai memberikan 
atau menanamkan dari tujuan 
SDM maupun ruang lingkup 
kerja dari mereka, bahwa 
inspektorat jenderal kedepan 
harus berbeda (lebih maju 
lagi). Dengan memaknai ini, 
berarti juga mengilhami, 
menghembuskan “roh” kedalam 
organisasi tersebut, sehingga akan 
mencakup juga: menunjukkan 
respek, menjaga martabat dan 
harapan keunggulan organisasi.

- Enable (memampukan), hal ini 
diartikan sebagai penyediaan 
alat (sarana dan prasarana), 
pengetahuan, perlengkapan 
(keperluan dinas, maupun di 
kantor) dan kemampuan yang 
diperlukan untuk melaksanakan 
pekerjaan (baik di kantor dan di 
lapangan saat dinas luar).



11Buletin Pengawasan Volume 7 No. 4 Desember 2010

LAPORAN UTAMALAPORAN UTAMA

Pelatihan dan pendidikan yang 
dilakukan secara program 
yang terencana (by design), 
inovasi SDM dalam solusi 
teknologi baru, diperlukan 
mengembangkan kemampuan 
nilai-nilai SDM menjadi individu-
individu yang lebih bertanggung 
jawab terhadap perkembangan 
dan masa depan mereka sendiri 
asalkan tujuan, visi, misi, dan 
kegiatan inspektorat jenderal 
tercapai. Nilai-nilai ini akan 
membantu menyeimbangkan 
kebutuhan inspektorat jenderal 
dengan kebutuhan para 
individunya. 

- Empower (memberdayakan), 
diartikan sebagai 
membangkitkan kegairahan, 
membangun kepercayaan dan 
menghasilkan tindakan (action 
yes, no talk only). Kunci hal-
hal ini adalah pemberdayaan 
SDM dengan didahului upaya: 
ennoble (memaknai), dan 
Enable (memampukan); karena 
memahami sasaran, nilai dan 
kemampuan yang sejalan 
dengan visi, misi, tujuan dan 
target belum cukup untuk 
pemberdayaan dari SDM.
Pemberdayaan atau diberdayakan 
merupakan pengizinan SDM 
untuk bertindak dan sekaligus ada 
konsekuensi dalam hal tanggung 
jawab atau tindakan mereka. 
Inilah salah satu kelemahan 
dan perlu dilakukan perubahan 
yang sangat vital (revitalisasi) 
dari inspektorat jenderal dan 
organisasi lainnya.

- Encourage (mendorong), 
maknanya adalah untuk 
membuahkan hasil (manfaat) 
dan pengaruh yang penting bagi 
misi, rencana strategis, sasaran 
dan kegiatan serta membangun 
kegairahan sangat besar sehingga 
perubahan dan pemberdayaan 
dapat berlangsung secara terus 
menerus. SDM dengan sifat 
atau karakter pemimpin atau 
“Sang” Pemimpin itu sendiri, 

akan mendorong inovasi dan 
akan berperan sangat aktif dan 
interaktif akan terlihat dengan: 
kehadiran yang rajin, keputusan 
yang cerdas dan tepat disertai 
hikmat serta tindakannya yang 
benar-pasti membangkitkan 
kepercayaan, memberikan 
masukan konstruktif untuk 
perbaikan, melatih calon 
pemimpin berdasarkan hikmat-
bukan memilah-milah calon 
pemimpin hanya berdasarkan 
pada “nafsu” yang subyektif dan 
mendorong tindakan-tindakan 
lebih lanjut yang berkelanjutan 
membentuk spiral resiko, 
perubahan, pertumbuhan dan 
pemberdayaan.

Empat E tersebut jika diterapkan 
secara sistimatik, persiapan yang 
baik, dan sungguh-sungguh maka 
akan sangat bermanfaat dan ampuh 
untuk memastikan terjadinya 
perubahan dan pemberdayaan 
(revitalisasi) inspektorat jenderal.
Konsep 4E menciptakan suatu 
lingkungan (termasuk lingkungan 
pengendalian), dimana perubahan 
(revitalisasi) yang memberdayakan 
bersemi dan SDMdari inspektorat 
jenderal termotivasi bertumbuh dab 
mengambil resiko yang sungguh 
menantang di bidang-bidang yang 
selama ini biasa-biasa saja.

PENUTUP

1. Reposisi, Rekulturisasi dan 
Revitalisasi untuk lembaga 
pengawasan, seperti inspektorat 
jenderal wajib dilakukan jika tidak 
ingin ketinggalan kemanfaatan bagi 
lingkungan organisasi sekitarnya.

2. SPIP merupakan sistem pendorong 
untuk terjadinya Reposisi, 
Rekulturisasi dan Revitalisasi.

3. Inspektorat Jenderal harus (kalau 
mau) menjadi ujung tombak (pusat 
keunggulan) perubahan (reformasi) 
untuk unit-unit organisasi lainnya.

4. Peran Inspektorat Jenderal mulai 
sekarang dan kedepan harus berbeda 
dari yang lama-kalau hanya pada 
daerah nyaman (comfort zone) akan 

semakin tertinggal oleh eksternal 
pengawas bukan saja dari pihak-
pihak swasta namun dari pihak-
pihak asing.
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KONSEP  COST CENTRE
BERGESER  KE KONSEP NILAI (VALUE CHAIN)
DALAM PENERAPAN PERAN AUDITOR INTERNAL

Oleh : Alimuddin Baso
Kata kunci : Cost Centre, Profi t Centre, Value Chain

tergantikan dengan konsep nilai (value 
chain).
Unsur organisasi pengawasan, bahkan 
profesi, hanya dapat dipertahankan bila 
memberikan nilai pada keseluruhan 
rangkaian proses kegiatannya/bisnis.
Oleh karena itu paradigma auditor pun 
harus bergeser dari watch dog menjadi 
value creator. Bahkan banyak penulis 
menuntut lebih luas lagi, yaitu value 
delivery. Peran lain yang sampai dengan 
saat ini masih melekat, yaitu sebagai 
assets guardian harus berubah menadi 
value guardian.
Makna pergeseran tersebut perlu 
dipahami sebelum kita menentukan 
rancangan pengembangan Auditor 
Internal ke depan.
Meskipun instilah cost masih terus 
dipergunakan, proses bisnis pada 
dasarnya adalah proses panambahan 
nilai sebagai satuan manfaat yang akan 
dinikmati oleh auditee. Pemikiran 
mengenai cost sering mendorong 
bawah sadar kita untuk selalu 
memikirkan kerugian atau pengorbanan 
dan melupakan tujuannya, yaitu 
menciptakan atau menambah nilai 
dalam mewujudkan tujuan organisasi.

PEMBAHASAN

Peran auditor sebagai watch dog atau 
guardian, menjadi penyebab mengapa 
aktivitas auditor selalu dikonotasikan 
sebagai cost yang tentunya harus 
terus ditekan untuk memenangkan 
persaingan. Auditor harus mampu 
membuktikan bahwa aktivitas 
yang dilaksanakan diperlukan dan 
memberian nilai tambah yang terukur.
Satu-satunya cara untuk merealisasikan 
hal tersebut adalah memenuhi harapan 
pelanggan auditor, yaitu kontribusi 
auditor yang bermanfaat langsung 
dalam proses bisnis. Auditor harus 
mampu berperan sebagai mitra 
manajemen dengan memberikan 
nilai tambah (deliver values) sesuai 

kebutuhan manajemen dengan modal 
pengalaman dan keahliannya.
Auditor internal setidaknya dapat 
membantu manajemen untuk 
memberikan informasi yang dapat 
meningkatkan nilai kepada stakeholder.
Nilai tambah lain yang dapat di-”deliver” 
pada manajemen diberikan melalui 
pelaksanaan peran sebagai penasehat 
(advisor), katalis dalam mendorong 
perubahan yang ingin dilakukan oleh 
manajemen, dan pelaksanaan peran 
klasik yang diperluas: Value Guardian.
Kita sering menjumpai kejadian-ke-
jadian berupa pelanggaran ketaatan, 
tidak efektifnya suatu operasi atau 
proses dan inefisiensi. Pertanyaan 
yang muncul dalam benak kita ada-
lah seberapa besar Auditor Internal 
dapat berperan mencegah kejadian-
kejadian tersebut ?

Seandainya auditor memiliki akses 
terhadap database auditee dan 
melaksanakan pemantauan atas 
transaksi-transaksaksi penting sejak 
sebelum dieksekusi, Auditor Internal 
dapat langsung melakukan review 

dan memberikan rekomendasi yang 
diperlukan untuk mencegah risiko 
tersebut. 
Beberapa perusahaan besar bahkan telah 
mencanangkan Auditor Internalnya 
sebagai bagian dari manajemen dengan 
melibatkan Auditor Internal sejak proses 
perencanaan, hingga pelaksanaannya. 
Misalnya Bank Mandiri, Auditor 
Internal-nya mendefi nisikan perannya 
dalam mendukung visi, msi dan strategi 
sebagai :
• Added value
• Best practices
• Strategic business partner

Bank Mandiri juga mempraktekkan 
peran assurance & consulting berikut:
• Memberikan assurance atas proses 

manajemen risiko
• Memberikan assurance bahwa risiko 

telah dievaluasi dengan benar
• Mengevaluasi proses manajemen 

risiko
• Mengevaluasi pelaporan risiko-

risiko penting
• Mereview pengelolaan risiko 

penting

PENGANTAR

Perkembangan terakhir dalam 
dunia pengawasan yaitu : 
konsep dualisme “cost center 

vs profi t center” mulai memudar dan 
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Tradisional Modern

Auditee Sebagai Obyek Sebagai Pelanggan

Peran Utama Penilai Independen GCG dan RM terintegrasi

Fokus Pengendalian Intern
 Berbasis transaksi
 Tertuju pada pos

keuangan
 Mengarah pada

ketaatan terhadap
kebijakan dan prosedur

Risiko Bisnis
 Berbasis proses
 Tertuju pada kepuasan pelanggan
 Mengarah pada kecukupan

identifikasi risiko dan mitigasinya.

Test Pengendalian Penting
Transaksi

Risiko Penting
Proses Bisnis

Risiko Faktor-faktor risiko; Risiko
Audit

Perencanaan Skenario; Risiko Bisnis

Rekomendasi Internal Control:
• Memperkuat

pengendalian
• Biaya vs Manfaat
• Efisiensi / Efektivitas

Risk Management:
 Avoid/diversity risk
 Share/transfer risk
 Control/accept risk

Laporan Ditujukan pada fungsi-fungsi
pengendalian intern

Ditujukan pada risiko proses

Respon Reaktif, setelah terjadi, berkala
atau terputus-putus,
mengamati inisiatif
perencanaan stratjik.

Proaktif, sebelum dan ketika terjadi,
pemantauan berkelanjutan, berperan
serta dalam perencanaan stratejik
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Hal ini bahwa menunjukkan pendekatan risk-based audit ternyata tidak mustahil 
untuk dipraktekkan dan berjalan dengan lancar - meskipun tidak mudah pada 
tahap-tahap awal implementasinya.
Pada Tahun 1999, IIA (Institute of Internal Auditor) bahkan telah mendefi nisikan:
a. Internal auditing is an independen, objective assurance and consulting activity 

designed to add value and improve an organization’s operations. 
b. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, 

disciplined approach to evaluate and improve effectiveness of risk management, 
control, and governance processes.

Bagaimana penerapannya dalam manajemen pengelola kegiatan?. Berikut ini 
beberapa  pergeseran paradigma auditor internal yang telah dipublikasikan 
oleh banyak ahli : 

Pakar dan praktisi lainnya, Paul E. Lindow, CPA, dan Jill D. Race, CPA, 
mengungkapkan evolusi peran auditor internal  yang senada:

1. Perlakuan pada Auditee
Menjadi pihak yang diawasi 
telah memberikan rasa 
“tidaknyaman” apalagi bila auditor 
memperlakukannya sebagai obyek. 
Penempatan auditee sebagai 
obyek menciptakan dua kubu 
yang berlawanan. Satu pihak 
bersikap restriktif dan pihak lainnya 
terlalu curiga. Tujuan mendorong 
transparansi dan keberanian 
(encourage) mengambil keputusan 
menjadi terganggu oleh suasana 
tersebut.
Jangan sampai terjadi lagi kasus-
kasus keengganan manajemen 
untuk mengambil keputusan hanya 
karena takut akan menjadi masalah 
ketika diaudit. 
Benar bahwa auditor perlu 
bersikap waspada (literatur lama 
menggunakan istilah curiga) akan 
tetapi tetap harus berada dalam 
koridor “professional curiosity”, 
bukan curiga tanpa dasar. 
Koridor “professional curiosity” 
juga berarti auditor perlu dan 
ingin menggali kemungkinan-
kemungkinan yang bersifat positif 
karena hal itu juga merupakan 
informasi yang bermanfaat 
bagi manajemen yang lebih 
tinggi, baik untuk memperbaiki 
kebijakan dan prosedur atau 
untuk lebih memahami faktor-
faktor ketidakpastian. Paradigma 
baru mengajak kita untuk 
menjalin suatu kerjasama yang 
saling menguntungkan dengan 
mendorong auditor untuk 
memberikan nilai tambah (deliver 
values) yang dibutuhkan oleh 
auditee, sehingga auditee secara 
terbuka dan senang hati menerima 
keberadaan auditor.
Salah satu konsekuensi yang 
perlu diperhatikan adalah sistem 
penilaian kinerja auditor. Kita 
perlu mempertimbangkan kembali 
penggunaan kriteria jumlah temuan 
(negatif). Bukankah naïf jika auditor 
dianggap efektif bila temuannya 
semakin bertambah sedangkan 
tujuan yang hendak dicapai adalah 
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adanya jaminan pengendalian yang 
efektif sehingga risiko kerugian 
dapat ditekan seminimal mungkin?
Kriteria kinerja auditor yang baik 
adalah yang dikembangkan dari 
konsep “seberapa besar kontribusi 
auditor dalam menekan risiko dan 
memastikan respon yang tepat 
terhadap risiko” sehingga organisasi 
dapat mencapai kinerja optimal. 
Penerapan konsep ini akan secara 
langsung dirasakan manfaatnya 
oleh auditee dan kehadiran auditor 
internal akan selalu diharapkan. 
Setiap manajemen pasti berterima 
kasih bila memperoleh peringatan 
dan informasi risiko yang memadai 
sebelum mengambil keputusan dan 
dibantu dalam mengelola risiko 
yang menjadi beban tugasnya.

2. Fokus Audit

Sejalan dengan pergeseran 
pengendalian intern dan fokus 
manajemen yang mengarah pada 
integrasi pengendalian ke dalam 
proses manajemen risiko untuk 
menjamin pencapaian tujuan, fokus 
audit bergeser dari pengendalian 

intern ke pengelolaan risiko. 
Sebelum melangkah lebih lanjut 
kita coba memahami latar belakang 
lahirnya trio “GCG-ERM-IC” (good 
corporate government, enterprise 
risk management framework 
dan internal control integrated 
framework).
GCG – ERM – IC merupakan 
inisiatif perusahaan-perusahaan 
yang listing di pasar modal untuk 
menggairahkan kembali pasar 
modal yang menurun akibat 
skandal-skandal kecurangan 
manajemen. Untuk keperluan 
tersebut, The Treadway 
Commission ditugaskan untuk 
menyelidiki penyebabnya 
dan menyarankan solusi yang 
diperlukan. Hasil dari penelitian 
komisi tersebut kemudian 
ditindaklanjuti secara bertahap 
(15 tahun) hingga lahir GCG – 
ERM – IC.
Dalam searahnya, GCG menjadi 
tembakan pertama (“1st shoot”) 
untuk memaksa Top Managements 
agar mengikuti norma-norma 
yang dianggap perlu diterapkan 

dan diawasi. Pilihan pada GCG 
didasarkan pada pertimbangan 
bahwa penatakelolaan yang 
dilaksanakan oleh Top Managements 
akan memberikan dampak yang 
luas dan segera memberikan hasil 
yang diharapkan.
The 2nd shoot adalah pembenahan 
pengendalian intern yang dianggap 
sebagai alat atau tombak yang 
digunakan oleh managements untuk 
memastikan kebijakan dan prosedur 
yang ditetapkan akan terlaksana 
sesuai dengan harapan.
Internal Control Integrated 
Framework (ICF) sengaja 
mensyaratkan adanya suatu proses 
identifi kasi risiko dan pengembangan 
rancangan aktivitas pengendalian 
(kebiakan dan prosedur) yang 
mengacu pada prioritas risiko untuk 
mempersiapkan pendekatan yang 
lebih terintegrasi, yaitu Enterprise 
Risk Management yang kemudian 
diterbitkan pada 29 September 
2004 dengan nama Enterprise Risk 
Management Framework, sebagai 
3rd shoot atau last shoot.
Keberadaan ERM secara otomatis 



15Buletin Pengawasan Volume 7 No. 4 Desember 2010

LAPORAN UTAMALAPORAN UTAMA

menggantikan Internal Control 
Integrated Framework, dengan 
demikian paradigma pengendalian 
disatukan dengan proses bisnis 
secara terintegrasi. ICF tidak dicakup 
hanya karena telah dipergunakan 
sebagai landasan regulasi dan 
masih bermanfaat untuk mengatur 
fi nancial audit. 
Bagaimana dengan GCG? GCG 
dianggap masih diperlukan karena 
difokuskan pada pembuat kebijakan 
(Top Managements) meskipun 

dalam penilaian efektifi tas ERM 
terjadi overlapping dengan GCG.
Praktek saat ini memanfaatkan:
- GCG untuk memantau 

penatakelolaan yang 
dilaksanakan oleh Top 
Mangements

- IC untuk memantau tujuan 
pelaporan keuangan dan ketaatan 
terhadap hukum dan perundang-
undangan yang berlaku, dan 
lebih banyak dimanfaatkan oleh 
regulators.

- ERM sebagi proses terpadu yang 
efektif menjamin pencapaian 
tujuan. Informasi efektifi kas ERM 
diperlakukan sebagai informasi 
atas tingkat jaminan pencapaian 
tujuan yang telah ditetapkan 

dalam perencanaan (corporate 
plan).

Jika kita perhatikan hal di atas, 
Stakeholder dan manajemen 
seharusnya fokus pada implementasi 
Pengelolaan Risiko Enterprise (ERM) 
karena secara langsung mendukung 
GCG dan telah mencakup 
pengendalian intern (ICF).
Kehadiran GCG – ERM – ICF bagi 
auditor, terutama auditor internal, 
mendorong pemahaman yang lebih 
jelas terhadap peran auditor dalam 

proses pengelolaan. 
Kita dapat mengumpamakan proses 
pengelolaan terdiri dari dua sisi 
mata uang yang tidak terpisahkan, 
yaitu:
- Pemanfaatan peluang untuk 

memperoleh kinerja maksimum 
dan 

- Pengelolaan risiko untuk 
menjamin keberhasilan 
pemanfaatan peluang dan 
memperluas kemampuan 
memanfaatkan peluang.

Peran auditor internal difokuskan 
pada sisi pengelolaan risiko yang 
tentunya mencakup pula risiko 
kehilangan peluang, sesuai dengan 
keahlian professional yang mengarah 
pada penyempurnaan pengelolaan 

dan proses bisnis.
Fokus pada pengelolaan risiko 
bisnis akan menyatukan tujuan 
auditor dengan tujuan manajemen, 
yaitu mencapai kinerja optimal. 
Kesamaan tujuan tersebut membuka 
peluang mengembangkan model 
hubungan kemitraan antara auditor 
dengan manajemen tanpa harus 
mengorbankan independensi 
auditor internal. Manajemen 
akan lebih dapat merasakan 
manfaat dari nilai yang diberikan 

oleh auditor karena pengelolaan 
risiko merupakan separuh 
tanggungjawabnya dan lebih dari 
separuh aktivitas harian.
Ketaatan tidak lagi menjadi fokus 
yang dominan, melainkan hanya 
salah satu tujuan yang perlu dijamin. 
Auditor internal memiliki peluang 
lebih luas untuk membantu proses 
pengelolaan melalui pengelolaan 
risiko atas tujuan-tujuan stratejik, 
operasi dan pelaporan (tidak terbatas 
pada pelaporan atau informasi 
keuangan) di seluruh jenjang 
pengelolaan.
Audit tidak lagi terfokus pada 
ketaatan terhadap kebijakan 
dan prosedur, melainkan lebih 
mempertimbangkan pencapaian 
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tujuan melalui efektifitas 
pengelolaan risiko. Dalam 
pelaksanaanya, auditor masih 
perlu mengungkapkan pelanggaran 
kebijakan dan prosedur akan 
tetapi tidak serta merta melihat 
hal tersebut sebagai sesuatu yang 
negatif. Auditor perlu menelusuri 
dan mengungkapkan dampaknya 
terhadap pencapaian tujuan dan 
menilai kelayakan “keberanian 
manajemen” tersebut dari sudut 
pandang efektivitas pengelolaan 
risiko. Jika keputusan manajemen 
tersebut memang diperlukan, 
maka auditor dapat memberikan 
pendapat yang positif.
Jika pada masa lalu kita 
menelusuri pos-pos keuangan, 
maka saat ini kita berangkat dari 
risiko bisnis ke risiko proses untuk 
kemudian menguji efektivitas 
pengendalian yang diperlukan 
dalam memastikan respon yang 
tepat terhadap risiko.

3. Audit Timing
Sebagaimana telah digambarkan 
sebelumnya, teknologi informasi 
telah membuka peluang untuk 
menyajikan informasi secara 
“real time” dan mudah diakses 
tanpa hambatan waktu dan jarak. 
Perkembangan tersebut sangat 
disadari oleh stakeholder dan 
cenderung menjadi tuntutan. 
Tuntutan tersebut tentunya 
akan merambat ke auditor, baik 
auditor internal maupun auditor 
eksternal. Stakeholder semakin 
berharap, informasi “real-time” 
tersebut dijamin keandalannya 
oleh auditor.
Lalu “bagaimana caranya 
mengaudit laporan yang baru 
diterbitkan kemarin sore?”. 
Jawabannya adalah audit dengan 
pendekatan “continues audit”. 

4. Audit berkelanjutan (Continues 
Audit)
Banyak pihak beranggapan continues 
audit tidak berbeda dengan interim 
audit, yaitu jasa audit bekala yang 
dilaksanakan dalam tahun yang 

diaudit.
Continues audit adalah kegiatan 
audit yang berkelanjutan dan sedapat 
mungkin pararel dengan proses 
pengelolaan, sedangkan interim audit 
merupakan salah satu pendekatan 
yang dapat dimanfaatkan dalam 
melaksanakan continues audit.
Konsep aktivitas auditor internal 
dalam melaksanakan continues 
audit dapat dicontohkan sebagai 
berikut:
a. Auditor internal mengembangkan 

suatu daftar area risiko dan risiko-
risiko penting yang disusun 
berdasarkan urutan prioritas. 
Prioritas risiko diukur dari 
peluang terjadinya dan besaran 
dampak kerugiannya. 

b. Auditor internal memperoleh 
akses informasi yang 
memungkinkan pemantauan 
risiko penting, termasuk memilih 
pengambilan keputusan dan 
transaksi penting mulai sejak 
proses perencanaannya. 

c. Auditor internal dapat meminta 
penjelasan atas proses yang berjalan 
sesuai keperluan dan menentukan 
langkah yang dianggap perlu untuk 
dilaksanakan, misalnya:
- Mereview
- Mengaudit
- Menganalisa
- Menelaah dokumen
- Melaksanakan konfi rmasi
- dan prosedur-prosedur 

lainnya yang diperkenankan. 
d. Auditor internal dapat 

memberikan peringatan yang 
berkenaan dengan adanya risiko 
penting dan rekomendasi atas 
pengelolaan risiko, termasuk 
pengendalian terkait ketika 
proses pengelolaan berlangsung 
sebagai langkah preventif. 

e. Manajemen, meskipun tidak 
terikat pada rekomendasi 
auditor sesuai dengan batasan 
wewenangnya perlu merespon 
peringatan dan rekomendasi 
auditor internal secara tertulis 
dalam dokumen atau sistem 
yang terkomputerisasi.

Dengan aktivitas-aktivitas di atas, 
auditor berperan secara real-time 
dalam memantau dan memelihara 
efektivitas pengelolaan risiko 
(termasuk pengendalian intern). Di 
pihak lain, manajemen, juga secara 
langsung merasakan manfaat peran 
auditor internal dalam mengelola 
risiko. Peran preventif auditor dalam 
pengelolaan risiko di atas akan 
memuaskan harapan manajemen 
dan stakeholder lainnya.

5. Anggaran

Analisa komparasi realisasi dengan 
anggaran sangat bermanfaat 
untuk mengidentifi kasi area risiko 
dan menjadi prosedur standar 
auditor, akan tetapi menyimpulkan 
pelampauan anggaran atau 
rendahnya daya serap anggaran tanpa 
menelusuri dan mengungkapkan 
penyebabnya akan menghasilkan 
prilaku kontra produktif. 
Auditor, dan manajemen, perlu 
berhati-hati dalam menggunakan 
hasil analisa komparasi tersebut 
agar tidak terjadi:
- Penciptaan kegiatan-kegiatan 

yang kurang mempertimbangkan 
kebutuhan dan prioritas karena 
manajemen dituntut untuk 
menghabiskan anggaran.

- Hilangnya peluang signifi kan 
karena manajemen tidak memiliki 
cukup sumberdaya hanya karena 
melesetnya perkiraan ketika 
menyusun anggaran.

Perlu pula diingatkan kembali, 
bahwa rasio antara manfaat 
dengan biayanya (cost-benefi t) 
lebih penting dari rasio realisasi 
dengan anggarannya. Anggaran 
adalah salah satu alat pengendalian 
dan bahasa perencanaan dalam 
satuan mata uang, oleh karena itu, 
dalam menyetujui anggaran dan 
menggunakan anggaran perlu diingat 
bahwa hakikat persetujuan anggaran 
adalah persetujuan rencana dan 
kebijakan yang dituangkan dalam 
satuan uang, bukan otorisasi untuk 
penggunaan dana.

6. Laporan dan rekomendasi
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Praktek pada masa lalu yang terlalu 
fokus pada usaha memperkuat 
pengendalian berakibat pada 
semakin ketatnya pengendalian 
sampai-sampai mempersempit 
ruang gerak pembuat keputusan 
yang diperlukan untuk mengatasi 
perubahan dan  kondisi yang 
berbeda. Konsep pengendalian 
yang berbasis risiko menhendaki 
pemeliharaan ruang gerak dengan 
tetap memelihara pengelolaan 
risiko secara efektif. Hal tersebut 
mengubah arah rekomendasi dari 
penguatan pengendalian menjadi 
rekomendasi penyempurnaan 
pengelolaan risiko dengan 
semakin selektif dalam memilih 
dan mengatur pengendalian. 
Rekomendasi diharapkan 
mengarah pada perbaikan respon 
terhadap risiko.

PERMASALAHAN

Tiga hal yang menjadi hambatan 
auditor, pada saat ini, untuk dapat 
melaksanakan hal di atas adalah:
1. Hukum positif yang dianut secara 

tekstual menyebutkan unsur tindak 
pidana korupsi sebagai: Adanya 
pelanggaran ketentuan, adanya 
kerugian Negara dan adanya pihak 
yang diuntungkan (memperkaya 
diri sendiri, orang lain atau lembaga 
lain). Meskipun hukum tidak 
menutup peluang bahwa jika ketiga 
unsur tersebut terpenuhi belum 
tentu dapat ditafsirkan terjadinya 
tindak pidana korupsi, prosesnya 
bergantung pada keputusan hakim. 
Perangkat hukum formal belum 
cukup kuat untuk mendukung hal 
tersebut.

2. Mengingat ketiga unsur tipikor telah 
terpenuhi, auditor akan merasa 
“takut” jika tidak menyarankan 
dilaksanakannya audit investigasi.

3. Kinerja auditor ditentukan oleh 
jumlah temuan dan kualitas temuan 
dinilai dari adanya temuan yang 
meningkatkan pendapatan Negara.

Hambatan-hambatan di atas lebih bersifat 
sistem informal akan tetapi sulit diatasi 
oleh auditor. Hal yang perlu dipikirkan 

adalah perlunya sosialisasi kerangka 
pengelolaan risiko atau pengendalian 
intern dalam pengelolaan instansi yang 
baru pada regulator dan aparat penegak 
hukum sehingga terbentuk bahasa dan 
persepsi yang sama dengan manajemen/
eksekutif dalam memahami kewajaran 
pengambilan keputusan.

PENUTUP

Konsekuensi dari pergeseran tersebut 
adalah pelaksanaan audit yang 
ditujukan pada proses agar risiko proses 
dipandang sebagai satuan terintegrasi 
(integrated unit). Beberapa alasan 
berikut merupakan latar belakang 
prinsip yang mendasarinya:
1. Keterpaduan dan keselarasan sub-

sub tujuan proses ke proses lebih 
tinggi (hingga ke strategi), secara 
berjenjang, merupakan bagian yang 
perlu memperoleh perhatian khusus 
auditor.

2. Pengendalian tidak mungkin 
lagi dilihat dari satu kotak fungsi 
melainkan bagian dari portofolio 
pengendalian yang menyatu dengan 
proses lainnya. Pengurangan 
pengendalian aktivitas kasir dapat 
tergantikan oleh pengendalian yang 
lebih ketat pada proses rekruitmen 
dan pengelolaan gedung. Absensi, 
mungkin saja tidak diperlukan karena 
adanya pertemuan padat setiap awal 
pelaksanaan pekerjaan atau kondisi 
ruangan yang transparan. 

Secara konseptual, pengendalian tidak 
selalu sama atas proses bisnis yang 
sejenis karena dipengaruhi oleh risiko 
yang berbeda. Template pengendalian 
telah dianggap usang dalam konsep 
pengelolaan risiko. Pertimbangan 
untuk “memasang” pengendalian 
bukan lagi pertimbangan “cost-
benefi t” melainkan “risk and return”, 
yaitu seberapa besar risiko yang dapat 
diterima dan seberapa besar manfaat/
hasil yang diharapkan. Hemat dalam 
menerapkan pengendalian diyakini 
akan meningkatkan fl eksibilitas dalam 
merespon perubahan dan mengambil 
peluang dari perubahan tersebut. 
Sebaliknya, terlalu longgar dalam 

pengendalian akan meningkatkan risiko 
kecurangan (fraud).

DAFTAR PUSTAKA

1. Paul E. Lindow, CPA, senior vice-
president and director of audit and 
regulatory risk management pada 
California Federal Bank di San 
Francisco; 

2. Jill D. Race, CPA, vice-president 
and audit manager pada California 
Federal Bank’s West Sacramento 
offi ce

3.  Butir Defi nisi pada Institute of 
Internal Auditor (IIA)

4.  Laporan Forum Auditor FKSPI
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Tahapan Reposisi Peran Auditor Internal
Oleh : Alimuddin Baso. Darini Purwo Lestari, dan Santi Aisyah

Kata kunci : Reposisi, Peran, Auditor internal

PENDAHULUAN

Auditor internal di benak umum, adalah 
sosok pengawas yang memperhatikan 
seluruh aktivitas manajemen secara teliti 
sehingga sekecil apapun kesalahan, atau 
penyimpangan kinerja akan terungkap. 
Auditor seringkali dipandang sebagai 
pengganggu kelancaran operasi. 
Hal tersebut tidak terjadi demikian 
saja, melainkan buah dari pendekatan 
yang dilaksanakan auditor selama ini 
sehingga pelanggan audit merasa risih 
dengan keberadaan auditor tanpa 
adanya penyeimbang, yaitu merasakan 
manfaatnya secara langsung. 
Pengalaman-pengalaman yang sama 
membentuk suatu citra dan citra 

membangun persepsi hingga keadaan 
tersebut terdorong menjadi kenyataan.
Faktor pertama yang menjadi penyebab 
adalah peran auditor sebagai “watch 
dog”, faktor lainnya adalah lambannya 
pengembangan jasa audit yang sampai 
dengan saat ini pun belum cukup 
menyentuh area kontribusi yang 
langsung dirasakan manfaatnya oleh 
seluruh manajemen. 
Tidak sedikit pimpinan puncak yang 
mempunyai persepsi bahwa peran utama 
auditor adalah menjadi “watch dog” 
untuk memastikan segala sesuatunya 
berjalan sesuai dengan kebijakan yang 
telah digariskan. Setiap penyimpangan 
kebijakan atau pelanggaran prosedur 

segera menjadi temuan yang bersifat 
negatif. Kita hampir-hampir tidak 
pernah menemukan temuan positif dari 
improvisasi yang dilaksanakan oleh 
manajemen. 
Manajemen diposisikan sebagai 
obyek pengawasan oleh auditor 
sehingga auditor dan manajemen, 
seolah-olah berada dalam kubu yang 
berlawanan. Peran auditor tidak 
mengalir bersama fungsi manajemen, 
melainkan hanya salah satu bagian 
dari fungsi manajemen - tanpa usaha 
yang memadai untuk menempatkan 
peran auditor sebagai bagian penting 
dalam proses manajemen.  Auditor-
pun berperan besar dalam membentuk 
citra tersebut melalui jasa-jasa yang 
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cenderung bersifat reaktif, post-audit dan terlalu fokus pada informasi keuangan yang bersifat historis. 

PEMBAHASAN

Pembahasan diawali dengan mengajak anda memperhatikan perkembangan peran auditor agar dapat menilai apakah auditor 
internal telah berperan optimal sesuai tuntutan saat ini sambil  memperkirakan arah peran auditor di masa depan.
Tulisan ini bertujuan membuka ide-ide untuk mengembangkan peran internal auditor yang selalu dipandang sebagai “cost 
center” atau “penjaga nilai”, menjadi bagian organisasi yang memberikan nilai tambah yang dirasakan manfaatkan oleh 
pelanggan audit.
Setelah memahami pentingnya reposisi peran auditor internal dan mengetahui arah reposisi, kita melangkah pada pembahasan 
cara melaksanakan reposisi tersebut melalui penelusuran tahapan reposisi peran auditor internal.
1. Perumusan Tujuan

Tujuan umum reposisi telah kita pahami bersama, akan tetapi bagi setiap organisasi, tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut 
dengan mempertimbangkan posisinya saat ini dan hambatan-hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan reposisi.
Permasalahan yang umum dihadapi adalah keselarasan tujuan antara organisasi yang menaungi auditor internal dengan 
rancangan tujuan auditor internal 
Tujuan Reposisi Auditor Internal adalah untuk dapat menjadi bagian integral dari proses pengelolaan perusahaan melalui 
peran optimalnya dalam mendukung pengelolaan risiko.

2. Tahapan Resposisi dan tujuan terkaitnya

Tahapan Reposisi Tujuan Terkait
Sosialisasi Rencana Reposisi Auditor 
Internal 

Memberikan informasi dan pemahaman atas peran Auditor Internal yang akan 
direposisi dan manfaat hasil reposisi pada seluruh manajemen.
Menggalang dukungan dan komitmen seluruh manajemen.
Mengubah citra auditor internal menjadi mitra dan bagian dari manajemen.

Penilaian Peran dan Kompetensi Auditor 
Internal (SKAI Assessment)

Mengetahui posisi dan kompetensi auditor internal sebelum reposisi untuk 
menentukan celah (gap) antara posisi dan peran yang diharapkan dengan 
kondisi saat ini.

Penyesuaian Struktur Organisasi Mengembangkan struktur organisasi auditor internal yang diperlukan untuk 
mendukung pengembangan peran dan kontribusi auditor internal sesuai tujuan 
reposisi.

Pengembangan pedoman perancanaan 
kegiatan auditor internal, termasuk 
pedoman audit, pedoman fasilitasi risk 
assessment, aplikasi dan lain-lain.

Mengembangkan perangkat yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi 
SDM dan mendukung  kualitas/kinerja pelaksanaan peran auditor internal.

Pengembangan kompetensi auditor 
internal

Melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan rekruitmen untuk 
• memenuhi kebutuhan SDM baik kuantitas maupun kualitasnya.
• Mengubah persepsi, prilaku dan pendekatan auditor internal dalam 

melaksanakan tugas

Penyusunan Rencana Jangka Panjang 
dan Rencana Jangka Pendek Kegiatan 
dan Pengembangan Auditor Internal

• Memberikan arah pengembangan auditor internal dan pelaksanaan kegiatan 
auditor internal sehari-hari.

• Menciptakan ukuran kinerja yang diperlukan untuk memantau dan 
mengevaluasi kinerja auditor internal. 

Show The New Internal Auditor Melaksanakan program-program kegiatan auditor internal yang dapat mengubah 
citra dan persepsi seluruh manajemen terhadap peran auditor internal.

Integrasi dan Sinergi dengan 
Manajemen

Melaksanakan program-program yang mendorong terciptanya integrasi dan 
sinergi antara manajemen dengan auditor internal melalui pararelisasi kegiatan 
auditor internal dengan kegiatan manajemen sesuai prioritas.

Finishing

Mengajak manajemen (non auditor internal) untuk bersama-sama mengevaluasi 
kinerja auditor internal dan melaksanakan urun pendapat (gathering) peningkatan 
peran dan kinerja auditor internal.
Melaksanakan hasil “gathering”.

Publication
Mempublikasikan peran auditor internal yang baru untuk mendukung citra 
perusahaan, khususnya dalam GCG dan pengelolaan risiko.
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3. Apa yang perlu dilakukan dan alternatif cara meresposisi peran auditor internal

Kelompok Aktivitas Kontribusi Auditor
Inisiatif / Penyusunan Proposal
1. Studi Kelayakan
2. Proposal
3. Penganggaran 

Review kecukupan materi studi kelayakan
Review informasi risiko dalam studi kelayakan
Analisis risk-adjusted proyeksi keuangan

Persiapan Pelaksanaan
1. Pengembangan Kebijakan dan 

Prosedur.
2. Penyusunan Organisasi Pengelola 

Proyek

Informasi peraturan perundangan, kebijakan dan ketentuan prosedur yang 
berkaitan dengan proyek.
Fasilitasi risk assessment untuk menentukan perangkat aktivitas pengendalian 
(kebijakan dan prosedur) yang diperlukan.
Review struktur organisasi, pelimpahan wewenang, pembagian tugas dan 
persyaratan kompetensi.

Kontribusi Auditor Internal  dalam Proses Seleksi Konsultan/Pemasok/Mitra.

Kelompok Aktivitas Kontribusi Auditor

Penaksiran Risiko Fasilitasi dan review kecukupan prosedur penaksiran risiko.

Penentuan Prosedur Seleksi / Tender / 
Lelang

Review prosedur untuk memastikan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku dan memberikan rekomendasi yang dianggap perlu.

Penyusunan Term of Reference (TOR) Review kewajaran dan kecukupan TOR.

Pelaksanaan seleksi

Tidak diperkenankan terlibat akan tetapi dapat memberikan saran sepanjang 
tidak mengarah pada pengambilan keputusan.
Melaksanakan evaluasi kecukupan prosedur seleksi dan pertimbangan seleksi 
sebelum diputuskan.

Kontrak/Peranjian Mereview kecukupan pengamanan legal dalam kontrak.

Pasca Seleksi Mereview kecukupan dokumen pendukung dan cara pengarsipannya.

Kontribusi Auditor Internal dalam Pelaksanaan Proyek.

Kelompok Aktivitas Kontribusi Auditor

Pengelolaan Risiko Pemantauan risiko-risiko penting.
Review efektivitas pengelolaan risiko.

Pelaporan

Audit laporan proyek.
Evaluasi kinerja/kemajuan proyek.
Penyaksian tahapan-tahapan kritis pelaksanaan pembangunan/
proyek
Pemeriksaan fi sik pada waktu yang tepat.

Wistle Blower Pembukaan saluran pengaduan.

Konsultansi
Pemberian advis sepanjang tidak mengarahkan pengambilan 
keputusan.
Trouble-shooting permasalahan proyek.

Kontribusi Auditor Internal dalam Penyelesaian Proyek (fi nishing).

Kelompok Aktivitas Kontribusi Auditor

Pengelolaan Risiko Review kelengkapan dokumen dan system pengarsipannya. 
Fasilitasi identifi kasi “carriable risks” dan membantu perumusan mitigasinya.

Pelaporan Penyaksian penyerahan proyek.
Review Laporan Final Konsultan/Kontraktor.

Risiko Proyek

Jalan termudah bagi Auditor 

internal untuk menentukan risiko 
penting proyek adalah dengan 
mengkonsolidasikan risiko stakeholder. 
Dalam pelaksanaannya, auditor internal 
juga perlu mempertimbangkan main 

customer, yaitu atasan pemilik proyek.
Risiko proyek secara umum (tidak 
mencakup seluruhnya) dapat 
digambarkan dalam contoh berikut:
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Stakeholder                      Pemilik Proyek Auditor
Proyek tidak mendukung pelaksanaan 
strategi atau tujuan program kerja 
yang lebih tinggi.

• Keterlambatan penyelesaian proyek
• Realisasi biaya melampaui anggaran
• Kualitas proyek tidak memuaskan 

stakeholders
• Laporan proyek tidak wajar
• Terjadi pelanggaran peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku
• Wan-prestasi konsultan atau kontraktor
• Pembayaran yang tidak tepat
• Kecurangan dan pencurian
• Kerugian karena kecelakaan dan 

bencana alam
• Kehilangan dokumen, data dan 

informasi
• Kebocoran informasi
• Kesalahan spesifi kasi
• Gangguan lingkungan

Gabungan risiko kedua pelanggan 
dengan mempertimbangkan posisi 
terakhir dampak dan peluang 
risiko.

 

PENUTUP

Demikian uraian mengenai reposisi 
peran auditor internal, meskipun tidak 
dimaksudkan untuk mengungkapkan 
secara keseluruhan melainkan sekedar 
gambaran, diharapkan dapat membuka 
pemahaman atas pentingnya reposisi 
peran auditor internal, khususnya dalam 
pengelolaan kegiatan/proyek.
Atas dasar pemahaman tersebut kami 
sarankan :
1. Untuk merencanakan dan 

melaksanakan reposisi auditor 
internal agar dapat memainkan 
peranannya secara efektif dalam 
kerangka mencapai kinerja optimal 
organisasi secara keseluruhan.

2. Untuk dapat melaksanakan peran 
sebagaimana digambarkan di atas 
diperlukan:
a. Dukungan dan komitmen dari 

Top Management.
b. Kesamaan persepsi dengan 

manajemen atas peran dan fungsi 
auditor internal.

c. Pemenuhan kompetensi di 
bidang:
1) Manajemen Organisasi
2) Pengelolaan Risiko dan 
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Pengendalian Intern
3) Penguasaan peraturan 

dan perundang-undangan, 
termasuk kebijakan eksternal 
yang berlaku dan berkaitan 
dengan kegiatan yang akan 
dilaksanakan.

4) Risk-based Audit
d. Kecukupan SDM dan 

peralatan.
e. Hak akses terhadap informasi 

dan database kegiatan.
3. Melaksanakan Pelembagaan 

penilaian kinerja SPI secara berkala 
sebagai acuan perencanaan 
peningkatan kontribusi SPI

4. Pengembangan dan pelaksanaan 
program pengembangan kompetensi 
auditor internal.

5. Pengembangan pemanfaatan 
teknologi informasi untuk 
melaksanakan continues audit. 

6. Sosialisasi peran dan fungsi auditor 
internal.

7. Memulai berperan sebagai katalis 
dalam implementasi pengelolaan 
risiko dan penyempurnaan 
pengendalian intern.

DAFTAR PUSTAKA
1. Paul E. Lindow, CPA, senior vice-

president and director of audit and 
regulatory risk management pada 
California Federal Bank di San 
Francisco; 

2. Jill D. Race, CPA, vice-president 
and audit manager pada California 
Federal Bank’s West Sacramento 
offi ce 

3. Laporan Audit Forum FKSPI
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PERANAN PENGAWASAN DALAM PENINGKATAN KINERJA 
INSTANSI PEMERINTAH

Oleh : Ismartoyo 
Kata Kunci : Peran, Pengawasan, Sinergi dan Kinerja

PENDAHULUAN

Tantangan yang di hadapi instansi 
pemerintah saat ini dan masa mendatang 
adalah peningkatan akuntabilitas kinerja 
dan mempertanggung jawabkanya 
kepada publik, termasuk akuntabilitas 
dalam penggunaan keuangan negara. 
Seluruh pengunaan keuangan negara 
harus di kelola secara accountable 
dan auditable. Hal tersebut telah 
diamanatkan dalam Peraturan 
Pemerintah No. 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa 
dalam rangka pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBN/APBD, seluruh 
instansi pemerintah pusat, instansi 
pemerintah daerah, wajib menyusun 
dan menyajikan laporan keuangan 
dan laporan kinerja.

Laporan keuangan harus disajikan 
secara tertib, sesuai standar akuntansi 
pemerintah, karena terhadap laporan 
tersebut akan dilakukan pemeriksaan 
atau audit. Untuk dapat menyusun 
laporan keuangan secara baik, harus di 
dukung SDM aparatur yang memiliki 
kemampuan di bidang akuntansi. 
Namun hingga saat ini SDM aparatur 
yang memiliki kemampuan di bidang 
akuntasi pemerintah masih terbatas, 
sehingga tidak sedikit instansi pemerintah 
yang belum dapat menyajikan laporan 
keuangan dan laporan kinerja yang 
accountable dan auditable.

PEMBAHASAN

Birokrasi pemerintahan memiliki 
peranan yang sangat penting dalam 
dalam penyelenggaraan negara dan 
pemerintahan. Secara umum birokrasi 
pemerintah memiliki tugas dalam 
dalam pengelolaan pelayanan publik, 
motor penggerak pembangunan, 
menerjemahkan berbagai keputusan 
politik strategis ke dalam berbagai 

kebijakan publik yang operasional 
dan menjadi salah satu faktor penentu 
keberhasilan keseluruhan agenda 
pemerintahan dan pembangunan 
nasional. Pemerintah saat ini memiliki 
komitmen yang kuat untuk terus 
melakukan upaya pembangunan 
birokrasi pemerintah secara bertahap, 
sebagai langkah untuk mewujudkan 
tata pemerintahan yang baik atau good 
governance.
Sorotan yang tidak henti hentinya 
di arahkan kepada  aparatur adalah 
masalah korupsi yang semakin lama 
bukan semakin surut malah semakin 
merebak. Oleh karena itu dalam 
Undang Undang Nomor 17 tahun 
2007 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional 2005- 2025 
telah secara tegas menggariskan 
kebijakan yang harus di tempuh dalam 
rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, 
di sebutkan bahwa pembangunan 
aparatur negara di lakukan melalui 
reformasi birokrasi untuk meningkatkan 
profesinalisme aparatur negara dan 
untuk mewujudkan tata pemerintahan 
yang baik, di pusat maupun daerah, 
agar mampu mendukung keberhasilan 
pembangunan di bidang bidang lainya.
Selanjutnya dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2004-2009, 
disebutkan bahwa meningkatnya 
pelayanan birokrasi kepada masyarakat 
merupakan salah satu prioritas dalam 
Agenda Mewujudkan Indonesia 
yang adil dan demokratis. Sasaran 
prioritas tersebut antara lain adalah 
(1) berkurangnya secara nyata praktek 
korupsi di birokrasi dan di mulai 
dari tataran (jajaran) paling atas; (2) 
terciptanya sistem pemerintahan 
dan birokrasi yang bersi, akuntable, 
transparan, efi sien dan berwibawa.
1. Peranan Pengawasan

Seiring dengan meningkatnya 

kompleksitas pengelolaan keuangan 
negara, maka diperlukan adanya 
penguatan atas fungsi pengawasan 
dan pemeriksaan keuangan negara. 
Di bidang  pengawasan internal 
pemerintah hal ini ditunjukkan 
dengan menguatnya fungsi 
Inspektorat Jenderal di masing masing 
kementerian negara dan Bawasda di 
lingkungan pemerintahan daerah. 
Inspektorat Jenderal/Bawasda 
mempunyai tugas melaksanakan 
pengawasan fungsional di 
lingkungan kementerian/daerah.
Dalam rangka melaksanakan tugas 
pengawasan Inspektorat Jenderal/
Bawasda melakukan pemeriksaan 
dan investigasi terhadap 
pelaksanaan anggaran kementerian 
negara masing masing. Lebih lanjut 
Inspektorat Jenderal juga mempunyai 
kewajiban melakukan reviu atas 
laporan keuangan yang di susun 
oleh kementerian yang bertujuan 
memberikan keyakinan terbatas atas 
keandalan laporan keuangan. Hal 
ini menunjukkan bahwa Inspektorat 
Jenderal mempunyai peranan yang 
sangat sentral dalam mencegah 
dan mengurangi penyimpangan 
penyimpangan dan memastikan 
pertanggung jawaban pelaksanaan 
anggaran telah disusun dan disajikan 
dengan wajar.   
Sementara itu BPK selaku pemeriksa 
eksternal berhak untuk melakukan 
pemeriksaan atas pengelolaan 
keuangan negara dan pemeriksaan 
atas tanggung jawab keuangan 
negara yang meliputi pemeriksaan 
keuangan, kinerja ataupun 
pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 
Dalam melaksanakan pemeriksaan 
BPK mempunyai kebebasan dan 
kemandiian yang luas menurut 
peraturan perundang undangan 
yang berlaku. Salah satunya 
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adalah kewenangan BPK untuk 
memanfaarkan hasil pemeriksaan 
yang yang dilakukan aparat intern 
pemerintah, Dengan demikian, 
cakupan pemeriksaan yang akan 
dilakukan dapat disesuaikan dan 
dilakukan pada bidang bidang 
yang secara potensial berdampak 
pada kewajaran laporan keuangan 
serta tingkat efi siensi dan efektivitas 
pengelolaan keuangan negara. 
Untuk itu aparat pengawasan intern 
pemerintah wajib menyampaikan 
hasil pemeriksaanya kepada BPK.
Agar pencapaian tugas pengawasan 
dan pemeriksaan yang dilakukan 
oleh Inspektorat Jenderal dan BPK 
dapat berlangsung dengan baik, 
maka diperlukan adanya sinergi 
antar kedua lembaga tersebut. 
Dengan semakin membaiknya 
fungsi pengawasan intern, maka 
BPK diharapkan memanfaatkan hasil 
pengawasan yang dilakukan oleh 
aparat pengawasan intern pemerintah 
di lingkungan kementerian negara/
lembaga. Selain itu perlu di sepakati 
kriteria, prosedur dan  ruang lingkup 
dalam pelaksanaan pemeriksaan 
agar tercipta kesepahaman bersama 
atas pelaksanaan pemeriksaan dan 
hasil hasil yang di tuangkan dalam 
laporan. Dalam proses kolaborasi 
ini BPK juga diharapkan mampu 
memberikan jalan keluar atas 
hasil hasil temuan sebagai upaya 
perbaikan akuntabilitas keuangan 
negara, sedangkan Inspektorat 
Jenderal/Bawasda seharusnya dapat 
menempatkan diri sebagai mediator 
atas temuan hasil pemeriksaan 
BPK dalam rangka memonitoring 
perbaikan managemen dan 
akuntabilitas pemerintahan

2. Kinerja Pemerintahan
Krisis yang melanda negara kita 
merupakan krisis multi dimensi 
yang menerpa hampir semua 
segi kehidupan baik dalam 
tatanan kenegaraan maupun 
kemasyarakatan. Gejala tersebut 
terlihat dari masih adanya tanggung 
jawab elite politik yang rendah, 
tenaga kerja asing mendesak tenaga 

domestik, KKN yang tidak dapat di 
cegah, kebocoran yang tinggi dan 
tertib hukum yang belum dapat di 
tegakkan, kebodohan, kemiskinan, 
tanggung jawab dan etika sosial 
yang rendah, pengangguran dan 
sebagainya. Kondisi nasional tersebut 
berdampak pada semua instansi 
pemerintah yang relatif kinerjanya 
masih rendah. Managemen yang 
seharusnya berfungsi untuk 
menyehatkan pemerintahan tidak 
mampu menyelesaikan masalah di 
lingkunganya.
Negara dan pemerintah yang tidak 
sehat, terlihat pada managemen 
instansi pada semua jenjang yang 
berlangsung kurang efi sien sehingga 
secara keseluruhan administrasi 
negara juga menjadi kurang efektif 
dan efi sien. Instansi pemerintah 
pada dasarnya merupakan organisasi 
non profi t yang mengemban tugas 
melaksanakan pelayanan umum 
(public service) dan pembangunan 
untuk mewujudkan dan 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
Tugas itu hanya dapat dilaksanakan 
secara efektif dan efi sien apabila 
pegawai negeri sebagai sumber 
daya manusia sebagai penggerak 
organisasi di lingkungan setiap 
instansi bekerja secara profesional 
dalam bidang kerjanya masing 
masing. Bidang tugas itu harus 
diemban sebagai kepercayaan 
pemerintah dan rakyat yang harus 
dilaksanakan dengan tanggaung 
jawab (akuntabilitas) yang tinggi 
tidak terkecuali bidang pengawasan 
yang di laksanakan oleh Inspektorat 
Jenderal Kementerian.
Kepercayaan ini akan terbangun jika 
setiap instansi pemerintah secara 
keseluruhan dapat meningkatkan 
kinerjanya. Melalui pembangunan 
kembali kepercayaan masyarakat 
terhadap pemerintah di harapkan 
berbagai kesulitan akan segera 
teratasi. Kinerja instansi pemerintah 
banyak menjadi sorotan akhir 
akhir ini terutama sejak timbulnya 
iklim yang lebih demokratis dalam 
pemerintahan. Rakyat melalui 

media mempertanyakan nilai yang 
mereka peroleh atas pelayanan yang 
di lakukan oleh instansi pemerintah
Kinerja pemerintahan tidak hanya 
diukur dengan keberhasilan dalam 
melaksanaan program programnya, 
merealisasikan anggaran akan 
tetapi juga dalam mengamankan 
penggunaan anggaran tepat pada 
sasaran,  mencegah pemborosan, 
mencegah terjadinya penyimpangan 
juga menindak para pelaku korupsi, 
menindak para pengemplang 
pajak. Dalam rangka mendorong 
peningkatan kinerja pemerintahan 
penyusunan anggaran didasarkan 
atau berbasis kinerja dengan 
memperhitungkan out put dan out 
come, telah mengalami pergeseran 
dari budget oriented menjadi 
program oriented. Pada era masa 
lalu penyusunan anggaran belum 
didasarkan pada kebutuhan 
kebutuhan riil yang memang betul-
betul dibutuhkan, dana anggaran 
ditentukan baru menyusul program 
dan kegiatan yang akan dilakukan 
dengan demikian akan sulit untuk 
melakukan pengukuran kinerjanya 

3. Peran pengawasan dalam 
meningkatkan kinerja
Pada era reformasi yang ketika itu 
masyarakat berharap banyak dengan 
adanya reformasi penindakan 
terhadap kasus korupsi sampai ke 
akar akarnya hasilnya nihil belaka. 
Slogan yang diteriakkan oleh 
kaum yang menamakan dirinya 
reformis hanya slogan dan retorika 
belaka tebukti aktivis ativis yang 
meneriakkan pemberantasan 
korupsi yang kemudian terpilih 
sebagai wakil rakyat, sebagian 
menjadi pelaku korupsi yang 
lebih ganas sehingga lembaga 
DPR sebagai lembaga terhormat 
mendapat julukan sebagai lembaga 
paling korup. Namun dengan 
terbentuknya KPK yang memiliki 
kewenangan tanpa batas kasus 
besar yang melibatkan pejabat tinggi 
pemerintah satu persatu terbongkar, 
para pelaku yang terlibat ditangkap, 
diadili dan di penjara tidak pandang 
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bulu apakah dia 
Menteri anggota DPR, 

maupun Jenderal sekalipun, 
para Gubernur, Bupati, Walikota 
semua tidak lolos dari bidikan KPK. 
Langkah KPK ini membuat banyak 
orang terkesima dan tidak percaya 
apakah ini gebrakan sesaat atau 
sungguhan, ternyata langkah ini 
terus berlanjut hingga saat ini.
Memang peran pengawasan 
terhadap peningkatan kinerja bukan 
bersifat hubungan langsung, namun 
pengaruh tersebut bersifat tidak 
langsung. Kesadaran para aparat 
pemerintah untuk menjalankan 
pekerjaan dengan disiplin, taat 
asas, tanggung jawab merupakan 
salah satu bentuk dari peningkatan 
kinerja. Melaksanakan pekerjaan 
dengan penuh dedikasi, tanggung 
jawab, menjaga nilai etika, penuh 
pengabdian untuk kondisi saat 
ini merupakan barang langka. 
Karena yang terjadi pada umumnya 
adalah mengkomersilkan jabatan, 
bagaimana nilai pekerjaan memiliki 
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nilai jual, 
menilai suatu pelayanan 
dengan tarif, pelayanan 
publik menjadi barang dagangan, 
menjadi komoditas yang bisa di 
perjualbelikan. Pekerjaan bukan di 
pandang sebagai amanah yang harus 
di tunaikan karena posisinya sebagai 
abdi masyarkat namun sebaliknya 
masyrakat harus membayar sesuai 
tarif tertentu atas layanan yang 
diberikan.

4. Sinergi antar instansi
Instansi pengawasan tidak bisa 
berbuat apa apa tanpa kerja 
sama dengan instansi penegak 
hukum lainya seperti Kepolisian 
dan Kejaksaan karena yang bisa 
disampaikan oleh aparat pengawasan 
hanya rekomendasi/saran perbaikan 
dan saran penindakan
Di sinilah peranan pengawasan 
untuk mengembalikan citra pegawai 
sebagai mana harusnya, sesuai 
janji yang di ucapkan pada waktu 
melakukan sumpah pada saat di 

a n g k a t 
m e n j a d i 

PNS maupun 
pada saat akan 

memangku jabatan 
tertentu. 

5. 
Penolakan Pengawasan
Penolakan tidak selalu diucapkan 
dengan kata kata karena yang lebih 
berdampak adalah dengan tindakan 
seperti menghalang halangi, 
mengkritisi dengan berlebihan, 
tidak suka, upaya upaya untuk 
menumpulkan, menghentikan 
langkah
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1. Undang Undang Nomor 17 tahun 
2007 tentang RPJMN 2004 – 2009

2. Peraturan Pemerintah No : 8 Tahun 
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BULETIN PENGAWASAN KURUN 2004 – 2009 
(TENTANG KONTRIBUTOR ARTIKEL)

Oleh : Ahmad Syauqi

PENDAHULUAN

Tak terasa, keberadaan Buletin Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) saat ini telah memasuki tahun 
ke-7 (tujuh). Buletin ini amat terasa manfaatnya khususnya bagi para 

Auditor selain sebagai tempat berbagi infomasi, pengembangan pemikiran, juga 
untuk setiap pemuatan artikel dapat digunakan sebagai penilaian angka kredit 
yang menunjang dalam kriteria pengembangan profesi.

TENTANG KONTRIBUTOR

Selama kurun waktu 6 tahun, jumlah artikel yang telah diterbitkan oleh Buletin 
Pengawasan sebanyak 338 artikel. Tidak hanya artikel pengawasan dan tugas 
fungsi Inspektorat Jenderal KESDM yang diulas, melainkan juga ulasan tentang 
kegiatan sektor energi dan sumber daya mineral, sosial, dan event-event lokal 
yang diadakan di lingkungan Inspektorat Jenderal KESDM.
Dari seluruh jumlah artikel tersebut, sesuai gambar 1, unit Inspektorat I 
memberikan kontribusi artikel dengan jumlah terbanyak yaitu 81 artikel, 
sedangkan kontribusi terendah terdapat pada unit Sekretariat Inspektorat Jenderal 
(SIJ). Hal ini disebabkan pada unit SIJ tidak memiliki pejabat fungsional Auditor 
yang tentu saja kurang berkepentingan dalam pemanfaatan media ini.  

Gambar 1. Jumlah artikel per unit eselon II di lingkungan Itjen KESDM
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Jika dilakukan klasifi kasi berdasarkan berdasarkan jabatan fungsional 
ataupun struktural, maka diperoleh gambar 2 berikut :

Berdasarkan gambar diatas, rumpun 
jenjang Auditor Ahli Madya memberikan 
kontribusi terbanyak dalam penulisan 
artikel yaitu 181 artikel atau lebih dari 
50% artikel disumbangkan oleh rumpun 
jenjang ini. Auditor Ahli Pertama dan SIJ 
berada pada strata bawah dalam kontribusi 
artikel selama tahun 2004 – 2009.
Untuk melihat kondisi kontributor 
yang berasal dari para Auditor di 
lingkungan Inspektorat Jenderal KESDM 
berdasarkan total Auditor seluruh ke-
Inspekturan yang saat ini berjumlah 
78 orang, maka dari jumlah tersebut 
sebanyak 48 Auditor telah memberikan 
kontribusi penulisan, sedangkan 
sisanya sebanyak 30 Auditor belum 
memberikan kontribusi sampai dengan 
akhir tahun 2009. Skema tersebut 
seperti terlihat pada gambar 3 berikut :

Gambar 3. Komposisi kontributor 
artikel dari kalangan Auditor

 

Gambar 2. Klasifi kasi berdasarkan jenjang fungsional/struktural

Namun dari hal diatas, hanya penulis 
pertama yang dilakukan perhitungan. 
Dari jumlah total penulis artikel 
selama tahun 2004 – 2009 sebanyak 
64 orang, sebanyak 58 orang yang 
berkontribusi sebagai penulis pertama 
dan terdapat 10 orang Auditor yang 
sudah tidak aktif dikarenakan pensiun, 
meninggal atau mutasi, sehingga 
jumlah Auditor sebagai kontributor 
aktif yang tercatat pada kondisi saat 
ini adalah 48 orang.
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EVALUASI DAN SARAN

Dari gambaran diatas, diperoleh 
beberapa hal yang dapat diberikan 
saran dan dilakukan evaluasi yang 
bisa dijadikan masukan berdasarkan 
penerbitan Buletin Pengawasan 
Inspektorat Jenderal KESDM selama 
tahun 2004 – 2009 adalah antara lain :
1. Resources Auditor yang belum 

berkontribusi sebenarnya masih 
cukup besar, yaitu 30 orang dari 
78 orang Auditor pada kondisi saat 
ini. Ini berarti masih sekitar 39% 
potensial sumber daya yang belum 

LAPORAN UTAMALAPORAN UTAMA

“termanfaatkan” untuk knowledge 
sharing, disamping tuntutan sebagai 
penilaian angka kredit dalam 
pengembangan profesi.

2. Kontribusi artikel untuk jenjang 
Auditor Ahli Pertama masih rendah,  
perlu ada usaha untuk meng-
enhance semangat para Auditor 
muda dalam menulis artikel; 

3. Perlu dipikirkan semacam reward 
untuk penulis yang memberikan 
kontribusi artikel terbanyak;

4. Perlu dipikirkan juga untuk muatan 
artikel yang berasal dari penulis 

luar, penyampaian informasi ini 
dilakukan dengan memanfaatkan 
website Itjen KESDM, data terakhir 
pada volume 4 tahun 2004;

5. Perlu juga dipikirkan keikutsertaan 
beberapa orang untuk mengikuti 
kursus atau pendidikan dan 
pelatihan (diklat) jurnalistik.

REFERENSI

Bulletin Pengawasan Inspektorat 
Jenderal Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral, 2004 – 2009.
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SENGKETA PERDATA DI BIDANG JASA KONSTRUKSI 

DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA   

Oleh : Ngadirun
Kata Kunci : sengketa perdata, jasa konstruksi.

PENDAHULUAN  

Dalam kegiatan pengadaan jasa 
konstruksi dapat terjadi kasus 
sengketa baik pidana maupun 

perdata yang memerlukan penyelesaian 
secara hukum. 
Kasus yang paling sering terjadi adalah 
sengketa yang timbul akibat cidera janji 
baik dari pengguna jasa maupun dari 
penyedia jasa. Dari pihak pengguna jasa 
biasanya karena terlambat membayar 
hasil kerja penyedia jasa dan dapat  juga 
terjadi karena kegagalan bangunan atau 
kegagalan konstruksi, sedangkan dari 
penyedia jasa disebabkan oleh beberapa 
hal antara keterlambatan penyelesaian 
pekerjaan, pekerjaan dibawah mutu 
dan pekerjaan diborongkan lagi kepada 
pihak ketiga tanpa izin pengguna jasa.

PEMBAHASAN

Sengketa perdata di bidang jasa 
konstruksi adalah suatu sengketa atau 
perselisihan atau beda pendapat yang 
menyangkut perbuatan atau tindakan 
cidera janji dari salah satu pihak  yang 
berkontrak terhadap pihak lain, berasal 
dari penyedia jasa kepada pengguna 
atau sebaliknya atau dapat pula terjadi 
dengan pihak masyarakat.
1. Kapan Timbulnya Sengketa.

Waktu terjadinya kontrak sengketa 
dapat terjadi sebelum kontrak 
ditandatangani, selama pelaksanaan 
kontrak sampai dengan setelah 
pekerjaan selesai.
a. Sengketa yang terjadi sebelum 

kontrak ditandatangani
 Kejadian sengketa sebelum 

kontrak ditandatangani biasanya 
dilakukan oleh penyedia jasa 
yang tidak bersedia melaksanakan 
kontrak pekerjaan yang telah 
disepakati karena berbagai 
alasan diantaranya masalah 
kenaikan harga, perubahan 

kurs dolar terhadap rupiah atau 
masalah intern perusahaan 
sehingga penyedia jasa berniat 
mengundurkan diri atau bahkan 
melarikan diri.

    Sedangkan dari pihak pengguna 
jasa adakalanya membatalkan 
kontrak atau merubah kontrak 
disebabkan mata anggaran 
di blokir  dan setelah ada 
persetujuan dana yang disetujui 
jumlahnya berkurang atau 
tidak sesuai dengan pagu awal, 
sementara proses lelang sudah 
dilaksanakan, sudah ada calon 
pemenang tinggal penetapan 
pemenang dan penunjukan 
penyedia jasa,   namun apabila 
dilaksanakan akan menimbulkan 
berbagai resiko antara lain hasil 
kegiatan kurang memberikan 
manfaat atau pekerjaan tidak 
selesai dan tidak dapat berfungsi 
secara optimal.

b.  Sengketa yang terjadi dalam     
     pelaksanaan kontrak

Kejadian sengketa pada saat 
 pelaksaanaan kontrak yang 

biasaanya dilakukan oleh 
penyedia jasa adalah tidak 
dapat memenuhi jadwal yang 
disepakati dalam kontrak atau 
telah disanggupi oleh penyedia 
jasa sebagaimana disebutkan 
dalam scedule pelaksanaan 
pekerjaan. Sengketa juga dapat 
terjadi disebabkan penyedia 
jasa tidak dapat memenuhi 
mutu yang ditetapkan atau hasil 
pekerjaan dibawah spesikasi  
yang ditetapkan, dengan modus 
memperoleh keuntungan yang 
lebih besar tapi merugikan 
pihak pengguna. Sengketa juga 
dapat terjadi yang disebabkan 
penyedia jasa merubah 
spesifi kasi teknis pekerjaan 

tanpa izin dari pihak pengguna 
jasa, dengan demikian penyedia 
jasa tidak mematuhi perintah 
pengguna jasa dan disamping 
itu juga terdapat penyedia jasa 
yang tanpa izin pengguna jasa 
telah mensubkontraktorkan atau 
menyerahkan pekerjaan kepada 
pihak ketiga.

  Sedangkan dari sisi pengguna 
jasa biasanya berupa 
ketidakmampuan membayar 
pekerjaan yang telah 
diselesaikan oleh penyedia jasa  
baik dalam bentuk pembayaran 
termyn maupun pembayaran 
akhir, adakalanya juga terjadi 
keterlambatan pembayaran yang 
disengaja karena penggunaan 
anggaran untuk kepentingan lain 
atau adanya sikap pengguna jasa 
yang tidak bersedia melayani klaim 
yang dilakukan penyedia jasa atas 
kesalahan pengguna jasa.

c. Sengketa setelah pekerjaan 
selesai.

   Perselisihan atau sengketa yang 
terjadi setelah pekerjaan selesai 
biasanya disebabkan adanya 
sikap pengguna jasa yang 
tidak mau segera melunasi 
sisa pembayaran yang telah 
melewati masa pemeliharaan 
atau bahkan pengguna jasa tidak 
mau membayar sama sekali 
disebabkan pekerjaan yang 
dilaksanakan oleh penyedia  jasa  
tidak memenuhi speesifi kasi 
teknis yang ditetapkan dalam 
kontrak. Sedangkan dari sisi 
penyedia jasa disebabkan 
adanya keinginan untuk 
menguasai pekerjaan dan tidak 
bersedia menyerahkan gambar 
dan manual operation, sehingga 
menimbulkan adanya sengketa 
atau perselisihan yang perlu 

WASRIKWASRIK
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  Penyelesaian sengketa atau beda 
pendapat antara para pihak dalam 
suatu hubungan hukum tertentu 
yang telah mengadakan perjanjian 
arbitrase yang secara tegas 
menyatakan bahwa semua sengketa 
atau beda pendapat yang timbul 
atau mungkin timbul dari hubungan 
hukum tersebut akan diselesaikan 
dengan cara arbitrase atau melalui 
alternatif penyelesaian sengketa 
sebagaimana diatur 
d a l a m 

Undang undang 
RI No. 30 Tahun 1999.

         Dalam kasus sengketa tersebut di atas 
Pengadilan Negeri tidak berwenang 
untuk mengadili sengketa para pihak 
yang telah terikat dalam perjanjian 
arbitrase, dalam hal para pihak 
telah menyetujui bahwa sengketa 
diantara mereka akan diselesaikan 
melalui arbitrase dan para pihak 
telah memberikan wewenang 
kepada arbiter untuk menentukan 
hak dan kewajiban para pihak yang 
diatur dalam perjanjian/kontrak 
dimuat dalam suatu dokumen yang 
ditandatangani oleh para pihak, 
sedangkan penyelesaian sengketa 
melalui arbitrase dalam bentuk 
pertukaran surat, maka penerimaan 
teleks, telegram, faksimile, 

penyelesaian.
d. Sebab-sebab Timbulnya  

Sengketa.
 Beberapa hal yang dapat 

menyebabkan terjadinya 
sengketa yang berasal dari 
pengguna jasa antara lain dapat 
berpa i’tikad tidak baik pejabat 
yang diberi kewenangan untuk 
melakukan ikatan perjanjian/
kontrak dengan tujuan untuk 
memperoleh keuntungan pribadi 
atau dapat juga disebabkan 
dana tersedia tidak mencukupi 
atau diblokir yang belum 
mendapat persetujuan 
untuk pencairan.

  Sedangkan dari penyedia jasa 
disebabkan adanya i’tikad 
tidak baik yang bertujuan 
untuk mendapatkan 
keuntungan yang sebesar-
besarnya atau disebabkan 
penyedia jasa yang tidak 
memiliki modal kerja namun 
ingin memperoleh paket 
pekerjaan besar, maka mereka 
menuntut adanya pembayaran 
uang muka kerja, tetapi sengketa 
dapat juga terjadi disebabkan 
penyedia jasa tidak memiliki 
cukup keahlian di bidang yang 
dibutuhkan dalam pelaksanaan 
pekerjaan.

e. Jenis-jenis Sengketa.
  Beberapa jenis sengketa yang 

berasal dari pihak pengguna jasa 
berupa keterlambatan membayar 
ternyata atau tidak bersedia 
membayar sama sekali pekerjaan 
karena adanya kesalahan 
perencanaan pihak penyedia 
jasa, sehingga menimbulkan 
kegagalan konstruksi bangunan.

   Sedangkan dari pihak penyedia 
jasa berupa keterlambatan 
pelaksanaan pekerjan, pekerjaan 
mutunya underspek atau bahkan 
dalam suatu kasus pekerjaan 
yang sedang dilaksanakan 
diborongkan kepada pihak lain 
tanpa persetujuan pengguna 
jasa.

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa

e”mail atau dalam bentuk sarana 
komunikasi lainnya, wajib disertai 
dengan suatu catatan penerimaan 
oleh para pihak. 

          Perselisihan atau sengketa 
yang dapat diselesaikan melalui 
arbitrase hanya sengketa di bidang 
perdagangan dan mengenai hak 
yang menurut hukum dan peraturan 
perundang-undangan dikuasai 
sepenuhnya oleh pihak yang 
bersengketa tidak termasuk sengketa 
yang menurut peraturanperundang-
undangan tidak dapat di adakan 
perdamaian.

 Dalam alternatif penyelesaian 
sengketa atau beda pendapat 
dapat diselesaikan oleh para pihak 
melalui alternatif penyelesaian 
sengketa yang didasarkan pada 
i’tikad baik dalam pertemuan 
langsung oleh para pihak dan 
hasilnya dituangkan dalam suatu 
kesepakatan tertulis, dalam hal 
sengketa atau beda pendapat 
tidak dapat diselesaikan, maka 
atas kesepakatan tertulis 
para pihak, sengketa atau 
beda pendapat diselesaikan 
melalui bantuan seorang atau 

lebih penasehat ahli maupun 
melalui seorang mediator.  

    Apabila para pihak tersebut dengan 
bantuan seorang atau lebih 
penasehat ahli maupun melalui 
seorang mediator tidak berhasil 
mencapai kata sepakat atau mediator 
tidak berhasil mempertemukan 
kedua belah pihak, maka para 
pihak dapat menghubungi sebuah 
lembaga arbitrase   atau lembaga 
alternatif penyelesaian sengketa 
untuk menunjuk seorang mediator. 

 Usaha penyelesaian sengketa 
atau beda pendapat melalui 
mediator dengan memegang 
teguh kerahasiaan, harus tercapai 
kesepakatan dalam bentuk tertulis 
yang ditandatangani oleh semua 
pihak yang terkait, kesepakatan 
penyelesaian sengketa atau beda 
pendapat secara tertulis adalah fi nal 
dan mengikat para pihak untuk 
dilaksanakan dengan i’tikat baik 
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serta wajib didaftarkan di Pengadilan 
Negeri. 

 Apabila usaha perdamaian 
tidak dapat dicapai, maka para 
pihak berdasarkan kesepakatan 
secara tertulis dapat mengajukan 
penyelesaian melalui lembaga 
arbitrase atau arbitrase ad-hoc.              

  Adanya suatu perjanjian arbitrase 
tertulis meniadakan para pihak 
untuk mengajukan penyelesaian 
sengketa atau beda pendapat yang 
termasuk dalam perjanjian ke 
Pengadilan Negeri, kecuali dalam 
hal-hal tertentu yang ditetapkan 
dalam Undang-undang.

 Arbitrase atau majelis arbitrase 
mengambil putusan berdasarkan 
ketentuan hukum, atau berdasarkan 
keadilan dan kepatutan, para 
pihak berhak menentukan pilihan 
hukum yang akan berlaku terhadap 
penyelesaian sengketa yang 
mungkin atau telah timbul antara 
para pihak.

WASRIKWASRIK

PENUTUP

Dalam kegiatan  jasa konstruksi dapat 
terjadi sengketa atau beda pendapat 
baik menyangkut pidana maupun  
perdata yang harus diselesaikan, salah 
satu cara penyelesaian sengketa atau 
beda pendapat  yang merupakan 
kasus perdata adalah melalui arbitrase 
(BANI) 
Sengketa di bidang jasa konstruksi 
merupakan suatu sengketa atau 
perselisihan atau beda pendapat yang 
menyangkut perbuatan atau tindakan 
cidera janji dari salah satu pihak 
yang melalui ikatan atau berkontrak 
terhadap pihak lain baik dari pihak 
penyedia jasa kepada pengguna jasa 
atau sebaliknya atau dapat pula terjadi 
dengan pihak masyarakat.
Adanya kasus atau kejadian sengketa 
perdata bi bidang jasa konstruksi sering 
kali terjadi karena adanya berbagai 
perbuatan tau tindakan  cidea janji 
yang dilakukan oleh para pihak yang 

melakukan ikatan perjanjian kontrak 
di bidang konstruksi. Tindakan atau 
perbuatan cidera janji dari para pelaku 
di bidang  jasa konstruksi biasanya 
terjadi sebelum  kontrak  dilaksanakan,  
selama pelaksanaan kontrak dan setelah 
pekerjaan selesai.
Untuk  itu perlu ada pemahaman baik 
dari penyedia jasa maupun pengguna 
jasa agar apabila timbul sengketa 
dalam kegiatan jasa konstruksi dapat 
diselesaikan sebaik-baiknya tidak 
menimbulkan kerugian besar bagi 
kedua belah pihak. 

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang undang RI No. 30 Tahun 
1999 tentang Arbitrase & Alternatif 
Penyelesaian Sengketa

2. Undang-undang No. 18 Tahun 1999 
tentang Jasa Konstruksi.

3. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 
2000 tentang Pelaksanaan Jasa 
Konstruksi.
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PENGAWASAN JASA KONSULTANSI 
DITINJAU DARI  SISI KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Oleh :  Elieser Hutahaean

PENGANTAR

Akhir-akhir ini kita selalu 
mendengarkan pada siaran 
televisi maupun membaca 

koran-koran tentang kasus korupsi 
terutama korupsi pajak yang dilakukan 
oleh mafi a pajak Gayus HP Tambunan 
yang nilainya ratusan milyar rupiah.
Begitu juga dengan kasus korupsi 
pajak yang lain, misalnya di Surabaya, 
Bandung, Makasar dan Jakarta dll yang 
sangat besar nilainya dimana menurut 
anggota DPR diperkirakan sebesar 
Rp. 300 trilyun setiap tahunnya. 
Semua kasus tersebut terutama yang 
dilakukan oleh Gayus HP Tambunan 
diperbincangkan oleh seluruh rakyat 
Indonesia dari masyarakat yang kecil 
sampai Profesor Doktor. Kejadian-
kejadian tersebut telah merontokkan 
sendi-sendi hukum yang berlaku di 
negeri ini. Karena Gayus yang berstatus 
tahanan (penjara) dapat berlenggang 
lenggok pergi ke Bali bahkan ke luar 
negeri seperti Kualalumpur, Singapura, 
Makao dan menurut catatan Koran/LSM 
Gayus sampai 68 kali meninggalkan 
rumah tahanan.

PENDAHULUAN

Dalam rangka membiayai pelaksanaan 
kegiatan pemerintahan baik di pusat 
maupun di daerah, pemerintah setiap 
tahun menyusun anggaran. 
Anggaran terbagi 2 (dua), yaitu anggaran 
pendapatan/penerimaan dan anggaran 
belanja/pengeluaran. Untuk pemerintah 
pusat disebut sebagai anggaran 
pendapatan dan belanja Negara (APBN) 
dan untuk pemerintah daerah disebut 
anggaran pendapatan dan belanja 
daerah (APBD). Anggaran pendapatan 
harus berimbang dengan anggaran 
pengeluaran dan apabila pendapatan 
lebih kecil dari pengeluaran disebut 
defi cit dan sebaiknya jika lebih besar 

disebut surplus, sehingga ada saving 
(tabungan) pemerintah.  Ada 2 (dua) 
jenis sumber penerimaan/pendapatan 
Negara, yaitu :   Pajak dan  Non pajak.
Seluruh penerimaan Negara baik pajak 
maupun non pajak atau biasa disebut 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
dari seluruh sektor wajib disetorkan/
masuk ke rekening Kas Negara. 
Kemudian  dalam rangka pelaksanaan 
pemerintahan, setiap Kementerian /
Lembaga (K/L) setiap tahun menyusun 
rencana anggaran pendapatan dan 
belanja yang diajukan ke Kementerian 
Keuangan.   Kementerian Keuangan 
kemudian menyusun seluruh Rencana 
Anggaran ini menjadi Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (RAPBN) yang kemudian 
diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) untuk mendapat persetujuan.
Setelah DPR menyetujuinya, terbitlah 
APBN yang kemudian didistribusikan 
ke setiap Kementerian/Lembaga dalam 
bentuk Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran (DIPA).

PEMBAHASAN

Setelah Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran (DIPA) turun, kemudian 
setiap Satuan Kerja pada Kementerian/
Lembaga menyusun/menetapkan 
Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian/Lembaga (RKA-KL).
DIPA/RKA-KL pada umumnya dibagi 
menjadi 3 (tiga) jenis belanja yaitu Belanja 
Pegawai (MAK. 51) Belanja Barang (MAK 
52) dan Belanja Modal (MAK 53).

Didalam pelaksanaan APBN/APBD 
terutama dalam pengadaan barang/jasa 
pemerintah memperoleh pendapatan 
yaitu pajak. Ada 3 (tiga) jenis pajak 
dalam pelaksanaan APBN/APBD yaitu 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN); Pajak 
Penghasilan (PPh) dan Pajak Penjualan 
Atas Barang Mewah (PPN-BM).

Dalam tulisan ini yang kita bahas secara 
khusus adalah Pajak Penghasilan (PPh) 
dalam rangka pelaksanaan pekerjaan 
jasa konsultasi. 
Jasa Konsultasi adalah jasa layanan 
profesional yang membutuhkan keahlian 
tertentu diberbagai bidang keilmuan 
yang mengutamakan adanya olah pikir 
(brainware). Dalam pengelompokan 
Mata Anggaran biasanya dimasukan 
dalam kelompok Belanja Barang (MAK 
52). Namun dalam laporan keuangan 
(Neraca) dicatat sebagai Aset tak 
berwujud pada kelompok Aset lainnya.
Sesuai peraturan yang berlaku baik 
Keppres No. 80 Tahun 2003 baik 
Perpres  No. 54 Tahun  2010 Tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
dalam Kontrak pekerjaan jasa 
Konsultan; Anggaran biaya dibagi 
kepada 2 (dua) kelompok yaitu Biaya 
Langsung Personil (Remuneration) dan 
Biaya Langsung Non Personil (Direct 
Reimbursable Cost). 
Biaya langsung personil didasarkan 
pada harga pasar gaji dasar (basic 
salary) yang terjadi untuk setiap 
kualifi kasi dan bidang jasa konsultansi, 
dan telah memperhitungkan biaya 
umum (overhead), biaya social (social 
charge), keuntungan (profi t) maksimal 
10 %, tunjangan penugasan dan biaya 
kompensasi lainnya.  Biaya langsung 
personil ini mencakup biaya tenaga 
ahli (Konsultan) dan biaya personil 
administrasi.  Sedangkan biaya langsung 
non personil yang dapat diganti adalah 
biaya yang sebenarnya dikeluarkan 
penyedia untuk pengeluaran-
pengeluaran yang sesungguhnya (at 
cost) misalnya pembelian ATK, sewa 
peralatan, biaya perjalanan, pengiriman 
dokumen, pengurusan surat ijin, 
komunikasi, pencetakan laporan, 
penyelenggaraan seminar/workshop/ 
lokakarya, dan lain-lain.
Biaya langsung non personil tidak 
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boleh melebihi 40 % (empat puluh 
persen) dari total biaya kontrak, kecuali 
pekerjaan yang bersifat khusus misalnya 
penilaian asset, survey pemetaan udara 
dan lain-lain. Berarti biaya langsung 
personil (biaya tenaga ahli) porsinya 
lebih besar atau minimal sama dengan 
60 % dari biaya total kontrak.
Berdasarkan Undang-Undang No. 7 
Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan 
sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-
Undang No. 36 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 133, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
4893) ditetapkan ada 2 (dua) kewajiban 
Badan Usaha/Penyedia Jasa tentang 
Pajak Penghasilan (PPh) yang harus 
dilaksanakan yaitu selaku :
1. Badan Usaha selaku wajib bayar 

: Badan Usaha dimaksud wajib 
membayar Pajak Penghasilan (PPh) 
Pasal 23 sehubungan imbalan 
jasa teknik, jasa manajemen, jasa 
konstruksi, jasa konsultan dan jasa 
lain selain jasa yang telah dipotong 
PPh Pasal 21. Besarnya PPh Pasal 
23 ini adalah 2 % (dua persen) X 
jumlah bruto tidak termasuk PPN. 
PPh Pasal 23 ini langsung dipotong 
atau diperhitungkan Bendaharawan 
dalam menerbitkan Surat Perintah 
Membayar (SPM)

2. Badan usaha selaku wajib pungut 
(wajib potong).

 Dalam hal badan usaha selaku wajib 
pungut (wajib potong) penyedia 
jasa dimaksud wajib memotong 
Pajak Penghasilan Pasal 21 atas 
gaji, upah, honorarium, tunjangan, 
dan pembayaran lain dengan nama 
dan dalam bentuk apapun, sebagai 
imbalan sehubungan dengan 
pekerjaan atau jasa yang dilakukan 
oleh pegawai atau bukan pegawai 
yang dibayarkannya.  Di dalam 
Peraturan Menteri Keuangan RI 
No. 252/PMK.03/2008 jo Perdirjen 
Pajak No. Per-31/PJ/2009 tanggal 25 
Mei 2009 Pasal 2 ayat (1)a  sebagai 
juklak/juknis dari Undang-Undang 
No. 30 Tahun 2008 diatur lebih 
lanjut mengenai besaran PPh Pasal 

21 dan tata cara perhitungan PPh 
Pasal 21 dimaksud.

Dalam struktur kepegawaian badan 
usaha (Perusahaan) terdapat 2 (dua) 
jenis pegawai yaitu Pegawai tetap 
dan Pegawai tidak tetap/tenaga kerja 
lepas (out sourching).  Begitu juga 
dalam setiap kontrak pekerjaan jasa 
konsultansi terdapat tenaga ahli tetap 
dan tenaga ahli tidak tetap.  Namun 
biasanya setiap Direksi perusahaan 
selalu menyatakan bahwa seluruh 
tenaga ahli yang diusulkan atau 
dipekerjakan dalam pelaksanaan 
kontrak tersebut adalah Pegawai tetap. 
Mereka dinyatakan sebagai pegawai 
tetap karena biaya satuan dari biaya 
langsung personil untuk pegawai tetap 
lebih besar dari pada pegawai tidak 
tetap yaitu maksimum 3,2 (tiga koma 
dua) kali gaji dasar yang diterima oleh 
tenaga ahli tetap dan/atau maksimum 
2,5 (dua koma lima) kali penghasilan 
yang diterima oleh tenaga ahli tidak 
tetap berdasarkan perhitungan dari 
daftar gaji yang telah diaudit dan/atau 
bukti setor pajak penghasilan tenaga 
ahli konsultan yang bersangkutan 
(Lamapiran IV.A Perpres Nomor 54 
Tahun 2010 huruf B.I.V.5)a).
Dengan adanya perbedaan 
(pengelompokan) personil antara tenaga 
ahli tetap (Pegawai Tetap) dengan 
tenaga ahli tidak tetap mempengaruhi 
juga terhadap perhitungan pajak 
penghasilan (PPh Pasal 21) yang harus 
dibayarkan oleh subyek pajak yang 
bersangkutan.
Dasar pengenaan dan pemotongan 
serta besarnya tarif PPh Pasal 21 adalah 
sebagai berikut :
a. Bagi pegawai tetap (Pasal 17 UU 

PPh) dengan rumus sebagai berikut: 

PKP  = PB – (BJ+IP) – PTKP 

PKP = Penghasilan Kena Pajak
PB = Penghasilan Bruto/seluruh 

penghasilan yang diterima 
oleh pegawai tetap termasuk 
didalamnya penerimaan dalam 
bentuk natura dan/atau dalam 
bentuk kenikmatan lainnya.

BJ  =  Biaya Jabatan (besarnya 5  dari 
penghasilan Bruto dan setinggi-

tingginya Rp. 500.000,- 
sebulan).

IP = Iuran Pensiun
PTKP= Penghasilan Tidak Kena Pajak
Besarnya PTKP adalah sebagai berikut:
1) Rp. 15.840.000,- (lima belas juta 

delapan ratus empat puluh ribu 
rupiah) bagi wajib pajak orang 
pribadi.

2) Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus 
dua puluh ribu rupiah) tambahan 
bagi wajib pajak yang kawin.

3) Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus 
dua puluh ribu rupiah) tambahan 
untuk setiap anggota keluarga 
sedarah dan keluarga semenda 
dalam garis keturunan lurus 
serta anak angkat yang menjadi 
tanggungan sepenuhnya paling 
banyak 3 (tiga) orang. Sehingga 
jumlah maksimum PTKP dalam 1 
tahun = Rp.21.120.000,- Untuk 
1 orang pegawai kawin dengan 3 
orang anak.

b. Bagi Tenaga Ahli Tidak Tetap (Bukan 
Pegawai); PKP adalah sebesar 50 
% (lima puluh persen) dari jumlah 
penghasilan bruto.

c. Besarnya tarif PPh Pasal 21 adalah 
sebagai berikut :
1) PKP s.d Rp. 50.000.000,- setahun 

tarif 5 %
2) PKP lebih besar dari Rp. 

50.000.000,- setahun tarif 15 
%.

Contoh : Perhitungan PPh Pasal 21 
atas penghasilan Tenaga Ahli 
Pegawai Tetap (dengan gaji 
bulanan).

  Drs. Agus pada tahun 2010 
bekerja pada perusahaan 
konsultan      PT. Zamrud 
Nusantara dengan 
memperoleh gaji sebulan 
(yang dituangkan dalam 
biaya personil dalam kontrak) 
sebesar                  Rp. 
8.000.000,- (diluar PPN) dan  
membayar iuran pensiun 
sebesar Rp. 100.000,- lama 
kontrak 8 bulan, Drs. Agus 
menikah dengan 2 orang 
anak. Perhitungan PPh Pasal 
21 diperkirakan sebagai 
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berikut :
 Gaji dasar sebulan 8.000.000 : 3,2 Rp. 2.500.000,-
 Gaji sebulan (berikut tunjangan-tunjangan   Rp. 4.000.000,-
 Pengurangan :
 1. Biaya jabatan
  5 % x Rp. 4.000.000,-  = Rp. 200.000,-
 2. Iuran Pensiun          = Rp. 100.000,-
     Rp.    300.000,-
 Penghasilan Neto sebulan   Rp. 3.700.000,-
 Penghasilan Neto setahun 12 x Rp. 3.700.000,- Rp.44.400.000,-

PTKP setahun :
 1. Wajib Pajak sendiri    Rp. 15.840.000,-
 2. Tambahan WP kawin Rp.   1.320.000,-
 3. Tambahan WP 2 anak Rp.   2.640.000,-
     Rp.  19.800.000,-
PKP (Penghasilan Kena Pajak) setahun Rp.  14.600.000,-

 PPh Pasal 21 Terutang       : 5 % x Rp. 14.600.000,-=  Rp.      730.000,-
 PPh Pasal 21 sebulan        : Rp. 730.000,- : 12       =  Rp.         60.833,-
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 PPh Pasal 21 untuk 8 bulan : 8 x Rp. 60.833,-             =  Rp.       486.664,-
Contoh : Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan Tenaga Ahli/Pegawai Tidak 
Tetap (dengan gaji bulanan).
Ir. Bonar pada tahun 2010 bekerja pada perusahaan konsultan yang sama PT. 
Zamrud Nusantara dengan memperoleh gaji sebulan (yang dituangkan dalam 
biaya personil dalam kontrak yang sama) sebesar Rp. 8.000.000,- diluar PPN, 
Lama Kontrak sama 8 (delapan) bulan.  Perhitungan PPh Pasal 21 adalah 
sebagai berikut :
PKP setahun  = 50 % x (12 x Rp. 8.000.000,- ) = Rp. 48.000.000,-
PPh Pasal 21 setahun  =  5 % x Rp. 48.000.000,-            = Rp.   2.400.000,-
PPh Pasal 21 sebulan = Rp. 2.400.000,-  : 12 = Rp.      200.000,-

telah mlakukan pemotongan 
PPh Pasal 21 kepada tenaga ahli 
yang ditugaskannya, namun tidak 
menyetorkannya ke kas Negara 
(Penggelapan Pajak).

3. Kemungkinan paling jelek adalah 
bahwa si Tenaga Ahli dimaksud tidak 
ada secara fi sik, adanya hanya secara 
administrasi/kertas saja alias fi ktif. Hal 
ini yang sangat merugikan Negara, 
karena dalam kegiatan Jasa Konsultansi 
justru Tenaga Ahli yang Utama.

PENUTUP

1. Ada 2 (dua) Jenis Pajak Penghasilan 
(PPh) yang wajib dipungut/dibayarkan 
oleh Badan Usaha Penyedia Jasa 
dalam konteks pelaksanaan kegiatan 
Jasa Konsultansi yaitu PPh Pasal 23 
Badan dan PPh Pasal 21 Tenaga Ahli.

2. Auditor dalam melakukan audit 
terhadap pelaksanaan kontrak Jasa 
Konsultansi agar meminta bukti-bukti 
pemotongan/penyetoran PPh Pasal 
21 Tenaga Ahli  yang ditugaskan 
dalam rangka membuktikan 
apakah Badan Usaha tersebut telah 
mematuhi Undang-Undang Pajak 
Penghasilan sekaligus salah satu 
cara mengecek apakah tenaga ahli 
yang terdapat dalam kontrak benar-
benar ada atau tidak.

3. Besarnya PPh Pasal 21 terutang 
dalam 1 (satu) tahun untuk Pegawai/
Tenaga Ahli Tetap adalah 5 % x 
PKP untuk PKP s.d Rp. 50.000.000,- 
dan 15 % untuk PKP diatas Rp. 
50.000.000,- dimana PKP = PB – 
(B) + (P) – PTKP dan PPh Pasal 21 
terutang untuk Pegawai/Tenaga Ahli 
tidak tetap sebesar                  5 % x  
(50 % x PB).

DAFTAR PUSTAKA :

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 
2003 tentang Pajak Penghasilan 
dan perubahannya terakhir dengan 
Undang-Undang No. 36 Tahun 
2008;

2. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 
252/PMK.03/2008;

3. Peraturan Dirjen Pajak No. Per-31/
PJ/2009 tanggal 25 Mei 2009;

4. Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 
2010.

PPh Pasal 21 untuk 8 bulan 
= Rp.   1.600.000,-
Dari contoh diatas terlihat bahwa 
walaupun biaya personil dan waktu 
dalam kontrak sama namun PPh Pasal 
21 yang dipotong jumlahnya berbeda.
Berdasarkan ketentuan tentang 
pengadaan Jasa Konsultan baik pada 
Keppres No. 80 Tahun 2003 maupun 
Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang 
pemeriksaan keuangan disebutkan 
bahwa penyedia jasa berkewajiban 
untuk merinci setiap biaya yang 
berhubungan dengan pelaksanaan 
perjanjian, sehingga dapat dilakukan 
pemeriksaan keuangan. Pengguna 
dapat memeriksa dan menggandakan 
dokumen pengeluaran yang telah 
diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah 
berakhirnya kontrak.
Atas dasar tersebut diatas auditor dapat 

meminta dan memeriksa dokumen 
terkait terutama mengenai kewajiban 
penyedia jasa dalam melaksanakan 
pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 
21 tenaga Ahli yang ditugaskan atau 
dipekerjakannya. Bukti penyetoran 
adalah berupa Surat Setoran Pajak (SSP) 
PPh Pasal 21.
Apabila penyedia jasa tidak dapat 
menunjukan bukti/dokumen penyetoran 
PPh Pasal 21 Tenaga Ahlinya, terdapat 
indikasi yang kuat bahwa pengusaha/
badan usaha tersebut telah melakukan 
hal yang bertentangan dengan aturan 
hukum, yaitu:
1. Kemungkingan badan usaha tersebut 

tidak mengerti tentang kewajiban-
kewajiban perpajakan sehingga 
tidak melakukan pemotongan dan 
penyetoran PPh Pasal 21.

2. Kemungkinan badan usaha tersebut 
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PENILAIAN KINERJA BADAN USAHA PENYEDIAAN 
DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU

Sebuah Konsep Pembanding Pemeriksaan Kinerja Inspektorat Jenderal

Oleh : Irawan Wahyuwono dan Woro Suci W.H.

PENDAHULUAN

Badan Pengatur Hilir Minyak 
dan Gas Bumi, selanjutnya 
disebut BPH Migas adalah 

Badan Pengatur Penyediaan dan 
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak 
dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas 
Bumi melalui Pipa. Jenis Bahan Bakar 
Minyak Tertentu, selanjutnya disebut 
Jenis BBM Tertentu adalah bahan 
bakar yang berasal dan/atau diolah dari 
minyak bumi yang telah dicampurkan 
dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) 
sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, 
standar dan mutu (spesifi kasi), harga, 
volume, dan konsumen tertentu.
Terhadap defi nisi tersebut di atas, 
BPH Migas selaku Badan Pengatur 
khususnya kegiatan Penyediaan dan 
Pendistribusian BBM mendapatkan 
mandat dari Pemerintah untuk 
mengatur juga Jenis BBM Tertentu, 
dalam hal ini terkait dengan program 
Pemerintah yang memberikan Subsidi 
BBM terhadap: 
- Jenis BBM Tertentu yaitu Premium, 

Solar dan Minyak Tanah dengan 
standar dan mutu (spesifi kasi) yang 
telah ditetapkan Direktorat Jenderal 
Migas,

- Harga Tertentu yaitu harga non-
keekonomian,

- Volume Tertentu yaitu jumlah kuota 
Nasional yang sudah ditetapkan,

- Konsumen Tertentu yaitu masyarakat 
yang berhak mendapatkan Subsidi 
BBM. 

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut 
di atas, BPH Migas memberikan 
penugasan kepada Badan Usaha 
Pelaksana Penugasan Penyediaan dan 
Pendistribusian Jenis Bahan Bakar 
Minyak Tertentu (P3JBT) dengan jangka 
waktu 1 (satu) tahun dan selanjutnya 
untuk tahun berikutnya diberikan 

penugasan lagi untuk melaksanakan 
P3JBT, dalam penugasan tersebut 
disebutkan jenis dan volume BBM 
Tertentu serta ruang lingkup tugas dan 
tanggung jawab Badan Usaha.
Sejak Peraturan BPH Migas Nomor 
07/P/BPH MIGAS/IX/2005 tentang 
Pengaturan dan Pengawasan 
Penyediaan dan Pendistribusian BBM 
diterbitkan, sampai saat ini setiap 
penugasan kepada Badan Usaha belum 
dilakukan penilaian kinerja Badan 
Usaha P3JBT berdasarkan adanya 
tolok ukur pengukuran kinerja atas 
prestasi kerja terhadap penugasan yang 
diembannya.
Pengukuran/penilaian kinerja 
diharapkan dapat memberikan 
gambaran keadaan pelaksanaan 
penugasan kepada Badan Usaha untuk 
menyediakan dan mendistribusikan 
Jenis BBM Tertentu ke seluruh wilayah 
NKRI tahun berjalan, dibandingkan 
dengan periode sebelumnya sehingga 
proses pengembangan penilaian kinerja 
ini akan memungkinkan Pemerintah 
untuk menentukan misi dan menetapkan 
tujuan pencapaian hasil tertentu. 

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan penilaian kinerja Badan 
Usaha P3JBT adalah agar pelaksanaan 
penyediaan dan pendistribusian Jenis 
BBM Tertentu oleh Badan Usaha 
terlaksana dengan tertib, lancar, dan 
sesuai dengan ketentuan dan peraturan 
perundangan yang berlaku.
Tujuan kegiatan penilaian kinerja Badan 
Usaha P3JBT adalah untuk mengetahui 
kinerja Badan Usaha yang mendapatkan 
penugasan dalam melaksanakan 
penyediaan dan pendistribusian Jenis 
BBM Tertentu.

MEKANISME PENILAIAN

Penilaian kinerja atas pelaksanaan 
penugasan kepada Badan Usaha untuk 
menyediakan dan mendistribusikan 
Jenis BBM Tertentu ke seluruh wilayah 
NKRI dilakukan dengan sistem 
penilaian model penggabungan antara 
sistem penilaian yang didasarkan pada 
model menggunakan Key Performance 
Indicators (KPI) dan penilaian dengan 
menggunakan skala 100 (skala lickert). 
Setelah masing-masing aspek atau 
parameter ditetapkan unsurnya 
kemudian ditentukan range-nya diikuti 
pembobotannya untuk masing-masing 
range, serta menentukan besaran mutu 
dari setiap unsur.  Pada tahapan 
akhir akan diperoleh nilai dengan 
menggunakan bobot dengan mutu.

LANGKAH KERJA PENILAIAN ASPEK 
INTERNAL DAN EKSTERNAL 

Penilaian aspek internal Badan 
Usaha bertujuan untuk mengetahui 
kinerja dari sisi internal Badan Usaha 
yang mendapat penugasan dalam 
melaksanakan penyediaan dan 
pendistribusian Jenis BBM Tertentu 
terhadap ketentuan Pemerintah yang 
tertuang dalam Keputusan Kepala BPH 
Migas tentang Penugasan Badan Usaha 
dalam Melaksanakan P3JBT. Penilaian 
dilakukan dengan menganalisis skala 
kepentingan dari tiap-tiap unsur dalam 
P3JBT oleh Badan Usaha selama 
periode waktu tertentu.
Penilaian aspek internal Badan Usaha 
dilakukan dengan langkah-langkah 
sebagai berikut:
1. Melakukan verifi kasi on desk dan 

verifi kasi lapangan terhadap realisasi 
P3JBT yang dilakukan oleh Badan 
Usaha dalam periode waktu yang 
ditentukan,

2. Menginventarisasi dan mengolah 
data hasil verifi kasi,

WASRIKWASRIK
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3. Melakukan monitoring terhadap 
kondisi depot dan penyalur, 
terutama yang termasuk dalam 
kategori kritis,

4. Melakukan analisa terhadap hasil 
verifi kasi dan monitoring.

Penilaian aspek eksternal Badan 
Usaha bertujuan untuk mengetahui 
kinerja dari sisi eksternal Badan 
Usaha yang mendapat penugasan 
dalam melaksanakan P3JBT terhadap 
ketentuan Pemerintah yang tertuang 
dalam Keputusan Kepala BPH Migas 
tentang Penugasadan Badan Usaha 
dalam Melaksanakan P3JBT. Penilaian 
dilakukan dengan menganalisis skala 
kepentingan dari tiap-tiap unsur P3JBT 
oleh Badan Usaha selama periode 
waktu tertentu.
Penilaian aspek eksternal Badan Usaha 
dilakukan dengan langkah-langkah 
sebagai berikut:
1. Mengumpulkan data dan informasi 

mengenai pelanggaran yang pernah 
dilakukan oleh Badan Usaha,

2. Melakukan pengecekan ke lapangan 
secara uji petik untuk mengetahui 
aktivitas penyalur dalam melakukan 
pendistribusian Jenis BBM Tertentu.

RUANG LINGKUP

Penilaian kinerja ini dilakukan oleh BPH 
Migas terhadap kinerja Badan Usaha 
P3JBT yang melaksanakan kegiatan 
di seluruh wilayah NKRI, untuk tahun 
2010 yang lalu Badan Usaha yang 
mendapatkan penugasan P3JBT adalah 
PT Pertamina (Persero); PT Aneka Kimia 
Raya (AKR) Corp.; dan PT Petronas, 
dengan ruang lingkup penilaian kinerja 
terdiri atas:
1. Penilaian Aspek Internal Badan 

Usaha, terdiri dari parameter:
a. Penyediaan dan Pendistribusian 

Jenis BBM Tertentu,
b. Tindakan Preventif,
c. Transparansi Data,
d. Ketepatan Sasaran,
e. Kesesuaian Penyaluran dengan 

Kuota.
2. Penilaian Aspek Eksternal Badan 

Usaha adalah parameter Ketertiban 
Penyalur.

ASPEK DAN PARAMETER PENILAIAN 
KINERJA

Penilaian yang dilakukan secara umum 
mencakup aspek dan parameter tersebut 
di atas, dengan uraian sebagai berikut 
(tabel 1 dan 2):
a. Aspek Penyediaan dan 

Pendistribusian Jenis BBM Tertentu, 
dengan parameter:
1) Sumber pasokan, dalam hal 

ini dilihat dari sisi pasokan 
tersebut berasal dari pengadaan 
dalam negeri atau berasal dari 
impor, nilai tertinggi didapat 
dari pasokan yang berasal dari 
pengadaan dalam negeri.

2) Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati 
(BBN), dalam hal ini dilihat dari 
sisi kesesuaian pemanfaatan 
BBN dengan peraturan yang 
berlaku, apabila suatu produk 
bensin 88 ataupun solar 48 
telah memanfaatkan BBN sesuai 
dengan peraturan yang berlaku 
akan diberi nilai 100.

3) Rasio Depot Tidak Kritis, 
dalam hal ini dilihat dari sisi 
perbandingan antara jumlah 
depot tidak kritis (stok > 3 hari) 
dengan total depot yang dimiliki 
Badan Usaha, nilai tertinggi 
didapat apabila rasio depot 
kritisnya adalah 1.

4) Rasio Penyalur Secara Nasional, 
dalam hal ini dilihat dari sisi 
perbandingan antara jumlah 
penyalur Badan Usaha yang 
mendistribusikan Jenis BBM 
Tertentu dengan total penyalur 
secara nasional, nilai tertinggi 
apabila rasio penyalur secara 
nasionalnya adalah 1. Status 
penyalur adalah setara dengan 
SPBU, SPBN dan APMS.

5) Rasio Penyaluran dengan 
Sistem Pendistribusian Tertutup, 
dalam hal ini dilihat dari sisi 
perbandingan antara jumlah 
penyalur yang menggunakan 
Sistem Pendistribusian Tertutup 
dengan jumlah total penyalur 
Badan Usaha yang mendapatkan 
penugasan pendistribusian Jenis 
BBM Tertentu, nilai tertinggi 

apabila rasio penyaluran dengan 
sistem pendistribusian tertutup 
adalah 1.

6) Rasio Penyalur Tidak Kritis, 
dalam hal ini dilihat dari sisi 
perbandingan antara jumlah 
penyalur tidak kritis (stok > 
7 hari) dengan total penyalur 
yang dimiliki Badan Usaha, nilai 
tertinggi apabila rasio penyalur 
tidak kritis adalah 1.

b. Aspek Tindakan Preventif, dalam 
hal ini dilihat dari sisi tindakan 
yang dilakukan oleh Badan Usaha 
dalam mengantisipasi gangguan 
atau masalah dalam penyediaan dan 
pendistribusian Jenis BBM Tertentu 
di seluruh wilayah Indonesia, 
misalnya pada hari besar Nasional, 
diberikan nilai tertinggi 100 apabila 
ada langkah-langkah pencegahan 
atau mengatasi kekurangan pasok.

c. Aspek Transparansi Data, dengan 
parameter:
1) Ketepatan Waktu Penyampaian 

Laporan, dalam hal ini dilihat dari 
sisi Badan Usaha menyampaikan 
laporan rencana pendistribusian 
Jenis BBM Tertentu untuk setiap 
penyalur per tahun per triwulan 
yang didasarkan pada kuota yang 
ditetapkan oleh BPH Migas, nilai 
tertinggi 100 diberikan apabila 
Badan Usaha tepat pada waktu 
yang ditentukan.

2) Penyampaian Laporan, dalam 
parameter ini dinilai 4 (empat) 
sub parameter yaitu (1) 
laporan rencana 1 (satu) tahun 
penyediaan Jenis BBM Tertentu 
yang terbagi dalam rencana 
tahunan, triwulanan, dan 
bulanan; (2) laporan rencana 
cadangan operasional per 
depot BBM untuk mencukupi 
ketersediaan Jenis BBM Tertentu; 
(3) laporan rencana penyediaan 
dan pendistribusian Jenis BBM 
Tertentu secara periodik setiap 
bulan, triwulan, dan tahunan 
atau sewaktu-waktu apabila 
diperlukan; dan (4) laporan 
mengenai penunjukan dan 
perubahan atas daftar lembaga 
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penyalur dalam rantai distribusi 
yang menjadi tanggung 
jawabnya. Nilai tertinggi apabila 
Badan Usaha menyampaikan 
laporan tersebut di atas.

3) Akses On-Line, dalam hal ini 
dilihat dari sisi adanya akses 
on-line langsung kepada BPH 
Migas terkait penyampaian data, 
laporan, dan lain-lain. Nilai 
tertinggi apabila akses on-line 
tersebut sudah berjalan.

4) Kemudahan Permintaan Data, 
dalam hal ini dilihat dari 
sisi kesediaan Badan Usaha 
dalam menyiapkan data dan 
informasi yang diperlukan untuk 
pelaksanaan pengawasan melalui 

verifi kasi setiap bulan, triwulan, dan uji petik apabila diperlukan oleh BPH 
Migas. Nilai tertinggi apabila Badan Usaha bersediaan menyiapkan bahan-
bahan tersebut di atas.

d. Aspek Ketepatan Sasaran, dengan parameter rasio volume hasil verifi kasi, 
dalam hal ini dilihat dari sisi perbandingan antara volume realisasi penyaluran 
Jenis BBM Tertentu yang dilaporkan oleh Badan Usaha dengan volume realisasi 
penyaluran Jenis BBM Tertentu yang telah diverifi kasi oleh BPH Migas. Nilai 
tertinggi diberikan apabila rasio volume hasil verifi kasi adalah 1.

e. Aspek Kesesuaian Volume Penyaluran dengan Kuota, dalam hal ini dilihat 
dari sisi volume penyaluran tidak melebihi volume penugasan dalam periode 
waktu tertentu, nilai tertinggi apabila Badan Usaha dalam penyalurannya tidak 
melebihi kuota penyaluran.

f. Aspek Ketertiban Penyalur (Penilaian Eksternal), dalam hal ini dilihat dari 
sisi (1) pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penyalur dalam rantai 
distribusi yang menjadi tanggung jawab Badan Usaha; dan (2) pemberian sanksi 
kepada lembaga penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran. Nilai tertinggi 
diberikan kepada 2 (parameter) tersebut apabila Badan Usaha melakukan 
pembinaan dan pengawasan serta sanksi kepada lembaga penyalur.

WASRIKWASRIK

Tabel 1. Tata Cara Penilaian Kinerja
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Tabel 2. Tata Cara Penilaian Kinerja
 

KERTAS KERJA PENILAIAN

Dalam melaksanakan tugas di lapangan, 
Tim Penilai akan melakukan verifi kasi 
lapangan terhadap Badan Usaha dan 
Lembaga Penyalur setingkat SPBU/
SPBN/APMS yang dituangkan dalam 
lembar: 
1. Berita Acara Verifi kasi Lapangan 

Fasilitas Penyimpanan;
2. Checklist Verifi kasi Lapangan 

Fasilitas Penyimpanan (Depot);
3. Berita Acara Verifi kasi Lapangan 

Lembaga Penyalur;
4. Checklist Verifi kasi Lapangan 

Fasilitas Penyalur (Outlet);
5. Penilaian Kinerja Badan Usaha 

(Tabel 3);
6. Rekapitulasi Evaluasi Penilaian 

Badan Usaha Pelaksana PSO (Tabel 
4).

Tabel 3. Contoh Penilaian Kinerja Badan Usaha
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Tabel 4. Rekapitulasi Evaluasi Penilaian Badan Usaha Pelaksana PSO

 

EVALUASI TERHADAP PEMERIKSAAN 
KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL

Memperhatikan penilaian kinerja 
terhadap Badan Usaha Pelaksana 
Penugasan Penyediaan dan 
Pendistribusian Jenis BBM Tertentu 
seperti tersebut di atas, dapat kita 
bandingkan dengan model pemeriksaan 
kinerja yang pernah dilakukan oleh 
Inspektorat Jenderal, dengan evaluasi 
terhadap pemeriksaan kinerja adalah 
sebagai berikut:
1. Pemeriksaan kinerja mencakup 

parameter yang sangat banyak, 
dalam hal ini dijumpai beberapa 
parameter yang mungkin tidak perlu 
dipertanyakan,

2. Pemeriksaan kinerja menilai tentang 
kepemimpinan seseorang, dan hasil 
penilaian yang dilakukan harus 
meminta persetujuan pimpinan 
tersebut, hal ini dapat mengurangi 
objectivitas penilaian,

3. Pemeriksaan kinerja terlalu luas 
dalam hal dokumen bukti yang 
harus dilampirkan,

4. Pemeriksaan kinerja memiliki 
kategori jenis nilai yang memiliki 
peluang untuk dirubah sesuai 
keinginan pimpinan.

KESIMPULAN

Penilaian kinerja Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan 
Pendistribusian Jenis BBM Tertentu perlu dilaksanakan dengan baik dan rutin 
sehingga dapat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan baik dan 
dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu, tanpa terlalu memaksakan untuk menilai 
kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tujuan dan maksud penilaian kinerja. 
Sedangkan pemeriksaan kinerja yang telah dilaksanakan perlu ada penyempurnaan 
atau penyederhanaan dalam menilai suatu kinerja Unit Kerja, sehingga nantinya 
apabila dilakukan pemeriksaan kinerja lagi, dapat memberikan manfaat yang 
signifi kan terhadap Unit Kerja.

REFERENSI:

1. Term of Reference Kegiatan Penilaian Kinerja Badan Usaha Pelaksana Penugasan 
Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu, 2009,

2. Konsep Peraturan BPH Migas tentang Penilaian Kinerja Badan Usaha Pelaksana 
Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu, 2010,

3. Berita Acara dan Form Checklist Verifi kasi Lapangan Fasilitas Penyimpanan dan 
Lembaga Penyalur, 2010.
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PENDAHULUAN 
 

Judul tulisan di atas mengisyaratkan 
adanya hubungan timbal balik atau 
sebab-akibat antara pengawasan 

dengan tertib hukum itu berimplikasi 
pada masa depan pengawasan, factor 
tersebut berdampak saling bertalian. 
Artinya tanpa pengawasan atau 
pengendalian, bermunculan persoalan 
ketidaktertiban terhadap hukum atau 
peraturan perundang-undangan. 
Demikian pula sebaliknya, karena 
ketidaktertiban hukum, muncullah 
pengawasan/ pengendalian yang pada 
akhirnya berpengaruh pada pelaksanaan 
pengawasan. 
Oleh sebab itu, pengawasan saksama 
dapat membangun disiplin dan mampu 
pula menyingkirkan praktek-praktek 
KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). 
Dalam hal terjadinya KKN, problem 
sosial ini muncul karena perilaku yang 
tidak baik atau tidak terpuji. Hal itu 
ditinjau dari segi moralnya dan rasa 
sosialnya.
Tertib hukum dan tertib sosial 
menjadi jauh tertinggal dalam suasana 

perubahan yang demikian cepat. KKN 
yang merupakan penyakit sosial telah 
menyingkirkan kesempatan rakyat 
untuk mendapatkan kesejahteraan atau 
meningkatkan taraf hidupnya melalui 
pembangunan bangsa.

PEMBAHASAN

1. Pengawasan dan tertib hukum
 Menyimak uraian tersebut dalam 

kaitannya antara pengawasan dengan 
tertib hukum, sebenarnya adanya 
pengharapan bisa memotivasi 
dan memobilisasi kehendak atau 
kemauan untuk melenyapkan 
praktek-praktek KKN. Spirit ini 
semoga dapat meluas keseluruh 
struktur dan strata kepemimpinan 
pada satuan kerja/organisasi 
pemerintahan dan badan usaha 
milik Negara/Daerah. Mampukah 
p e n g a w a s a n / p e n g e n d a l i a n 
bisa menjadi tumpuan harapan 
dalam menciptakan tertib hukum 
pada penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan dan pembangunan ?.

Pencanangan anti KKN, satu langkah 

yang dapat dilakukan diantaranya 
dengan menghindari jabatan yang 
diberikan bukan atas dasar keterampilan, 
kecakapan, atau kemampuan orang 
yang ditunjuk. Jangan sampai orang 
yang ditunjuk dalam jabatan atas dasar 
nepotisme, yang akan menimbulkan 
tindakan koruptif.
Dengan perkataan lain, hindari 
yang dipentingkan sosok orangnya. 
Penunjukan harus didasari kompetensi, 
sebab pejabat yang ditunjuk atas dasar 
itu tentunya akan mampu menjalankan 
tugas dan fungsinya dengan disiplin 
tanpa mempertimbangkan kepentingan 
pribadi. Jangan sampai terbawa oleh 
pertimbangan emosional. Dengan 
demikian dalam penunjukan pejabat, 
harus bermartabat. Dalam konteks 
bernegara kita mengenal bahwa politik 
harus bermartabat.
Pola kompetensi dirancang untuk 
membentuk staf administratif 
tangkas, yang tidak saja trampil 
dalam menjalankan tugas, tetapi 
juga menguasai bidangnya. Dengan 
begitu pengemban jabatan akan 
mudah melakukan pengendalian 
terhadap jajarannya. Pengendalian 
akan membentuk pola pelaksanaan 
kegiatan ke dalam maupun keluar 
agar berjalan tertib dan lancar. Oleh 
karenanya jajaran pimpinan selalu 
diharapkan memberikan inspirasi/
motivasi dan memobilisasi aparatnya, 
sebab dari pengendalian tidak saja 
terciptanya tertib hukum atau tertib 
pada aturan. Tetapi juga tertib hasil/
capaian kegiatan.
Dari tertib hukum itu merupakan pula 
tindakan pencegahan terhadap KKN. 
Atas pengendalian itu pula upaya yang 
dilakukan jajaran pimpinan, berarti 
telah berpartisipasi dalam tindakan 
pencegahan KKN. Seperti dijelaskan 
sebelumnya, KKN telah menyingkirkan 
hak rakyat banyak memperoleh 
kesejahteraan. Yang seharusnya dapat 
dinikmati oleh rakyat secara penuh, 
namun ada yang lenyap ditelan praktek-
praktek KKN.
Pengawasan/pengendalian selalu 
dijalankan karena keterbatasan 
manusia dalam menjalankan kegiatan 

TERTIB HUKUMTERTIB HUKUM  dandan  
  MASA DEPANMASA DEPAN  PENGAWASANPENGAWASAN
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pemerintahan dan pembangunan. 
Pengawasan mengingatkan kepada kita 
bahwasanya pelaksanaan kegiatan telah 
terjadi kekeliruan atau kekhilafan yang 
berakibat adanya penyimpangan atau 
ketidaktertiban terhadap peraturan. 
Pengawasan telah mengingatkan pula 
capaian tugas belum berlangsung 
secara berdayaguna dan berhasilguna. 
Tindakan selanjutnya adalah 
membenahi agar akibat yang lebih luas 
dapat dihindarkan. Artinya praktek-
praktek KKN dapat dihindari.

2. Penguatan fungsi pengendalian
 Penguatan fungsi pengawasan 

atau pengendalian diri. Sebab 
pengendalian diri ini berperan 
sangat ampuh dalam menangkal 
praktek KKN yang merupakan 
virus dalam proses pembangunan 
bangsa. Atau dengan perkataan lain, 
pengendalian diri mempunyai daya 
tangkal yang kokoh terhadap segala 
persoalan yang akan merugikan.

 Penguatan fungsi ini berperan penting 
dalam membangun pemerintahan 
yang bersih, berwibawa, berdaya 
guna dan berhasil guna. Pada proses 
pembentukannya akan menghadapi 
segala godaan yang tidak sedikit. 
Kita sebut saja salah satunya 
adalah godaan harta yang cukup 
menggiurkan dengan peluang dan 
kesempatan yang terbuka. Pada 
tahapan ini biasanya melekat dengan 
jabatan. Panasnya godaan tersebut 
acapkali terperangkap kedalam 
kancah persekongkolan yang 
merugikan Negara dan masyarakat.

 Bentuk penyelewengan dan 
penyalahgunaan wewenang itu 
berkaitan erat dengan administrasi 
pembangunan dan administrasi 
public. Cara kerja (modus operandi) 
semakin canggih, karena didukung 
dengan teknologi mutakhir. 
Munculnya godaan tersebut karena 
masalah ekonomi. Gaji yang kecil 
apalagi untuk hidup di kota besar 
tidak mecukupi untuk hidup layak 
merupakan potensi yang mendorong 
terjadinya KKN. Disamping itu, 
suburnya kehidupan konsumtif juga 
jadi pemicu munculnya praktek 

KKN.
 Oleh karena itu, adanya keinginan 

untuk menumbuhkembangkan 
pengendalian diri amat menentukan 
bagi kesuksesan upaya mengatasi 
KKN. Upaya personal (individu) 
secara keseluruhan tersebut 
kiranya tidaklah berlebihan 
apabila diawali dari pemangku 
jabatan, terlebih pemimpin. Sebab 
pemimpin menjadi contoh teladan 
dan panutan bagi jajarannya. 
Pemimpin akan mempertaruhkan 
nama baiknya. Keteladanan dapat 
dikatakan menjadi motivasi positif 
bagi jajaran/aparatnya untuk 
berbuat sesuai aturan yang berlaku 
dalam melaksanakan kegiatan 
pemerintahan dan pembangunan.

 Sedangkan secara instansional 
(pemerintahan) upaya yang 
diperlukan adalah meningkatkan 
kesejahteraan terhadap aparatnya. 
Mengadakan bimbingan mental dan 
merevaluasi serta merevisi sistem 
manajemen. Upaya tersebut saat 
ini telah dan tengah dilakukanoleh 
pemerintah. Reformasi birokrasi 
yang dilakukan itu tidak hanya 
menyangkut aspek kesejahteraan, 
tapi juga menyangkut aspek 
peningkatan kualitas pelayanan 
public.

 Selain itu, meningkatkan 
profesionalitas terhadap aparat 
pengawasan yang konsisten dan 
berkesinambungan agar mampu 
(professional) dalam melaksanakan 
tugas yang sarat dengan tantangan 
dalam mencegah KKN. Sebab 
masa depan pengawasan amat 
ditentukan oleh keprofesionalitasan 
aparat pengawasan. Upaya ini 
juga telah dan tengah dilakukan 
oleh pemerintah sebagai tindakan 
antisipatif dalam rangka penguatan 
fungsi pengawasan yang kokoh 
untuk mencegah praktek KKN 
dengan modus operandinya yang 
semakin variatif.

 Oleh sebab itu, yang tidak kalah 
pentingnya adalah diterbitkannya 
undang-undang sistem pengawasan 
nasional. Keperluan yang mendesak 

ini dibutuhkan sebagai landasan 
untuk pengembangan pengawasan 
terpadu. Dengan undang-undang 
ini subsistem pengawasan yang ada 
diharapkan mampu mengimbangi 
perkembangan iptek yang pesat.

PENUTUP

Dari uraian tersebut, dapat simpulkan 
pokok pikiran sebagai berikut :
1. Pengendalian diri. Ini menjadi 

penentu sekaligus memiliki 
kekuatan yang ampuh untuk 
mengatasi godaan. Oleh karena itu, 
kesejahteraan aparat perlu mendapat 
perhatian dari pemerintah. Perhatian 
tersebut berupa penghasilan yang 
memadai sesuai perkembangan 
tahun ketahun yang dinamis dalam 
tingkat kebutuhan yang selalu 
bergerak naik.

2. Penguatan pengendalian diri yang 
dibangun secara keseluruhan 
(nasional) amat menentukan dalam 
menangkal KKN, untuk itu yang 
menjadi penentu dalam mencegah 
praktek-praktek KKN harus dimulai 
dari masing-masing (individu). 
Dalam sanubari atau dalam benak 
individu terbangun kesadaran 
bahwa jika turut ber-KKN berarti 
menghilangkan kesempatan sosial 
rakyat karena ketidakadilan.

3. Peningkatnya profesionalitas, 
khususnya terhadap aparat 
pengawasan amat menentukan 
kualitas pengawasan. Oleh karena 
itu, perlu dan mendesak untuk 
diadakannya undang-undang sistem 
pengawasan nasional sebagai 
landasan yang untuk pengembangan 
pengawasan terpadu.

PUSTAKA :

1. Toeti Adhitama, “Pemimpin dan 
Terrtib Hukum” Media Indonesia, 
15/10/2010.

2. Media Indonesia, 24/05/2010,
3. Media Indonesia, 23/06/2010,
4. Arovati Wardani, Korupsi-korupsi, 

2001.
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PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN  
BARANG MILIK NEGARA

Oleh : Supanti

Kata Kunci : BMN, status, sewa, pinjam, kerjasama, manfaat.

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui pemanfaatan 
barang milik Negara (BMN) di 
dilaksanakan dalam rangka optimalisasi 
atau peningkatan Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP). Oleh karena itu, 
ide yang mendasari tulisan ini adalah 
pembekalan materi yang diperoleh 
penulis melalui sosialisasi penggunaan 
dan pemanfaatan Barang Milik Negara. 
Melalui tulisan ini, penulis mencoba 
membahas judul tulisan diatas dengan 
mendekatkan tinjauan pengawasan atau 
pengendalian atas pengelolaan dari 
aspek penggunaan dan pemanfaatan 
Barang Milik Negara.
Oleh karena itu pula upaya penekanan 
ataupun penguatan fungsi pengawasan/
pengendalian menjadi fokus utama 
dalam tulisan ini. Kuatnya fungsi tersebut 
menghasilkan efi siensi dan efektivitas 
dalam pengelolaan pemanfaatan 
Barang Milik Negara.  Sehingga 
peningkatan Penerimaan Negara 
Bukan Pajak dapat berkontribusi dalam 
pembiayaan kegiatan pembangunan 
dan pemerintahan.
Kontribusi dimaksud pada bagian 
akhirnya akan menggiatkan 
perekonomian nasional, yang berarti 
pula perekonomian masyarakat turut 
menikmati. Oleh sebab itu, peranan 
pengawasan ataupun pengendalian 
begitu menonjol dalam rangka 
optimalisasi Penerimaan Negara Bukan 
Pajak maupun pencapaian kinerja.

PEMBAHASAN

Pengertian pemanfaatan dalam konteks 
ini adalah pendayagunaan barang milik 
Negara/daerah (BMN/D) yang tidak 
digunakan sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsi, dalam bentuk sewa, pinjam 

Barang Milik Negara  tersebut di berikan 
batasan-batasan sebagai berikut :
1) Sewa, barang milik Negara/daerah 

dapat disewakan kepada pihak lain 
sepanjang menguntungkan Negara/
daerah dengan jangka waktu 
penyewaan paling lama lima tahun 
dan dapat diperpanjang. Sedangkan 
penetapan formula besaran tarif 
sewa dilakukan dengan ketentuan :
a. barang milik negara oleh 

pengelola barang
b. barang milik daerah oleh 

gubernur/bupati/walikota.
 Penyewaan dilaksanakan 

berdasarkan surat perjanjian 
sewa-menyewa dan hasil 
penyewaan merupakan 
penerimaan Negara/daerah dan 
seluruhnya wajib disetorkan 
ke rekening kas umun Negara/
daerah.

2) Pinjam Pakai barang milik Negara/
daerah dilaksanakan antara 
pemerintah pusat dengan pemerintah 
daerah atau antar pemerintah daerah 
dengan jangka waktu pinjam pakai 
paling lama dua tahun dan dapat 
diperpanjang.
Pinjam pakai dilaksanakan 
berdasarkan surat perjanjian  yang 
sekurang-kurangnya memuat :
a. pihak-pihak yang terkait dalam 

perjanjian;
b. jenis, luas atau jumlah barang 

yang dipinjamkan dan jangka 
waktu

c. tanggungjawab peminjaman 
atas biaya operasional dan 
pemeliharaan selama jangka 
waktu peminjaman

d. persyaratan lain yang dianggap 
perlu.
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pakai, kerjasama pemanfaatan dan 
bangun serah guna atau bangun guna 
serah dengan tidak mengubah status 
kepemilikan. Pemanfaatan tersebut 
berupa tanah dan/atau bangunan, 
selain itu berupa selain tanah dan/atau 
bangunan sebagaimana ditetapkan 
dalam Bab VI Bagian Pertama Pasal 
20 Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 6 tahun 2006 dan 
Pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri 
Keuangan No. 96 tahun 2007.
Pengertian bentuk pemanfaatan sewa 
adalah pemanfaatan Barang Milik 
Negara oleh pihak lain dalan jangka 
waktu tertentu dan menerima imbalan 
uang tunai. Pinjam pakai Barang Milik 
Negara hanya dapat dilaksanakan antara 
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah 
Daerah dalam jangka waktu tertentu 
tanpa menerima imbalan dan setelah 
jangka waktu berakhir Barang Milik 
Negara di maksud di kembalikan lagi 
kepada pemerintah pusat.
Selanjutnya pengertian kerjasama 
pemanfaatan adalah pendayagunaan 
Barang Milik Negara oleh pihak lain 
dalam jangka waktu tertentu dalam 
rangka peningkatan Penerimaan Negara 
Bukan Pajak dan sumber pembiayaan 
lainnya. Pihak yang dapat menjadi 
mitra kerjasama pemanfaatan Barang 
MIlik Negara meliputi Badan usaha 
Milik Negara/Daerah  (BUMN/D) dan 
badan hokum lainnya.
Dalam bahasan tulisan ini difokuskan 
pada bentuk kerjasama pemanfaatan 
Barang Milik Negara. Pelaksanaan 
kerjasama tersebut, tidak mengubah 
status Barang Milik Negara yang menjadi 
obyek jangka waktu paling lama 30 
tahun dan dapat di perpanjang.
Dalam pelaksanaan pemanfaatan 
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3) Kerjasama Pemanfaatan
 Kerjasama pemanfaatan barang 

milik Negara/daerah dengan pihak 
lain dilaksanakan dalam rangka 
mengoptimalkan daya guna dan hasil 
guna barang milik Negara/daerah 
dan meningkatkan penerimaan 
Negara/pendapatan daerah.

Kerjasama pemanfaatan barang milik 
Negara/daerah dilaksnakan dengan 
bentuk:
a. Kerjasama pemanfaatan barang milik 

Negara atas tana dan/atau bangunan 
yang sudah diserahkan oleh 
pengguna barang kepada pengelola 
barang, pelaksanaan kerjasama 
dilaksanakan oleh pengelola barang

b. Kerjasama pemanfaatan barang 
milik daerah atas tanah dan/atau 
bangunan yang sudah diserahkan 
oleh pengguna barang kepada 
g u b e r n u r / b u p a t i / w a l i k o t a , 
pelaksanaan kerjasama dilaksanakan 
oleh pengelola barang setelah 
mendapat persetujuan gubernur/
bupati/walikota

c. Kerjasama pemanfaatan atas sebagian 
tanah dan/atau bangunan yang 
masih digunakan oleh pengguna 
barang, pelaksanaan kerjasama 
dilaksanakan oleh pengguna barang 
setelah mendapat persetujuan dari 
pengelola barang.

d. Kerjasama pemanfaatan atas barang 
milik Negara/daerah selain tanah 
dan/atau bangunan, pelaksanaan 
kerjasama dilaksanakan oleh 
pengguna barang setelah mendapat 
persetujuan dari pengelola barang.

Kerjasama pemanfaatan atas barang 
milik Negara/daerah dilaksanakan 
dengan ketentuan :
a. tidak tersedia atau tidak cukup 

tersedia dana dalam anggaran 
pendapatan dan belanja Negara/
daerah untuk memenuhi biaya 
o p e r a s i o n a l / p e m e l i h a r a a n /
perbaikan yang diperlukan terhadap 
barang milik Negara/daerah 
dimaksud

b. mitra kerjasama pemanfaatan 
ditetapkan melalui tender dengan 
mengikutsertakan sekurang-
kurangnya lima perserta/peminat, 

kecuali untuk barang milik Negara/
daerah yang bersifat khusus dapat 
dilakukan penunjukan langsung

c. mitra kerjasama pemanfaatan harus 
membayar konstribusi tetap ke 
rekening kas umum Negara/daerah 
setiap tahun selama jangka waktu 
pengoperasian yang telah ditetapkan 
dan pembagian keuntungan hasil 
kerjasama pemanfaatan

d. besaran pembayaran konstribusi 
tetap dan pembagian keuntungan 
hasil kerjasama pemanfaatan 
ditetapkan dari hasil perhitungan 
tim yang dibentuk oleh pejabat yang 
berwenang

e. besaran pembayaran kontribusi 
tetap dan pembagian keuntungan 
hasil kerjasama pemanfaatan harus 
mendapat persetujuan pengelola 
barang

f. selama jangka waktu 
pengoperasian, mitra kerjasama 
pemanfaatan dilarang menjamin 
atau menggandakan barang milik 
Negara/daerah yang menjadi obyek 
kerjasama pemaanfaatan

g. jangka waktu kerjasama pemanfaatan 
paling lama tigapuluh tahun sejak 
perjanjian ditandatangani dan dapat 
diperpanjang.

 Semua biaya berkenaan dengan 
persiapan dan pelaksanaan 
kerjasama pemanfaatan tidak dapat 
dibebankan pada APBN/D.

4) Bangun Guna Serah dan Bangun 
Serah Guna

 Bangun guna serah dan bangun 
serah guna barang milik Negara/
daerah dapat dilaksanakan dengan 
persyaratan :
a. pengguna barang memerlukan 

bangunan dan fasilitas bagi 
penyelenggaraan pemerintahan 
Negara/daerah untuk 
kepentingan pelayanan umum 
dalam rangka penyelenggaraan 
tugas pokok dan fungsi

b. tidak tersedia dana dalam 
Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara/Daerah untuk 
penyediaan bangunan dan 
fasilitas dimaksud.

 Bangun guna serah dan bangun 

serah guna barang milik Negara 
dilaksanakan oleh  pengelola barang 
sedangkan barang milik daerah 
dilaksanakan oleh pengelola barang 
setelah mendapat persetujuan 
gubernur/bupati/walikota.

 Tanah yang status penggunaannya 
ada pada pengguna barang dan telah 
direncakan untuk penyelenggaraan 
tugas pokok dan fungsi pengguna 
barang yang bersangkutan,  dapat 
dilakukan bangun guna serah dan 
bangun serah guna setelah terlebih 
dahulu diserahkan kepada pengelola 
barang untuk barang milik Negara 
dan gubernur/bupati/walikota untuk 
barang milik daerah.

Ketentuan-ketentuan yang harus di taati 
oleh mitra yaitu :
a. Jangka waktu bangun guna serah 

dan bangun serah guna paling lama 
tiga puluh tahun sejak perjanjian 
ditandatangani 

b. Penetapan mitra bangun guna 
serah dan mitra bangun serah 
guna dilaksanakan melalui tender 
dengan mengikutsertakan sekurang-
kurangnya lima peserta/peminat

c. Mitra bangun guna serah dan 
mitra bangun serah guna yang 
telah ditetapkan harus memenuhi 
kewajiban sebagai berikut :
- membayar konstribusi ke 

rekening kas umum Negara/
daerah setiap tahun, yang 
besarannya ditetapkan 
berdasarkan hasil perhitungan 
tim yang dibentuk oleh pejabat 
yang berwenang

- tidak menjaminkan, 
menggadaikan atau 
memindahtangankan objek 
bangun guna serah dan bangun 
serah guna

- memelihara objek bangun guna 
serah dan bangun serah guna

d. dalam jangka waktu pengoperasian, 
sebagai barang milik Negara/daerah 
hasil bangun guna serah dan bangun 
serah guna harus dapat digunakan 
langsung untuk penyelenggaraan 
tugas pokok dan fungsi pemerintah

e. bangun guna serah dan bangun serah 
guna dilaksanakan berdasarkan  surat 
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perjanjian yang sekurang-
kurangnya memuat :
- pihak-pihak yang terkait 

dalam perjanjian
- objek bangun guna serah 

dan bangun  serah guna 
- jangka waktu bangun 

guna serah dan bangun 
serah guna

- hak dan kewajiban para 
pihak yang terkait dalam 
perjanjian

- persyaratan lain yang 
dianggap perlu

f. Izin mendirikan bangunan 
hasil bangun guna serah dan 
bangun serah guna harus 
diatasnamakan Pemerintah 
Republik Indonesia/Daerah

g. Semua biaya berkenaan 
dengan persiapan dan 
pelaksanaan bangun guna 
serah dan bangun serah duna tidak 
dapat dibebankan pada APBN/D

Selanjutnya Penerimaan Negara 
Bukan Pajak yang diperoleh terdiri 
dari kontribusi tetap dan pembagian 
keuntungan hasil pendapatan. 
Penentuan besaran konstriubusi tetap 
ditetapkan/dilakukan oleh penilai yang 
ditugaskan oleh Pengelila Barang Milik 
Negara (kebijakan dan pedoman serta 
melakukan pengelolaan barang milik 
Negara/daerah). Kerjasama pemanfaatan 
tersebut dapat melalui tender dengan 
mengikuti ketentuan peraturan 
pengadaan barang/jasa. Kecuali Barang 
Milik Negara yang bersifat khusus dapat 
dilakukan penunjukan langsung.
Seluruh biaya yang timbul pada tahap 
persiapan dan pelaksanaan kerjasama 
pemanfaatan, meliputi biaya perijinan, 
konsultan pengawas, konsultan hokum 
dan biaya pemeliharaan, menjadi beban 
mitra kerjasama pemanfaatan. Ijin 
mendirikan bangunan (IMB) harus atas 
nama pemerintah Republik Indonesia.
Seperti disinggung sebelumnya bahwa 
tujuan pemanfaatan Barang Milik 
Negara dalam rangka peningkatan 
ataupun optimalisasi Penerimaan 
Negara Bukan Pajak.Oleh sebab itu, 
dalam proses persiapan dan pelakasaan 
membutuhkan upaya pengendalian 

agar dapat menghasilkan nilai tambah 
terhadap Negara. Jangan sampai 
kepentingan Negara dikecilkan 
penerimaannya, artinya perjalanan 
amatlah panjang, sepanjang usaha 
pengendalian pula. Penentu dalam 
perjalanan pemanfaatan barang 
milik Negara itu senantiasa lebih 
mengedepankan kepentingan negara.
Tidak hanya itu, tertib pencatatan atas 
pemanfaatan barang milik Negara 
merupakan sarana pengendalian yang 
cukup ampuh. Komitmen dan sensivitas 
terhadap pengelolaan pencatatan 
yang tertib dan transparan menjadi 
modal utama dalam menjalankan 
pengendalian ataupun pengawasan 
secara berdayaguna  dan berhasilguna. 
Oleh karenanya, pengendalian yang 
efektif itu membutuhkan sarana yang 
tertib dan lengkap. Jika tidak, beban 
psikologis dan ketidak percayaan 
menjadi taruhan.
Menunjuk pada penjelasan tersebut, 
tidak ada jalan lain netralitas dan 
profesionalitas harus di utamakan dalam 
menjalankan pengendalian, melalui 
jalan itulah, pemenfaatan  barang milik 
Negara dapat berlangsung dengan efektif 
yang menghasilkan kinerja yang optimal 
sehingga barang milik Negara dapat 
pula meningkat. Dalam rangka modal 
pembangunan dan pelaksanaan tata 

pemerintahan. Oleh karena 
itu pula pengejawantahan 
dana yang diperoleh tersebut 
dapat pula meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat.
Netralitas dan profesionalitas 
tidak hanya ddibutuhkan pada 
pelaksanaan pengendalian, 
tetapi juga dibutuhkan 
pada saat atau proses 
kerjasama pemanfaatan 
barang milik Negara. Hal ini 
penting diusahakan karena 
menyangkut Penerimaan 
Negara Bukan Pajak yang 
akan diperoleh Negara 
dan pemerintah. Oleh 
karena itu, tidak berlebihan 
dikatakan bahwa netralitas 
dan propesionalitas itu harus 
mendapatkan perhatian yang 
serius agar hasil pemanfaatan 

barang milik Negara dapat optimal.

PENUTUP

Terhadap uraian sederhana ini dapat 
dipadatkan bahwa pemanfaatan 
barang milik Negara harus ditunjang 
dengan tertib administasi (pencatatan). 
Dari situ akan mempermudah 
pelaksanaan pengelolaan dan 
pelaksanaan pengawasan. Oleh 
sebab itu, harus diupayakan netralitas 
dan propesionalaitas agar hasil dari 
pemanfaatan barang milik Negara 
tersebut dapat mengoptimalkan 
Penerimaan Negara Bukan Pajak.
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LINGKUNGAN PENGENDALIAN VERSUS  KECURANGAN
                                                               Oleh: Jacky R.W dan Nana S.

 PENGANTAR

Secara umum Sistem Pengendalian 
Internal (SPI) dan Sistem 
Pengendalian Manajemen (SPM) 

berfungsi sama, yaitu untuk mencapai 
tujuan organisasi yang telah ditetapkan 
secara terkendali.

Pengendalian Internal (PI) merupakan 
bagian dari suatu organisasi dan 
pelaksananya juga organisasi tersebut, 
sehingga yang patut mendapat perhatian 
bahwa  organisasi tersebut  memiliki 
parameter utama: visi, misi dan nilai, 
selain sumber daya manusia.
Karakteristik sumber daya manusia, 
antara lain: karakter, gaya, perilaku, 
kompetensi, nilai etika, moral, integritas, 
dan nilai-nilai kerohanian (agama) 
yang dipraktekkan sangat mendukung 
keberhasilan pengendalian internal 
organisasi-selain pengaruh-pengaruh 
eksternal, seperti: hubungan struktural, 
hubungan fungsional maupun pengaruh-
pengaruh secara “ politis, kepentingan 
tertentu, dan lain sebagainya” terhadap 
organisasi tersebut.
Adanya Peraturan Pemerintah No. 
60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Internal Pemerintah 
membawa konsekwensi pada salah 
satu pasalnya yang mewajibkan kepada 
pimpinan instansi pemerintah untuk 
menciptakan lingkungan pengendalian 
yang kondusif dalam melaksanakan tata 
kelola pemerintahan yang bersih, maka 
ada 3 (tiga) hal yang perlu mendapat 
perhatian, yaitu:
- jikalau bukan pemerintah yang 

membangun SPIP, sia-sialah usaha 
pegawai untuk membangun tata 
kelola pemerintahan yang baik;

- jikalau bukan pimpinan yang 
mempraktekkan dan mengawal 

SPIP, sia-sialah apatur yang 
menerapkannya;

- jikalau bukan sekarang, kapan lagi 
implementasinya/prakteknya.

Dengan adanya satu unsur dari Sistem 
Pengendalian Internal Pemerintah 
(SPIP) berupa Lingkungan Pengendalian 
akan menjadi suatu “guidance” dalam 
hal organisasi mencapai tujuannya 
secara efektif, efi sien dan keekonomian 
(secara teori) serta secara prakteknya, 
Guy et.al (2002) menjelaskan bahwa 
Lingkungan Pengendalian merupakan 
pondasi kedisiplinan dan struktur dari 
semua pengendalian internal lainnya. 
Tanpa lingkungan pengendalian yang 
tepat, gagasan yang menjanjikan 
akan mati, sehingga organisasi 
perlu menciptakan dan memelihara 
lingkungan pengendalian yang sehat, 
yang terbuka/tanpa sumbatan atau 
tanpa “bottle neck” terhadap gagasan 
untuk memelihara pola yang terbaik.
Dengan judul tulisan diatas diharapkan 
adanya titik terang dari sebuah dian untuk 
menghadapi/menangkal kecurangan atau 
fraud sebelum melihat atau menonton 
dampak dari kecurangan tersebut 
terjadi - yang antara lain disebabkan 
kita telah lama kurang “ikut merasakan 
penderitaan” sesama atau “orang lain” 
(compassion), Jika hal ini tidak bisa juga 
dilakukan sama saja dengan menaruh 
dian dibawah gantang.
Semoga !

PENGENDALIAN INTERNAL SECARA 
UMUM

Robert Klitgaard (1998) mengatakan 
bahwa ada 3 (tiga) masalah pokok 
yang dihadapi akuntan pemerintah 
dan auditor (?), yaitu: lingkungan 

pengawasan umum, resiko melekat dan 
sarana pengawasan.
Dengan adanya SPIP, mungkinkah: 
pengendalian internal efektif 
menangkal kecurangan, bagaimana 
kegiatan memikul kecurangan dan 
bagaimana sistem dan pengendalian 
lingkungannya?
Terkait dari hal diatas, terpenting dari 
teori pengendalian internal berupa 
implementasi atau prakteknya. Tanpa 
praktek, sia-sialah apa yang didengung-
dengungkan mengenai lingkungan 
pengendalian, mau dari istilah “tone 
of the top”, sistem komprehenhensif, 
sistem terintegrasi, sistem transparansi/ 
keterbukaan  sampai “bottom up” atau 
istilah apa pun-percuma saja.
Karena apa? Jika diamati sub unsur 
lingkungan pengendalian terdiri dari: 
penegakan integritas dan nilai etika, 
komitmen kompetensi, kepemimpinan 
yang kondusif, pembentukan struktur 
organisasi yang sesuai kebutuhan, 
pendelegasian wewenang dan tanggung 
jawab yang tepat, penyusunan dan 
penerapan kebijakan yang sehat tentang 
pembinaan sumberdaya manusia, 
perwujudan peran aparat pengawasan 
internal pemerintah yang efektif serta 
hubungan kerja yang baik dengan 
instansi pemerintah terkait, maka akan 
menjadi sekedar teori saja.
Terkait lingkungan pengendalian ternyata 
memiliki struktur yang mengakar dan 
mempengaruhi sebagian besar kegiatan 
memprosesan (business process) yang 
meliputi juga sub-unsur-sub-unsur 
pengendalian diatas dengan dominasi: 
integritas manajemen dan nilai-nilai etika, 
gaya operasi dan fi losofi  manajemen dan 
tanggung jawab (Ramos, 2004).
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Kalau atau bila hal-hal tersebut di 
atas berjalan secara wajar dan sukses 
melalui pelaksanaan/praktek tindakan 
dan contoh (panutan?), akan sangat 
menguntungkan manajemen/organisasi. 
Mau tidak mau, suka atau tidak suka, 
teori birokrasi mengatakan bahwa dalam 
prakteknya, kondisi teori apapun sangat  
ditentukan oleh salah satu faktor “tone 
at the top“ yang biasanya menentukan 
standar-standar untuk unit/satuan kerja 
maupun organisasi berupa kebijakan 
teknik dan prosedur. Namun hal inipun 
belum dapat meredam/mengatasi 
pengaruh kekuatan dari suatu contoh 
buruk, lemahnya dukungan internal, 
kurangnya perangkat-perangkat 
pendukung kerja maupun pengaruh 
dari  eksternal.    
Eksternalitas merupakan suatu efek/
dampak sampingan dari suatu tindakan 
pihak tertentu terhadap pihak tertentu, 
baik berdampak yang menguntungkan 
maupun yang merugikan. Pada 
prakteknya, kedua dampak dapat 
saja berdiri sendiri-sendiri atau secara 
bersamaan dan simultan. Eksternalitas 
yang berdampak kepada sistem/organisasi 
tanpa adanya penyeimbang dapat 
menimbulkan inefi siensi. Demikian juga 
eksternalitas dapat timbul atau terjadi 
karena tidak/kurangnya kedisiplinan/
kepatuhan dalam hal menjalankan 
organisasi/sistem, dan dapat berdampak 
kepada rendah/turunnya kinerja dan 
berisiko kepada kegiatan yang berbiaya 
tinggi (efektivitas dan efi siensi tidak 
normal/tidak wajar).
Sehingga perlu adanya komunikasi oleh 
“Manajemen” bagaimana pentingnya 
lingkungan pengendalian  disemua lini 
dan tingkatan (staf, pejabat struktural 
maupun pejabat fungsional). Atau 
dapat dikatakan bahwa lingkungan 
pengendalian merupakan pondasi 
bagi komponen pengendalian 
internal lainnya - yang mencerminkan 
keseluruhan komitmen, perilaku dan 
langkah-langkah dari “Manajemen”. Hal 
ini pun sejalan dengan pendapat Bridge 
dan Moss (2003): “It permeates all other 
controls because it sets the tone at the 
top”. Dan juga pendapat dari Martanto 
(2005) bahwa lingkungan pengendalian 

menunjukkan atmosfi r/suasana (sets 
the tone) dalam suatu organisasi 
yang mempengaruhi kesadaran dari 
pengendalian (control consciousness) 
dari orang-orang di dalam organisasi 
tersebut.
Bahkan Alvin A. Arens (1997) 
mengatakan bahwa lingkungan 
pengendalian merupakan payung 
(umbrella) yang memayungi keempat 
unsur pengendalian internal lainnya.
Lingkungan pengendalian akan 
mencerminkan sikap dan tindakan 
para pimpinan dan segala lapisan 
kebawahnya mengenai pentingnya 
pengendalian internal. Efektivitas 
informasi dan komunikasi serta aktifi tas 
pengendalian internal sangat ditentukan 
oleh atmosfi r yang diciptakan oleh 
lingkungan pengendalian - yang dapat 
dikatakan sebagai landasan untuk 
semua unsur pengendalian internal yang 
juga akan membentuk kedisiplinan, 
kepatuhan/ketaatan dan bertanggung 
jawab secara benar.

LINGKUNGAN PENGENDALIAN 
DAN KECURANGAN (FRAUD)

Dengan mengutip pernyataan A.A. Arens 
di atas, bahwa lingkungan pengendalian 
adalah payung, maka penulis 
mengandaikan bila payung tersebut 
menjadi bocor - tentu kita semua akan 
melihat bahwa yang dipayungi (dapat 
perorangan, unit, organisasi, lembaga, 
satuan kerja, dlsb) akan menjadi basah. 
Dan bila lebih parah lagi, akan hanya 
tinggal kerangka payung saja maka 
tentu saja semua menjadi “telanjang 
dan basah” dan tentu saja akan 
menderita malu (kalau masih ada rasa). 
Kebocoran ini menurut “KPMG-1998, 
Fraud Survey“ sebagaimana dikutip 
oleh Tunggal (2000), didominasi oleh 
lemahnya pengendalian internal yang 
mengakibatkan tertinggi terjadinya 
kecurangan (fraud), kemudian disusul 
oleh pengabaian/pembiaran manajemen 
terhadap pengendalian intern. Kedua 
faktor ini disebabkan runtuhnya 
benteng lingkungan pengendalian dari 
suatu organisasi. Hal ini sejalan dengan 
perhatian dari lembaga internasional: 
Transparancy International yang 

menyoroti korupsi yang dilakukan oleh: 
“kaum” birokrat.
Secara praktek ? Hanya tinggal waktu 
saja terhadap organisasi/lembaga, 
dan sejenisnya yang tidak memiliki 
lingkungan pengendalian yang kuat, 
benar, tepat dan sehat - ya jelas akan 
meruntuhkan unsur-unsur SPIP lainnya, 
seperti: penilaian atau penaksiran 
resiko, kegiatan/aktivitas pengendalian, 
informasi dan komunikasi, serta 
pemantauan.
Sejalan dengan ini, kita akan menonton, 
menyaksikan dan secara simultan 
“masuk” atau “dipaksa masuk” kedalam 
sistem yang korup; kecuali kita benar-
benar sadar dan sanggup berbeda dari 
para SDM yang telah “rusak” atau 
amoral.
Pencideraan terhadap disiplin 
pengelolaan keuangan negara yang 
seharusnya digunakan sebesar-besarnya 
untuk kepentingan rakyat (rakyat yang 
mana?) berubah menjadi ajang besar 
seperti: korupsi (fraud), yang utamanya 
adanya kolusi (pertemanan yang tidak 
sehat) baik secara internal maupun 
dengan pihak-pihak yang berkaitan/
berhubungan kerja, egoisme, iri hati, 
tinggi hati/sombong, mengingini 
diluar kecukupan berkat, penguasaaan 
sumber-sumber daya diluar kewajaran, 
tidak terkendalinya kepuasan pribadi, 
bertindak seperti Robin Hood 
(“menolong” kedoknya tapi tindakannya 
tidak benar), Maling Budiman (telah 
maling dan tidak bermoral masih 
budiman) dan sebagainya.
Kalau, kalau, bila terjadi manajemen 
melakukan pengabaian dan/atau 
pembiaran kepada pengendalian 
internal cq. lingkungan pengendalian 
berupa kolusi maka semua tembok/
benteng pertahanan akan jebol 
(runtuh) bukan dengan perangkat 
keras (hardware) dan perangkat lunak 
(software) namun melalui perangkat 
pikiran (brainware) yang jahat dan 
berdampak kepada kolusi dan 
korupsi disegala lapisan baik vertikal, 
horizontal sampai melintasi batas-batas  
kemanusiaan (no-compasssion). Karena 
kecurangan atau fraud akan menjadikan 
sendi-sendi pemerintahan/organisasi 
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menjadi rontok dan kita dapat dikatakan 
memiliki budaya yang aneh tapi nyata, 
yaitu: korupsi yang secara simultan 
akan memiskinkan masyarakat.
Secara umum payung bocor, utamanya 
karena pelindung/penutupnya berupa 
sumber daya manusianya telah 
“amoral” yang tidak lagi memenuhi/
memiliki kaidah-kaidah hubungan 
yang “terbaik” dan “benar” dengan 
Tuhan dan terbaik dan benar juga 
antar sesama secara praktek.

PARAMETER PENTING DARI 
LINGKUNGAN  PENGENDALIAN

Harapan dan harapan sekali lagi masih 
ada, yaitu pada SPIP yang dijalankan 
secara  praktek. Dijalankannya melalui 
parameter-parameter dari SPIP secara 
konsisten yang dimulai dari pribadi-
pribadi secara suka rela dan dengan 
sepenuh hati.
Parameter atau karakteristik yang perlu 
mendapatkan apresiasi adalah dalam 
hal implementasi (penulis lebih suka 
memakai kata dipraktekkan), yaitu :
- Karakter.
 Secara defi nisi, karakter adalah 

tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, 
akhlak, ataupun budi pekerti (kamus 
Bahasa Indonesia Poerwadarminta). 
Berdasarkan Encarta@World 
English Dictionary (North American 
Edition,2009), character is 
individual somebody considered 
terms of personality, behaviour, 
or appreance. Sejalan dengan itu, 
berdasarkan Brany Quote, character 
is moral quality.

 Helen Keller (1904), mengatakan 
“character can not be develop easly 
and quite”, secara umum dapat 
diartikan bahwa karakter tidak 
dapat berkembang secara mudah 
dan cepat.

 Karakter juga mencirikan kualitas 
atau sifat yang tetap terus menerus 
yang dapat digunakan sebagai ciri 
untuk mengindentifi kasi seseorang.

 Mari kita lihat dan renungkan 
bersama, mengenai karakter, 
menurut pendapat beberapa orang 
ternama:
- Albert Einstein: Weakness of 

attitude becomes weakness of 
character.

- Abraham Lincoln: You can not 
build character and courage by 
taking away a man’s initiative and 
indepedence; and Charackter is 
like a tree and reputation like a 
shadow.  The shadow is what 
we think of it; the tree is the real 
thing.

- John Wooden: Winning takes 
talent, to repeat takes Character.

- MSN Dictionary, karakter 
merupakan reputasi seseorang 
dimasyarakat, kualitas positip.

- Character not charisma in the 
critical measure of Leadership 
excellence (The Journal of 
Leadership Studies, 9 No. 4; 
oleh: San Kar-2003).

 Melihat pengertian  Hellen Keller 
dan beberapa orang ternama 
di atas tadi, bukan berarti 
“harga mati”, tapi dapat diubah 
oleh iman, harapan dan kasih-
sehingga dapat mencapai “level” 
terbaik sebagaimana keinginan 
yang      terbaik dan benar dari 
Yang Maha Kuasa.

- Value (Nilai)
 Merupakan suatu perangkat nilai 

yang diterima seseorang/masyarakat 
dan menjadi tujuan sosial yang 
dianggap berharga dan penting 
untuk dicapai. Atau ada juga 
yang mendefi nisikan nilai berada 
setingkat lebih dekat dengan inti 
suatu budaya suatu organisasi, 
cita-cita organisasi; sehingga nilai 
mencerminkan falsafah dan misi 
organisasi, cita-cita organisasi, 
tujuan, dan standar organisasi. Para 
anggota/karyawan atau aparatur 
organisasi menggunakan nilai-
nilai ini untuk menilai (judging) 
orang-orang, tindakan-tindakan dan 
peluang serta mengambil keputusan 
atas nama organisasi.

 Sikap dan perilaku individu akan 
muncul berdasarkan norma atau 
pertimbangan (judging) dari dalam 
dirinya. Pengalaman dengan 
lingkungan termasuk dengan 
lingkungan pengendalian akan 

membentuk nilai dan keyakinan diri 
individu.

 Jika nilai-nilai wajib dipraktekkan/
diartikulasikan menjadi perilaku 
bersama-sama secara terus menerus, 
luas, dan disetujui/disepakati 
diseluruh jajaran/ lapisan organisasi 
akan membentuk menjadi budaya 
organisasi, termasuk (maaf) budaya 
korupsi; seperti dikatakan oleh Prof. 
Toshiko Kinoshita (dari Universitas 
Waseda) yang analogi bahwa nilai 
kesuksesan seorang anggota harus 
juga dinikmati oleh seluruh anggota 
lainnya - istilah sekarang korupsi 
bersama-sama.

 Kenapa bisa demikian? Karena nilai 
memiliki hakikat sebagai sifat dan 
kualitas yang melekat pada suatu 
obyek.

 Dan juga nilai dapat dipandang 
sebagai suatu sistem yang merupakan 
salah satu wujud kebudayaan selain 
sistem sosial dan karya. Sehingga 
ada beberapa pendapat, seperti :
- Alport yang mengindetifi kasi ada 

6 (enam) nilai dalam kehidupan 
masyarakat: nilai teori, nilai 
ekonomi, nilai estetika, nilai 
sosial, nilai politik dan nilai 
religi/rohani.

- Max Scheler, mengatakan 
bahwa nilai-nilai yang 
diaplikasikan/ dipraktekkan ada 
yang tidak sama tingginya, dan 
dia mengelompokan kepada 
4 (empat) tingkatan, yakni: 
nilai kenikmatan (rasa senang, 
menderita atau tidak enak), nilai 
kehidupan (jasmani, kesehatan 
dan kesejahteraan umum), nilai 
kejiwaan (kebenaran, keindahan 
dan pengetahuan murni) dan 
nilai kerohanian).

- Notonagoro, membedakan 
menjadi 3 (tiga), yaitu : nilai 
material (segala sesuatu yang 
berguna bagi jasmani manusia), 
nilai vital (segala sesuatu yang 
berguna bagi manusia untuk 
mengadakan aktivitas/kegiatan) 
dan nilai kerokhanian.     

- Etika, atau lazim disebut juga 
dengan etik, berasal dari bahasa 
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Yunani: Ethos yang memiliki arti 
: norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah 
dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku 
manusia. Etika biasanya terkait erat 
dengan moral. Moral merupakan 
bahasa Latin: Mos (bentuk jamaknya 
Mores) yang digunakan dengan 
kesusilaan, tabiat atau kelakuan. 
Moral dapat berupa: kesetiaan, 
kepatuhan terhadap nilai dan 
norma yang mengikat kehidupan 
masyarakat,bangsa dan negara.

 Kadang kala etika, lazim 
menggunakan kata akhlak (bahasa 
Arab), yang diartikan juga sebagai: 
budi pekerti, perangkai, tingkah 
laku atau tabiat.

 Etika dan moral, keduanya memiliki 
perbedaan, yakni etika lebih banyak 
bersifat teori sedangkan moral 
lebih bersifat praktek. Umumnya 
norma (pedoman, ukuran, aturan 
atau kebiasaan) moral  menyatakan 
ukuran dan etika menjelaskan 
ukurannya.

- Nilai Etika. Dalam suatu organisasi, 
biasanya dibuat dan dituangkan 
dalam bentuk atau standar, standard-
charter, pedoman, ukuran (norma) 
perilaku yang memberikan kerangka 
(framework) perilaku para pegawai 
(SDM)-nya.   

 Tegasnya nilai etika dan konsistensi 
yang terpancang dalam suatu 
organisasi merupakan sarana 
penyangga tata kelola yang baik 
(good governance). Untuk nilai etika 
sosial yang merupakan bagian dari 
etika khusus (ada yang mengatakan  
yaitu: nilai etika individu) hanya 
berlaku bagi kelompok profesi 
tertentu yang disebut  sebagai: Kode 
Etika atau Kode Etik.

- Integritas.Cukup banyak defi nisinya, 
namun kita akan mengambil 
beberapa saja. Menurut kamus 
Besar Oxford, integrita (integrity): 
The Quality of being honest and 
morally right. Dan menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, integritas: 
mutu, sifat atau keadaan yang 
menunjukkan kesatuan, sehingga 
memiliki potensi dan kemampuan 
yang memancarkan kewibaan dan 

kejujuran. Hal ini sejalan dengan 
modul SPIP dari BPKP, yang 
mendefi nisikan integritas sebagai 
mutu kepribadian yang dilandasi 
unsur: jujur, berani, bijaksana 
dan bertanggung jawab untuk 
membangun kepercayaan guna 
memberikan dasar bagi pengambilan 
keputusan yang andal.

 Integritas berbeda dengan citra 
diri (image). Citra diri adalah 
persepsi orang mengenai diri kita 
sedangkan integritas adalah “siapa 
diri” kita sesungguhnya. Becker 
(1998) mengatakan bahwa karakter 
terdalam dari kepemimpinan terletak 
pada “Good Character” integritas 
yang merupakan bagian dari yang 
dimiliki perorangan-yang akan 
terkait langsung dengan kinerja. Jadi 
karakter merupakan dasar dari nilai 
inti kepemimpinan.

 Integritas dilihat dari segi kompetensi, 
akan menjadikan tindakan secara 
konsistensi/sesuai dengan nilai-
nilai dan kebijakan organisasi serta 
kode etik profesi. Hal ini dipertegas 
lagi oleh Pernyataan Etika Profesi 
No. 1, bahwa integritas adalah 
unsur karakter yang mendasari bagi 
pengakuan profesionalisme. Untuk 
mengukur integritas, akan juga 
terkait dengan dominasi moralitas 
seseorang.

 Pada umumnya, lembaga-lembaga 
besar dan profesional mengukur 
integritas dengan metode tertentu dan 
melalui assesment centre. Semakin 
tinggi integritas organisasi akan 
semakin maju organisasi tersebut, 
dan perlu kita sadari bersama 
bahwa lebih mudah membuat orang 
menjadi pandai (knowledge/ahli) 
dengan meningkatkan skill-nya, 
daripada dan sangat sulit diharapkan 
meningkatkan “soft kompetensi” 
mengenai integritas. Salah satu 
teknik pengujian lainnya, adalah 
melalui “probing”, aspek apa yang 
paling dijunjung tinggi dalam kode 
etik dan sejauhmana keterlibatan 
seseorang, terutama menyangkut 
faktor-faktor integritas, kesetiaan 
dan ketulusan (dimana di dalamnya 

tidak ada trik-trik atau tipu daya, 
tidak menguntungkan diri/pribadi 
dan merugikan orang lain, tidak ada   
motivasi pementingan diri/pribadi 
dan jauh sekali dari ke licikan).

- Komitmen Terhadap Kompetensi
 Beberapa defi nisi dari komitmen 

antara lain:
- Dave Ulrich (Mit Sloan 

Management, 15 Januari 1998), 
merumuskan: Modal Intelektual 
= Kompetensi X Komitmen. 
Artinya modal (asset?) intelektual 
diperoleh dari pengembangan 
kompetensi dan komitmen 
dari seluruh anggota/SDM 
organisasi. 

- Word Reference, mendefi nisikan 
komitmen sebagai kesetiaan, 
loyalitas, dedikasi,.......

- Kamus Bahasa Indonesia 
Poerwadarminta menjelaskan 
bahwa komitmen adalah 
perjanjian (keterikatan) untuk 
melakukan sesuatu, ......

- Baron Greenberg (1990), 
menyatakan bahwa komitmen 
memiliki arti penerimaan yang 
kuat dari individu terhadap 
tujuan dan nilai-nilai organisasi 
dimana individu akan berusaha 
dan berkarya serta memiliki 
hasrat yang kuat untuk tetap 
bertahan di organisasi tersebut.

 Sejalan dengan pernyataan Bar-
on Greenberg, dihimbau bagi 
siapapun yang bergerak didalam 
suatu organisasi apapun ben-
tuknya/strukturnya agar tidak 
menjadi antara lain: “kutu lon-
cat” atau istilah sekarang kaum 
oppurtunis, mencari tempat den-
gan kriteria seolah-seolah “com-
fort zone” menurut pandangan/
fatamorgana sebenarnya mer-
eka akan memperoleh frustasi, 
depresi dan  kesia-siaan dalam 
perjalanan hidup mereka. Mer-
eka-mereka ini tidak tahu atau 
tahu bahwa tindakan tersebut 
akan/pasti “menghambat”, 
”menghalangi” pengembangan 
standar kompetensi SDM pada 
suatu organisasi yang diang-
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gap “tidak/kurang berharga”, 
berkembangnya individu-in-
dividu dengan motivasi yang 
tidak jelas “maunya” yang 
lebih cenderung “menghan-
curkan/mematikan bahkan 
membunuh” iklim yang sehat 
(kondusif?), tindakan-tindakan 
yang cenderung “curang” akan 
menghancurkan tugas, fungsi, 
semangat (enthusiasm), etika, 
moral, harapan, nilai-nilai or-
ganisasi, kebanggaan organ-
isasi, termasuk budaya organ-
isasi, termasuk melakukan pe-
mindahan (transfer) cara-cara, 
trik-trik maupun akal-akalan 
berupa operandi korupsi secara 
sistemik, melindungi “klik-
klik”nya yang korup/menjarah 
uang negara, penghapusan per-
masalahan, dengan berbagai 
alasan yang membuat keben-
cian antar sesama SDM, dan 
lain sebagainya.    

 Terkait dengan pendapat dari 
beberapa catatan diatas, dapat 
ditarik suatu pernyataan bah-
wa komitmen identik dengan 
loyalitas (yang positip), dan 
Wignyo-Soebroto (1987) men-
gatakan bahwa loyalitas SDM 
terhadap organisasi memiliki 
makna kesediaan seseorang 
untuk melanggengkannya den-
gan organisasi, kalau perlu 
“mengorbankan” kepentingan 
pribadinya tanpa mengharap-
kan apapun - dilihat bukan 
dari sisi materi saja namun ro-
hani lebih utama.

 SDM pada awalnya memiliki 
komitmen yang tinggi dan 
integritas, namun setelah relatif 
lama mulai diuji ketaatan, 
kesetiaan (dengan norma etika 
dan moral) dan ketulusan 
(sincere) akan secara perlahan 
namun pasti (tergantung ketaatan 
pada Tuhan) akan terdapat 2 
(dua) pilihan : 
1) Mengikuti norma etika dan 

moral, atau
2) Rontok dan melakukan 

perlawanan terhadap butir 1) 
diatas.

 Selanjutnya adalah kata 
kompetensi, yang akan diuraikan 
dari pendapat-pendapat :
- Spencer and Spencer 

(1993). Kompetensi adalah 
karakteristik yang mendasari 
seseorang dan berkaitan 
dengan efektivitas kinerja 
individu dalam pekerjaannya. 
Karakteristiknya ada 5 (lima), 
yaitu: Motif, Karakter, Konsep 
Diri, Pengetahuan dan 
Ketrampilan.

- Poerwadarminta (1993), 
kompetensi adalah 
kewenangan (kekuasaan) 
untuk menentukan/
memutuskan sesuatu.

- Suparno (2001). Kompetensi 
adalah kecakapan yang 
memadai untuk melakukan 
suatu tugas atau memiliki 
ketrampilan dan kecakapan 
yang memadai yang 
disyaratkan.

- Van Looy, Van Dierdanck 
& Gemmel (1998), 
menyatakan kompetensi 
sebagai sebuah karakteristik 
manusia yang berhubungan 
dengan efektivitas performa, 
karakteristik ini dapat dilihat, 
seperti: gaya bertindak, 
berperilaku dan berpikir.

- Mc Clelland (1973), lebih 
ekstrem lagi mengatakan 
bahwa kompetensi 
merupakan karakteristik 
dasar yang lebih penting 
dan lebih berharga daripada 
kecerdasan akademik dan 
test bakat dalam memprediksi 
kesuksesan kerja sumberdaya 
manusia.

 Eksistensi kompetensi ada 2 
(dua), yaitu perilaku (behaviour) 
dan basis ketrampilan (skill-
based) sebagaimana dikatakan 
oleh Robotham. D & Jubb.R 
(1996). Kedua orang ini juga 
mengembangkan pengukuran 
kinerja SDM dengan competence-

base system.
 Pendapat Parry (1998) mengenai 

kompetensi, perlu berkorelasi 
dengan “job performance” atau 
“ unjuk kerja”, supaya dapat 
diukur dan capable untuk 
perbaikan melalui pelatihan dan 
pengembangan SDM (diatkah?).

 Sesuai dengan sifatnya yang 
melekat pada masing-masing 
individu, ukuran kompetensi 
cenderung abstrak; karena 
seperti manusia melihat manusia 
hanya dapat melihat fi sik dan 
melalui suara yang keluar dari 
mulut masing-masing individu, 
namun tidak dapat melihat hati 
yang didalam (karena hati adalah 
merupakan kunci dari seseorang), 
sehingga kadang-kadang 
seseorang pimpinan menyesal/
kecewa  setelah menunjuk 
seseorang yang “nampaknya” 
cocok menjadi pimpinan namun 
sifatnya hanya sementara saja - hal 
ini hanya dapat diatasi jika beliau 
menanyakan melalui doa kepada 
Tuhan (kalau perlu ditambah 
puasa) dan mengimani bahwa 
keputusan yang akan diambil 
adalah semata-mata karena Tuhan 
dan kemulianNya saja.

 Telah banyak institusi untuk 
membuat standar kompetensi, 
seperti: National Vocational 
Qualifi cations (NVQs), National 
Council Vocational Qualifi cation 
(NCVQ) dan Management 
Charter Iniative (MCI).

 Kesler G.C (1995), merumuskan 
kompetensi sebagai: Perfor Mance 
Capabilities + Human Resources 
Technical Knowhow + Business 
Know How;  rumusan beliau ini 
secara praktek digunakan disegala 
ruang lingkup atau bidang 
pekerjaan (cobalah dan nikmati 
hasilnya, kalau mau !).

 Setelah itu dalam komitmen 
organisasi, Dessler (1994) 
membagi 3, yaitu :
(1). Kepercayaan dan 

kepemerintahan yang penuh 
atas nilai-nilai dan tujuan 
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organisasi.
(2). Keinginan bekerja keras demi 

kepentingan organisasi.
(3). Keinginan untuk 

mempertahankan diri agar 
tetap menjadi anggota/ 
pegawai organisasi.

 Selanjutnya, bila komitmen 
digabung dengan kompetensi 
maka berdasarkan uraian-uraian 
diatas mencerminkan sumber 
daya manusia bukan saja 
dipandang sebagai obyek dari 
suatu organisasi namun telah 
menjadi/ merupakan subyek 
dari organisasi yang sangat 
membantu dan membangun. 
Karena telah jelas korelasi antara 
yang dipimpin dengan pemimpin 
dalam mencapai tujuan, antara 
lain:
- Adanya standar kompetensi. 

Hal ini bisa mengacu kepada 
negara-negara yang telah 
memiliki Undang-undang 
mengenai standar kompetensi 
disebagian besar bidang 
pekerjaan.

- Terkait dengan butir diatas, 
identifi kasi dan penetapkan 
tugas, fungsi, resiko 
dan kewenangan untuk 
pengambilan pengambilan 
ukuran koreksi, andal dan 
tepat untuk menngurangi 
resiko.

- Penyelenggaraan untuk 
pendidikan dan pelatihan, 
pengukuran sukses seseorang 
untuk memperlihatkan 
kemampuan dalam hal 
memecahkan permasalahan, 
pekerjaan, mengusulkan 
program “membumi” dan 
yang terpenting pesan-pesan 
moral dipraktekkan secara 
nyata (talk less do more).

- Kepemimpinan Yang Kondusif
 Kalimat diatas terdiri dari 

kepemimpinan  dan yang 
kondusif. Banyak teori mengenai 
kepemimpinan (leadership), penulis 
hanya mencuplik beberapa saja, 
seperti dari :

- George R. Terry yang 
mengemukakan bahwa 
kepemimpinan adalah kegiatan/
aktivitas yang mempengaruhi 
orang lain untuk bersedia 
berusaha (bekerjasama) untuk 
mencapai tujuan bersama.

- Koontz & O’Donnel, 
mendefi nisikan kepemimpinan 
mengandung pengertian sebagai 
sekelompok orang sehingga mau 
bekerja dengan sungguh meraih 
tujuan kelompoknya.

- Fiedler, mendefi nisikan 
kepemimpinan pada dasarnya 
merupakan pola hubungan 
antara individu-individu yang 
menggunakan wewenang dan 
pengaruhnya terhadap kelompok 
orang agar bekerja bersama-sama       
untuk mencapai tujuan.

- Davis, mendefi nisikan 
kepemimpinan adalah 
kemampuan untuk mengajak 
orang lain mencapai tujuan yang 
sudah ditentukan dengan penuh 
semangat.

- Penulis, mengartikan bahwa 
kepemimpinan adalah 
kumpulan dari para pemimpin 
yang masing-masing memiliki 
pengaruh terhadap sekelompok 
orang yang memiliki tujuan yang 
sama dan berniat mencapainya 
dengan cara bekerja sama dan 
saling memberikan yang terbaik 
dari dirinya pada organisasinya 
serta keluarganya.

 Dari uraian pendapat-pendapat 
kepemimpinan diatas, dapat 
dinyatakan bahwa kepemimpinan 
akan didominasi oleh unsur-
unsur yang mendasari bahwa 
ada keterkaitan pola hubungan 
antar orang/SDM, kemampuan 
mengkoordinasi, memotivasi, 
kemampuan mengajak, membujuk, 
optimalisasi kemampuan setiap 
individu, dan mempengaruhi orang 
lain dalam suatu sistem/organisasi.

 Kepemimpinan dengan nahkodanya 
pemimpin, jelas akan menjadi “tone 
at the top”, dimanapun beradanya 
dia. Nahkoda dengan kemudi yang 

kecil atau dirigen dengan tongkat 
yang kecil dan ramping akan 
membawa “arah kebenaran” dari 
suatu organisasi dalam pencapaian 
visi dan misi, nilai dan tentu saja 
kualitas dan moral SDM-nya. Hal 
ini akan menunjukkan bahwa 
kepemimpinan yang kondusif 
yang antara lain dicirikan dengan 
tindakan/praktek seperti: resiko 
pengambilan keputusan (risk taker, 
but no stupid), bekerja berbasiskan 
kinerja, pengelolaan sumberdaya 
menurut peraturan perundangan-
undangan dan akuntabel, antisipasi 
tinggi terhadap permasalahan/
issue yang ada baik secara internal 
maupun eksternal dengan cara 
bijaksana, dan lain sebagainya.

 Pada perspektif baru, Peter Urs 
Bender mengemukakan bahwa 
kepemimpinan berkaitan dengan 
beberapa elemen utama, yaitu: 
manusia sebagai individu, 
manajemen diri, motivasi internal, 
tekad kesempurnaan dan penerimaan 
kelemahan diri, perubahan, 
kepercayaan diri, pengembangan, 
energik, pengalaman positip, hasil 
dan pengharapan.

 Dari uraian singkat tersebut, 
kepemimpinan kondusif (istilah 
sekarang: transformatif) merupakan 
kepemimpinan yang bersifat 
melayani dengan kasih bukan 
kepemimpinan yang minta dilayani 
dan otoriter/menguasai.

-  Struktur Organisasi Sesuai 
Kebutuhan

 Organisasi merupakan suatu alat 
kesatuan sosial, yang terdiri dari 
orang atau sekelompok orang yang 
saling berinteraksi satu dengan 
yang lainnya. Sehingga organisasi 
dituntut selalu : peka terhadap 
aspirasi, keinginan, tuntutan dan 
kebutuhan dari berbagai kelompok 
dengan siapa organisasi tersebut 
berinteraksi.

 Dan juga faktor lingkungan sangat 
berpengaruh terhadadap keberadaan 
suatu organisasi sehingga akan perlu 
menyesuaikan dengan kondisi-
kondisi antara lain: demografi , 
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ekonomi, politik, budaya, dan alam 
sekitarnya.

 Sejalan dengan kondisi-kondisi 
tersebut, kita patut/layak mengikuti 
pendapat dari David Osborne dan 
Ted Gaebler, yakni: organisasi (cq. 
Birokrat) harus berubah menjadi 
birokrasi yang lebih memperhatikan 
partisipasi masyarakat, adanya 
kerjasama tim (team work) serta 
kontrol rekan sekerja (peer group) 
dan atasan bukan lagi merupakan 
dominan atau pengontrol secara 
penuh. Sepertinya sejalan SPIP, 
adanya struktur organisasi yang 
sesuai kebutuhan dan modern  
melingkupi: tugas, fungsi, 
akuntabel, dan kemanfaatan yang 
jelas, kuantitatif/terukur, berkualitas, 
pengolahan data/informasi 
yang semakin cepat, cenderung 
spesialisasi, adanya prinsip-prinsip 
atau azas-azas organisasi, dan unsur-
unsur organisasi (SDM, kerjasama 
secara positip, tujuan bersama, 
peralatan, lingkungan, kekayaan 
alam, resiko, kerangka/ konstruksi 
mental organisasi, dan lain-lain) 
yang semakin lengkap.                                              

 Secara defi nisi, organisasi menurut 
pendapat dari beberapa ahli/pakar, 
antara lain :
- Chester L. Bernard , organisasi 

adalah sistem kerjasama antara 
dua orang atau lebih yang sama-
sama memiliki visi dan misi yang 
sama.

- Paul Preston dan Thomas 
Zimmerer, mengatakan bahwa 
organisasi adalah sekumpulan 
orang-orang yang disusun dalam 
kelompok-kelompok yang 
bekerjasama untuk mencapai 
tujuan bersama.

- Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudiro, 
mengatakan organisasi adalah 
struktur pembagian kerja 
dan struktur tata hubungan 
kerja antara sekelompok 
orang pemegang posisi yang 
bekerjasama secara tertentu 
untuk bersama-sama mencapai 
tujuan tertentu.

- James D. Mooney, mengatakan 

organisasi adalah bentuk 
perserikatan manusia untuk 
mencapai tujuan bersama.

- Victor A. Thomson, berpendapat 
bahwa organisasi adalah suatu 
integrasi dari sejumlah spesialis-
spesialis yang bekerjasama 
sangat rasional dan impersonal 
untuk mencapai tujuan yang 
spesifi k yang telah ditetapkan/ 
disepakati ataupun diketahui 
secara umum.

Dari semua defi nisi terlihat adanya 4 
(empat) karakteristik dari organisasi, 
yakni: tujuan, kumpulan SDM, struktur 
serta sistem dan prosedur. 
Fokus kita dahulukan kepada struktur 
organisasi yang sangat tergantung kepada 
kebutuhan apa yang diinginkannya. 
Struktur organisasi adalah susunan dari 
komponen-komponen (unit-unit kerja) 
dalam organisasi yang menunjukkan 
adanya pembagian kerja, fungsi atau 
kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda 
tersebut dipersatukan atau diintegrasikan 
(terkoordinasi).   Dan juga struktur 
dibentuk dengan tujuan agar posisi dari 
setiap anggota dalam organisasi dapat 
dipertanggungjawabkan, mengenai 
hak maupun kewajibannya serta 
dapat berjalan rapi (adanya struktur 
komando).
Dengan memperhatikan defi nisi dan 
karakteristik organisasi, beberapa 
yang perlu mendapat perhatian agar 
menghindari dari dampak dari ketidak 
efektifan, maka perlu diperhatikan hal-
hal mengenai strukturnya yang sangat 
bergantung kepada sistem kontrol dan 
sumberdaya yang akan menunjukkan 
beberapa karakteristik, yakni:
   - Fokus pada titik-titik kritis, disini 

penerapan lingkungan pengendalian 
meliputi semua area struktur 
organisasi yang secara langsung 
mempengaruhi keberhasilan operasi 
kunci/kinerja dari organisasi.

- Terintegrasi/komprehensif dalam 
proses sejak berdirinya. Lingkungan 
pengendalian sebagai sarana kontrol 
akan berfungsi secara harmonis 
dan tidak menjadikan suatu jalan 
buntu dan “bottleneck” dalam 
menjalankan prosedur pengawasan 

hingga tindak lanjut hasil yang dapat 
dipraktekkan.

- Informasi yang andal, artinya 
informasi tersedia saat dibutuhkan, 
meliputi semua proses dalam 
struktur.

- Kelayakan secara ekonomi. Hal 
ini menyangkut manfaat yang 
dihasilkan dibandingkan dengan 
biaya yang dikeluarkan dalam hal 
pengawasan terhadap operasi dalam 
suatu organisasi. Menghindari “pesta 
pora” berbiaya dibandingkan dengan 
hasil pengawasan yang dilakukan 
oleh lingkungan pengendalian yang 
manfaatnya rendah.

- Akurasi/ketepatan. Lingkungan 
pengendalian memberikan hasil 
yang efektif berupa informasi yang 
berguna, dapat dipercaya, valid, dan 
konsisten terhadap semua struktur 
dari organisasi.

- Komprehensif. Lingkungan pengen-
dalian bersifat sederhana, mudah 
dipahami, cepat dan tepat sasaran.

 Setelah kita “memahami” 
struktur dari suatu organisasi, 
maka organisasi pemerintahan 
perlu juga memfokuskan kepada 
tujuannya untuk apa, kumpulan 
SDM-nya bagaimana serta sistem 
pengelolaannya bagaimana dan 
prosedurnya operasinya (empat 
parameter organisasi) bagaimana 
juga? Keempat parameter ini, jelas 
harus diimplementasikan dengan 
sebaik-baiknya, karena akan sangat 
membantu dalam hal pertanggung-
jawaban kinerjanya.

 Di lingkungan organisasi bila ada 
organisasi yang “baru” di bentuk, 
tentu/ diharapkan telah menjawab 
keempat parameter tersebut diatas 
? Semoga ! dapat menjadi contoh 
(?) bagi unit-unit lainnya dalam hal 
menerapkan teori SPIP.

 Dan untuk bandingannya, bagi 
organisasi yang telah “cukup lama” 
dengan pengalaman organisasi, 
secara teori dan praktisi perlu 
dilakukan evaluasi dan dikaji, 
terutama dipahami pendapat 
secara mendalam pendapat dari: 
Victor A. Thomson, Chester L. 
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Bernard dan 4 (empat) karakteristik 
mengenai organisasi.

 Dapat ditambahkan suatu hal 
penting juga bahwa saat organisasi 
bersedia mengambil resiko dan 
secara sadar diperlukan keberanian 
dan toleransi kegagalan, maka 
salah satu faktor lingkungan 
pengendalian: integritas (rasa 
saling percaya yang kuat) akan 
tampil kedepan disemua lapisan/
lini maupun tingkat akan 
mengarahkan kepada keputusan 
yang tepat dan terbaik.

- Wewenang Dan Tanggung Jawab
 Setelah struktur dan keempat 

parameter secara operasional dapat 
diberlakukan/diterapkan, maka 
tentu faktor dari parameter SDM 
memerlukan waktu secepatnya 
untuk membagikan wewenang dan 
tanggung jawab, agar diketahui: 
bagaimana, peran, melakukan apa, 
kemana, pendelegasian otoritas, 
rentang kendali (termasuk sistem 
informasi), pengendalian dengan 
standar/prosedur, jumlah SDM, 
persyaratan-persyaratannya, batasan-
batasan, dan lain sebagainya dalam 
hal menjalankan organisasi baik 
secara sistemik maupun secara 
sub-sub sistem. Setelah itu lakukan 
evaluasi dan kajian secara periodik 
atau sewaktu-waktu jika diperlukan 
bagi yang memerlukannya.

 Dan ada satu faktor kunci juga dalam 
wewenang dan tanggung jawab agar 
dapat berjalan secara sistemik dan 
sub-sub sistem adalah komunikasi. 

- Kebijakan Dan Prosedur Sumber 
Daya Manusia

 Dua kata judul diatas, akan 
didefi nisikan secara singkat dan 
sederhana.

 Secara ilmu kebijakan, dengan  
arti harafi ah darinya secara langsung 
berasal dari kata policy science 
(Dror, 1968), dan kata policy berasal 
dari bahasa Yunani yang artinya: 
negara. Berdasarkan penulis-penulis 
besar, seperti: William N.Dunn, 
Charles Jones, Lee Friedman-
tidak ada persoalan perbedaan 
makna kata bijaksana dengan 
kebijaksanaan sepanjang kedua 
istilah digunakan/diartikan sebagai 
keputusan pemerintah yang relatif/
bersifat umum dan ditujukan demi 
kepentingan masyarakat umum. 

Namun agak unik didalam bahasa 
Indonesia, kedua kata memiliki 
konotasi/makna masing-masing.

 William N. Dunn mengatakan 
bahwa isu kebijakan merupakan 
produk/fungsi dari adanya 
perdebatan baik tentang   
rumusan, rincian, penjelasan 
maupun penilaian atas suatu 
masalah tertentu.

 Ada kalanya kebijakan dirancang 
untuk menyusun batasan legal, 
batasan etika dan batasan 
operasional yang jelas namun 
memberikan keleluasaan jika 
memungkinkan. Serta kebijakan 
dirancang juga terutama untuk 
mempertahankan kendali/kontrol 
dan otoritas, dan juga untuk   
menyakinkan bahwa segala 
sesuatu dilaksanakan/dikerjakan 
secara benar.

 Kadangkala kita memakai istilah 
analisis kebijakan dari William N. 
Dunn  yang menjelaskan bahwa 
hal tersebut merupakan aktivitas 
intelektual dan praktis yang ditujukan 
untuk menciptakan, secara kritis 
menilai dan mengkomunikasikan 
pengetahuan tentang dan dalam 
proses kebijakan.

 Kebijakan atau analisis kebijakan 
wajib menjawab 3 (tiga)  pertanyaan: 
nilai, fakta dan tindakan. Setelah itu 
baru masuk kedalam implementasi 
substansi apa dari kebijakan, seperti: 
SDM, keuangan, pengelolaan 
barang dan lain sebagainya. 

 Inti dari kebijakan atau kebijaksanan 
yang akan dan telah  dibuat 
memerlukan pengkajian yang 
sangat mendalam, karena memiliki 
resiko yang sangat besar bukan saja 
terhadap lingkungan pengendalian, 
namun terhadap tindakan  korupsi 
yang akan membawa kepada 
“rumah tahanan”.

 Dari uraian diatas, dapatlah ditarik 
suatu benang merah, bahwa 
barangsiapa “mempermainkan” 
kebijakan secara langsung/simultan 
sama saja mempermainkan negara.

 Untuk defi nisi prosedur, telah 
banyak dari kita mengetahuinya; 
dan pada tulisan ini hanya dari 
sekian banyak defi nisi saja. Bahwa 
prosedur merupakan kata benda, 
yang artinya: tindakan, metode 
atau cara berjalan di beberapa 

tindakan-yang sering dibuat oleh 
suatu organisasi yang menyangkut 
standar, instruksi, langkah-langkah, 
cara-cara untuk melakukan sesuatu, 
dan lain sebagainya. 

 Kebijakan dan prosedur dalam 
hal pengelolaan sumber daya 
manusia (SDM) memerlukan 
sangat mempengaruhi lingkungan 
pengendalian secara signifi kansi dan 
berkorelasi dengan semua parameter 
dari organisasi secara kuat.

 Sehingga kelancaran dari 
organisasi sangat ditentukan 
SDM yang berkualitas, jumlah, 
kualifi kasi, rekrut, pelatihan, 
evaluasi, kompensasi, ketertiban/
disiplin, promosi, supervisi, latar 
belakang/perjalanan karir termasuk 
integritas, moral,dlsb, hingga 
pemberhentiannya.

 Apabila diperhatikan secara 
pengalaman praktek baik 
dilakakukan analisis maupun kajian 
hal terpenting dalam hal kebijakan 
sumber daya manusia, akan 
membawa kejelasan dari setiap 
personil pada: sifat/ciri organisasi, 
apa yang   harus mereka harapkan 
dari organisasi dan apa yang 
organisasi harapkan dari mereka, 
bagaimana kebijakan dan prosedur 
kerja/operasional dari organisasi, 
apakah perilaku (behavior) yang 
dapat diterima dan yang tidak dapat 
diterima, serta konsekwensi dari 
perilaku yang dapat diterima.

PARAMETER UTAMA/DOMINAN 
DARI KECURANGAN

Sebelum kita masuk ke materi inti, telah 
kita ketahui bahwa apabila materi atau 
uang ataupun kekuasaan (jabatan ?) 
telah menjadi hamba seseorang, maka 
tinggal soal waktu saja kehancuran 
seseorang maupun organisasinya. 
Penyebab utamanya sederhana saja, 
adalah lemahnya pengendalian diri 
seseorang,rontoknya lingkungan 
pengendalian dan le -mah nya juga para 
pelaksana lingkungan pengendalian 
secara berjenjang dalam hal 
menjalankan/melaksanakan kode etik 
ber-birokrasi; yang didasari 4 (empat) 
aspek saja, yakni: profesionalisme, 
akuntabilitas, menjaga kerahasiaan dan 
indepedensi.
SDM yang “didorong” melakukan 
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 M = Monopoly/monopoli;
D = Discretion/keleluasaan;
A = Accountability/akuntabilitas.  

  

Melihat defi nisi/pengertian korupsi, 
Lingkungan Pengendalian akan 
menghadapi antara lain:
1) Pribadi per-pribadi atau sekelompok 

pribadi yang tidak akan berhenti 
minum (kerakusan, keserakahan 
dan sejenisnya),

2) Pelanggaran norma, dengan etika 
dan moral yang sangat-sangat 
“rendah”/”parah”,

3) Kekuasaan dan kewenangan seolah-
olah tanpa batas, serta melakukan 
pembenaran secara peraturan per-
undang-undangan serta kebijakan/ 
kebijaksanaan.

 Ketiga uraian ini, bila semakin tidak 
dapat diredam, dikendalikan atau 
dihentikan, maka akan menjadi 
duri dalam sumsum organisasi. Hal 
ini terlihat dari Laporan Lembaga 
Tranparancy International pada Hari 
Anti Korupsi Sedunia pada tanggal 
9 Desember 2010, dinyatakan 
bahwa korupsi di Indonesia 
makin menjadi-jadi. Semakin jelas 
bangsa kita dikatakan memiliki 
budaya korupsi.     

 Lingkungan pengendalian, 
merupakan fungsi pengawasan/
kontrol yang merupakan bagian 
dari SPIP yang secara sistemik 
manajemen keuangan agar berjalan 
sesuai peraturan perundangan dan 
beretika baik/bermoral, agar tidak/
meminimalisasi terjadinya korupsi 
secara sendiri maupun bersistem, 
“bergotong-royong” atau “tolong-
menolong”.

 Secara umum korupsi merupakan 
pengabaian/pembiaran atau 
penyisihan atas suatu standar, 
norma, aturan, prosedur, dan 
sejenis lainnya yang seharusnya 
dipatuhi/ditegakkan; dan secara 
khusus, korupsi adalah pengabaian/ 
pembiaran standar perilaku tertentu 
(kode etik, moral, hati nurani, dll) 
oleh pihak-pihak/”oknum” yang 
berwewenang/pemilik amanah 
demi kepentingan pribadi. Kedua 
hal ini dapat terjadi karena faktor 
lemahnya pengendalian lingkungan 
(salah satu saja) dan faktor pribadi 
yang “bejat” atau pribadi yang 

tindakan korupsi dapat dibedakan 
menjadi 2 (dua) dilihat dari bentuk 
korupsinya, yaitu:
- Korupsi politik, bentuknya 

penyelewengan/penyalahgunaan 
kekuasaan yang mengarah 
kepada: politik “kotor”,nepotisme, 
klientesime, koncoisme, dan lain 
sebagainya.

- Korupsi material, biasanya 
berupa: manipulasi dengan 
segala bentuknya, penyuapan, 
penggelapan, kegiatan fi ktif, 
“mark-up” harga/nilai pengadaan 
barang dan jasa,  kegiatan-kegiatan 
tidak bermanfaat, kegiatan yang 
masih berguna namun “digilas” 
kepentingan tertentu, pengalihan 
anggaran yang jaug sekali dari 
rencana/program dan tugas-fungsi, 
dan lain sebagainya.

Terkait hal diatas dengan judul 
diatas, akan mencerminkan bahwa 
kecurangan akan “menghantam” 
dan “merontokkan” sistem nilai dan 
budaya organisasi/manajemen dari 
suatu organisasi/satuan kerja/unit 
kerja baik secara sporadis, menyebar, 
sistemik yang akan menggulung 
sumberdaya manusia kepada lembah 
dosa-karena yang akan membedakan 
hanya dari besar dan kecilnya 
“penjarahan” yang dilakukan.
Utama dan yang paling terutama 
dari kecurangan dilakukan untuk  
mendapatkan uang/”pundi-
pundi”  diluar kelayakan peraturan 
perundangan-undangan dan etika 
birokrasi.
Penyalahgunaan pengelolaan keuangan 
tidak saja menyangkut pengeluaran, 
juga penerimaan (PNBP), aset, pajak, 
fi skal, pengadaaan barang dan jasa, 
pelayanan pada masyarakat, disparitas 
penghasilan, dana non bujeter (taktis, 
rekening lari-lari/liar, rekening atas 
nama, dan lain sebagainya).
Tersorot jelas berdasarkan fakta dari 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)- 
para koruptor atau tikus-tikus got yang 
menyolong uang/pundi-pundi negara 
tidak jauh (dekat) dari penyalahgunaan 
wewenang dan tanggung jawab saja, 
kenapa? Itulah namanya SDM, manusia 
memiliki “free will”, “kepuasan/
kesenangan tanpa batas”, “moral 
hazard”, kendali diri terlepas dan yang 
kadang-kadang bisa bertindak seperti 
Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha 

Hadir disegala tempat (omni presence, 
present everywhere at the same time) 
dan iblis mempengaruhi manusia 
dengan melakukan tindakan-tindakan 
tersebut. Jadi koruptor dapat dikatakan 
sahabatnya atau hopengnya iblis, ya !
Kalau kita kutip pendapat Allen Schick 
mengungkapkan bahwa ada 3 (tiga) 
tujuan anggaran, yaitu: pengawasan, 
manajemen dan perencanaan; dan 
berdasarkan historisnya fungsi anggaran 
ada 4 (empat), yakni: fungsi kontrol, 
fungsi manajemen, fungsi perencanaan 
dan fungsi evaluasi. Keempat fungsi ini 
wajib disinergikan untuk mencegah 
potensi terjadinya korupsi keuangan, 
selain itu psikologis dari SDM untuk 
melakukannya.
Kita sekarang mencoba memperhatikan 
beberapa defi nisi korupsi yang akan 
mempengaruhi keempat fungsi 
anggaran, yakni :
- Kita lihat kata korupsi yang berasal 

dari bahasa latin corruptio-dengan 
kata kerjanya: corrumpere, yang 
artinya busuk, rusak, menggoyahkan, 
pemutarbalikkan atau kerakusan/
mengoyak.

- Wornet Princenton Education 
menuliskan bahwa korupsi adalah 
“look of integrity or honesty 
(especially susceptibility to bribery); 
use of a position of trust for dishonest 
gain).

- Kamus Collins Cobuild, corrupt 
diartikan sebagai “some - one who 
is corrupt behaves in a way that is 
morally  wrong, especially by doing 
dishonesty or illegal things in return 
for money or power”.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
tertulis bahwa korupsi 
adalah penyelewengan atau 
penyalahgunaan uang negara 
(perusahaan, dsb) untuk keuntungan 
pribadi atau orang lain.

- Brooks, memberi pengertian 
bahwa korupsi yaitu: “dengan 
sengaja melakukan kesalahan atau 
melalaikan tugas yang diketahui 
sebagai kewajiban atau tanpa hak 
menggunakan kekuasaan dengan 
tujuan memperoleh keuntungan 
demi yang bersifat pribadi.

- Klitgaard bahkan membuat suatu 
persamaan sederhana, yaitu: 

 C= M+D-A, dengan: 
 

 C = Corruption/korupsi;                                             
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“sontoloyo” (maaf).
 Harapan masih ada kok, bila kita 

memiliki “vocalis band” atau dirigen 
atau masinis atau nahkoda atau 
lainnya-bahkan mulai dari diri kita 
yang memiliki kriteria-kriteria seperti 
di atas tadi; karena sebagai manusia 
kita, masih memiliki hati nurani 
yang menjadikan kerja kita dapat 
diterima yang Maha Kuasa. Bentuk 
harapan, dapat berupa perlawanan 
atau peredaman secara moral ber-
etika dari lingkungan pengendalian 
terhadap segala bentuk kecurangan 
dengan segala macam dan bentuk 
apapun.

 Berapa target atau sasaran dan 
trik-trik kecurangan telah banyak 
diketahui (mungkin kita telah 
melakukan/mempraktekan?), namun 
beberapa coba kita rincikan sebagai 
berikut :
(1) Penghianatan secara sengaja 

terhadap kepercayaan sebagai 
pegawai/ aparatur, tidak 
memandang dengan/tanpa 
jabatan;

(2) Menipu: pemerintah, lembaga 
non pemerintah dan masyarakat;

(3) M e m b e n a r k a n / m e n u t u p i 
perbuatan korupsi kedalam 
bentuk-bentuk pengesahan 
hukum/aturan , pembenaran 
kebijakan/kebijaksaan, dan lain-
lain secara sadar.

(4) Anti terhadap: transparansi, 
kejujuran, kebenaran, kesalehan, 
ketulusan, integritas, bahagia 
didaerah kemunafi kan, dan lain 
sebagainya.

(5) Menyuap, esensi korupsi dengan 
tindakan (action!): memberi 
maupun menerima dalam 
bentuk uang atau sejenisnya 
(memiliki nilai/harga); istilah 
lainnya: kickback, backsheesh, 
sweeteners, pay-offs, speed 
money dan greas money. 
Penyuapan  dalam bahasa 
Inggrisnya bribery, bukan sweet 
blackbery.

(6) Pencurian atau penggelapan 
(embezzlement). 

(7) Favoritisme (favaouritism), 
ini sering dilakukan tindakan-
tindakan yang paling disukai 
dalam hal mengelabui kegiatan-
kegiatan seolah-olah berkinerja 
namun “bau-nya” fi ktif.

(8) Pemerasan (extortion).
(9) Dan lain-lain bentuknya.

 Kesembilan diatas, kadang-kadang 
bisa terbalik atau bertukar posisi 
tergantung darimana dimulai hingga 
terjadinya korupsi.

STRATEGI LINGKUNGAN PENGEN-
DALIAN MENGHADAPI KECURAN-
GAN

Setelah mengetahui parameter 
kecurangan, selanjutnya strategi 
“perlawanan”, “peredaman”, maupun 
(kalau perlu) menghentikannya (refresif) 
melalui lingkungan pengendalian 
dari SPIP perlu dan dilakukan dengan 
dipraktekan melalui sub-sub unsur yang 
“membumi” yang dapat mempengaruhi 
kinerja maupun organisasi dengan 
segala atributnya ( SDM, kebijakan/
kebijaksanaan, prosedur, sistem 
informasi dan pelaporan, sarana dan 
prasarana, dan lain sebagainya sesuai 
organisasi yang modern).
SDM yang merupakan atribut yang 
hidup (manusia) perlu mendapatkan 
prioritas (fokus) utama dalam hal 
membangun organisasi (dengan budaya 
?) anti korupsi. Maka di negeri China 
atribut utama ini perlu dihukum mati 
bila terbukti korupsi.
SDM juga perlu mendapatkan sentuhan 
melalui strategi perubahan: sikap, 
pola hidup dirumah dan ditempat 
kerja, nilai-nilai etika, moralitas, 
kerohanian (murni, bukan sebagai 
menyenangkan/menggembirakan 
pribadi-pribadi saja), ketulusan, 
perhatian (kasih, peneguran/”Say 
Hello”, “Hai”, penghargaan, hukuman 
secara proposional, dll), rendah hati, 
kejujuran, selektivitas yang jujur/
fair, jangan pesta-pora, ada rasa malu 
dengan lingkungan, compassion, dan 
lain sebagainya.
Strategi yang diterapkan pada tatanan 
organisasi, antara lain dengan :
- “Political will” dari pimpinan, 

sehingga organisasi: siap diubah, 
dikembangkan, dikecilkan/diciutkan 
maupun disesuaikan berdasarkan 
kajian yang baik sehingga organisasi 
dapat lentur sesuai perubahan 
kebutuhan yang selalu berkembang 
dari waktu ke waktu.

- Mentransformasikan manajemen 
menjadi organisasi yang “modern” 
berdasarkan tugas dan fungsi. 

Tumpang  tindih kegiatan, tumpang 
sari kegiatan, tumpang-tumpangan 
kegiatan/aparatur, dlsb jangan 
sampai dilakukan-namun sinergi 
murni baik; jangan sampai terjadi 
sinergi-sinergian.

- Up-grading: visi, misi, nilai-nilai 
organisasi, budaya dan lain-lainnya, 
yang disesuaikan dengan tujuan 
dan atribut organisasi tersebut 
dibentuk. Jangkauan up-grade 
adalah secara sistem dan sub-sub 
sistem yang terkecil sekalipun-yang 
akan menyangkut juga program, sub 
program hingga sub-sub kegiatan 
yang berwawasan kinerja.

- Meresposisi parameter-parameter/
indikator-indikator kinerja organisasi 
sehingga tujuan oraganisasi yang 
telah di-up-grade dapat mencapai 
efektivitas, efi siensi, ekononomis, 
akuntabel dan memenuhi kriteria 
kemanfaatan untuk masyarakat 
pengguna.

- Mendukung Good Governance (tata 
kelola pemerintahan yang baik). 
Yang memberikan dampak kepada 
organisasi dan atributnya, sektor 
swasta (rekanan, stakeholder, dll), 
yayasan-yayasan, Lembaga Swadaya 
Masyarakat/LSM dan masyarakat.

- Mendukung dan membantu (kalau 
suka dan mau) lembaga-lembaga 
yang mendorong percepatan dan 
pencegahan anti-korupsi, seperti: 
KPK, ICW, dll.

- Menjalankan pendidikan dan 
pelatihan (diklat), dibidang 
pencegahan dan pemberantasan 
korupsi dengan kurikulum dan 
pengajar yang memahaminya, 
professional, berpengalaman 
mencegah dan memberantas korupsi 
dan bermoral ditambah keimanan 
secara praktek yang tinggi.

- Memiliki kasih terhadap sesama 
pegawai dengan bermacam metode/
cara, seperti membentuk: kelompok-
kelompok tumbuh bersama dalam 
keimanan, kelompok-kelompok 
diskusi manfaat/peran auditor dan 
penunjangnya, kelompok-kelompok 
lintas agama dalam hal mencegah 
dan memberantas korupsi, dan 
sebagainya-dengan waktu yang 
disepakati bersama.

PENUTUP
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Sebagai ucapan telah selesainya tulisan 
ini, maka penulis akan menutup dengan 
hal-hal sebagai berikut:     
1. Adanya anugerah dari Tuhan, yang 

mengarahkan, mengendalikan, 
memperingati, mengasihi, 
menyayangi dan memberkati 
kita dalam hal menerapkan/
mempraktekkan SPIP cq. Lingkungan 
Pengendalian secara baik dan 
konsisten.

2. Lingkungan Pengendalian sebagai 
bagian dari unsur SPIP akan selalu 
terkait dengan unsur-unsur lainnya.

3. Operasionalisasi dari parameter 
Lingkungan Pengendalian sangat 
tergantung dari seluruh SDM dari 
organisasi dan terutama sangat 
tergantung kepada: “Sang Vocalis” 
atau “penyanyi utama”, dirigen, 
nakhoda, ataupun masinis dari suatu 
band, orchestra, kapal laut, ataupun 
kereta yang “dibayar sangat mahal” 
untuk menentukan arah, kemajuan, 
tetap saja, atau mundurnya suatu 
“organisasi “ tersebut.

4. Sebaiknya parameter-parameter 
dari Lingkungan Pengendalian 
diuraikan, dijabarkan, dituangkan 
secara  detail/rinci yang meliputi 
: rumusan indikator, membangun 
sistem, catatan-catatan masa lalu/
track-record per-individu, leadership 
anti korupsi, identifi kasi sistem “red-
fl ag”, kriteria kinerja yang jelas 
dan dapat dipraktekkan, dsbnya 
baik secara jelas, kualitas, terukur 
dan  dibuat semuanya ini secara 
tertulis. Dibuat secara bersama, 
disepakati dan disosialisasikan serta 
ditaati dan dihormati secara tulus, 
bahwa “reward and punishment” 
dapat dijalankan secara adil dan 
melingkupi semua SDM.

5. Operasionalkan kerjasama dengan 
lembaga-lembaga anti korupsi, 
seperti: KPK, ICW, Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah, dan sebagainya.
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SEKELUMIT TENTANG ENERGI
Oleh : Ahmad Syauqi1) , Punta Bonasalin2)

PENDAHULUAN 

Pada saat melakukan kegiatan 
pengawasan ataupun pemeriksaan 
terhadap unit-unit overhed 

di lingkungan Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 
seringkali kita dihadapkan pada satuan-
satuan energi yang mungkin bagi 
beberapa orang masih belum familiar.  
Setiap unit memiliki satuan-satuan 
sendiri sesuai dengan komoditas yang 
dikelolanya. Faktor konversi seluruh 
satuan menjadi satuan energi yang 
seragam menjadi hal yang mungkin 
perlu dipikirkan kedepan, sehingga 
memudahkan bagi setiap orang, bukan 
hanya orang teknik atau sains, dalam 
memahami keenergian. 
Setiap ilmu pengetahuan memiliki 
konsep yang unik, tak terkecuali energi 
dan elektrifi kasi. Defi nisi yang tepat 
terhadap konsep-konsep dasar sangat 
penting untuk membentuk suatu fondasi 
bagi perkembangan ilmu dan mencegah 
kesalahpahaman. Dalam tulisan ini 
sistem satuan yang akan digunakan akan 
diulas dan penerapan-penerapan satuan 
energi yang digunakan akan dijelaskan 
secara singkat. 
Selain itu, pada kesempatan ini, penulis 
mencoba mengubah sebagian besar 
potensi energi yang dimiliki dalam status 
cadangan dan sumber daya kedalam 
satuan Joule. Hal ini dilakukan untuk 
mengetahui life time ketahanan energi 
yang dimiliki oleh Indonesia. 

DEFINISI

Dalam mekanika energi didefi nisikan 
sebagai kapasitas atau kemampuan 
untuk melakukan kerja atau usaha (the 
capacity of a physical system to perform 
work). Dapat pula didefi nisikan sebagai 
kemampuan untuk menyebabkan 
perubahan. Meskipun berkaitan, 
energi dan daya merupakan konsep 
yang sangat berbeda. Sebuah tangki 
minyak mengandung sejumlah energi, 
dan kita dapat membakar minyak 
ini dalam waktu tertentu, artinya, 
kita mengkonversi energi minyak 
menjadi energi mekanik, misalnya 
untuk menggerakkan sebuah mobil. 
Sedangkan daya adalah energi yang 
dihasilkan per satuan waktu. Proses 
pembakaran dapat berjalan cepat atau 
lambat. Pada pembakaran yang lebih 
cepat, dihasilkan daya yang lebih besar. 

OPIN IOPIN I

Jelaslah, bahwa tangki akan menjadi kosong lebih cepat untuk memproduksi daya 
tinggi dibandingkan memproduksi daya rendah. Jika daya adalah energi per satuan 
waktu, maka energi adalah daya dikalikan waktu.
Prinsip yang sama berlaku pada semua sistem konversi energi lainnya, baik 
untuk pembangkitan energi atau penggunaan energi. Hal ini berarti bahwa kita 
mesti mencirikan sumberdaya energi dengan satuan energi (jumlah energi yang 
dikandung), sedangkan peralatan-peralatan konversi energi dicirikan dengan satuan 
daya (jumlah daya yang dapat dihasilkan atau dipakai).

DIMENSI DAN SATUAN

Sejenak kita mencoba mengingat tentang dimensi ukuran yang berlaku. Secara 
umum dikenal adanya dimensi primer atau dimensi pokok dan dimensi sekunder 
atau dimensi turunan. Dimensi primer yang umum terlihat pada Tabel 1-1. Dari 
keenam dimensi primer itu dapat diturunkan dimensi-dimensi lainnya yang disebut 
dimensi sekunder sebagaimana terlihat pada Tabel 1-2 dan disajikan dalam Sistem 
Satuan internasional atau Le Système International d’Unités atau SI. 

Tabel 1-1. Dimensi primer yang umum

No Kuan  tas Fisik  Dimensi No Kuan  tas Fisik Dimensi
1. Panjang L 4. Suhu 

2. Massa M 5. Kuat arus I
3. Waktu T 6. Intensitas cahaya 

Tabel 1-2. 
Dimensi sekunder yang berkaitan dengan energi dan satuan-satuan SI

Dimensi Simbol Satuan Simbol
Area, A L2 meter persegi m²
Volume, V L3 meter kubik m³
Kecepatan, v LT-1 meter per sekon m/s
Percepatan, a LT-2 meter per sekon kuadrat m/s²
Tekanan, P MT-2 pascal Pa (=N/m)
Aliran volume, q L3T-1 meter kubik per sekon m ³/s
Aliran massa, m MT-1 kilogram per sekon kg/s
Densitas,p ML-3 kilogram per meter kibik kg/m³
Gaya MLT-2 newton (*) N(=kg.m/s²)
Energi ML2T-2 joule (**) J(=N.m)
Daya ML2T-3 wa  W (=J/s)
Fluks energi MT-3 wa   per meter persegi W/m²
Nilai kalori L2T-2 joule per kilogram J/kg
Panas spesifi k L2T-2-1 joule per kilogram kelvin J/kg.K
Voltase ML2T-3I-1 volt V (=W/A)

KET :
(*)  Gaya yang diberikan oleh massa 1 kg kira-kira sama dengan 10 N. 
(**) Energi (J = W.s.) yang diperlukan untuk menaikkan massa 1 kg setinggi 1 

meter
Dimensi dan satuan yang dipakai untuk besaran yang berkaitan dengan energi 
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terlihat pada Tabel 1-2. Satuan energi pada sistem satuan SI adalah Joule (J), dan 
dalam sistem Inggris adalah BTU (British Thermal Unit). Satuan ini dan banyak lagi 
satuan-satuan lain dapat diturunkan dari satuan-satuan dasar SI. Hubungan antara 
beberapa satuan turunan dan satuan-satuan dasar SI disajikan dalam Tabel 1-3.

Tabel 1-3. Konversi satuan-satuan non-SI

Satuan Non-SI untuk Energi Simbol Faktor Konversi ke satuan SI

Erg Erg 10-7 J
foot pound gaya  .lbf 1.356 J
Kalori kal 4.187 J
kilogramgaya meter kgf.m 9.8 J
Bri  sh thermal unit Btu 1.055 x 103 J
horsepower hour (metric) Hp.jam 2.646 x 106 J
horsepower hour (GB) Hp.jam 2.686 x 106 J
kilowa   jam kWh 3.60 x 106 J
setara barrel minyak (sbm) b.o.e. 6.119 x 109 J
setara ton kayu - 9.83 x 109 J
setara ton batubara (stb) Tce 29.31 x 109 J
setara ton minyak (stm) Toe 41.87 x 109 J
quad (PBtu) - 1.055 x 1018 J
tera wa   year TWy 31.5 x 1018 J

Satuan Non-SI untuk Daya Simbol Faktor Konversi ke satuan SI

foot pound per jam  .lb/jam 0.377 x 10-3 W
calorie per minute cal/min 69.8 x 10-3 W
Bri  sh thermal unit per jam Btu/jam 0.293 W
Bri  sh thermal unit per sekon Btu/s 1.06 x 103 W
kilokalori per jam kcal/jam 1.163 W
foot poundgaya per sekon  .lbf/s 1.356 W
calorie per sekon cal/s 4.19 W
kilogram gaya meter per sekon kgf.m/s 9.8 W
horsepower (metric) hp 735.49 W
horsepower (Internasional) hp 746 W

Ket : diolah dari berbagai sumber

Ekivalensi bentuk-bentuk energi 
dilakukan juga dengan membandingkan 
kandungan energi berbagai jenis bahan 
bakar. Kita dapat menghitung kesetaraan 
energi satu jenis bahan bakar terhadap 
jenis bahan bakar lain. Untuk kuantifi kasi 
sumberdaya energi, kita kadang-kadang 
menggunakan batubara sebagai acuan, 
dan satuan untuk perbandingan adalah 
STB (setara-ton-batubara) atau TCE 
(ton-of-coal-equivalent). Sejumlah 
tertentu sumberdaya energi lalu dapat 
dinyatakan dengan nilai STB-nya. 
Artinya, sumberdaya itu memiliki 
kandungan energi setara dengan sekian 
ton batubara. Acuan yang lain bisa 
minyak dengan satuan SBM (setara-
barrel-minyak) atau BOE (barrels-of-oil-
equivalent) dan STM (setara-ton-minyak) 
atau TOE (ton-of-oil-equivalent). Tabel 
1-4 menyajikan nilai-nilai ekivalen 
beberapa bahan bakar.

Tabel 1-4. Nilai-nilai energi 
setara dari beberapa bahan 
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bakar

Bahan    
Bakar

Satuan TSB TSM SBM GJ (*)

Batubara ton 1.00 0.70 5.05 29.3
Kerosine 
(jet fuel)

ton 1.47 1.03 7.43 43.1

Natural 
gas

1000 m3 1.19 0.83 6.00 34.8

Gasoline barel 0.18 0.12 0.90 5.2
Gasoil/
diesel

barel 0.20 0.14 1.00 5.7

Ket : (*) GJ/ton sama dengan MJ/kg. 

PENERAPAN SATUAN ENERGI PADA 
SEKTOR ESDM

Berbicara tentang potensi sektor ESDM, 
sesuai dengan rilis dokumen Rencana 
Startegis Kementerian ESDM 2010-
2014 yang dimuat dalam www.esdm.
go.id, potensi sumber daya alam energi 
yang dikandung oleh bumi Indonesia 
antara lain (status per tahun 2008) : 
energi fosil cadangan minyak bumi 8,2 
miliar barel, cadangan gas bumi 170 
TSCF, cadangan batubara 21 miliar ton, 
sumber daya Coal Bed Methane 453 
TSCF, sedangkan untuk energi non fosil 
terdiri dari sumber daya panas bumi 
28GW, tenaga air 75GW, tenaga surya 
4,80kWh/m2/hari.
Jika angka-angka tersebut menjadi acuan, 
walaupun masih dalam grade cadangan 
dan sumber daya, yang menjadi 
pertanyaan adalah berapa energi yang 
dimiliki oleh negara ini berdasarkan 
data yang sudah ada sebagaimana yang 
diuraikan sebelumnya. Hasil berikut 
merupakan konversi dari berbagai 
potensi dan sumber daya alam energi 
diatas sehingga diperoleh besaran 
energi dalam Giga Joule.

Tabel 1-5. Konversi ke Joule
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Jenis Sumber Energi Cadangan Sumber daya F a k t o r 
Konversi

GJ/ton atau MJ/kg
Cadangan Sumber daya

Minyak Bumi (barel)                 
8,200,000,000  -                             

6.12 
        

50,184,000,000  

Gas Bumi (SCF)    
170,070,000,000,000  - 0.00105

      
178,573,500,000  

Batubara (ton)               
18,800,000,000  -    29.30 

      
550,840,000,000  

Coal Bed Methane (SCF) -  453,000,000,000,000 0.00105     475,650,000,000 

Tenaga air (Wa  ) -            75,670,000,000    
eq.sbm -                  845,000,000      6.12          5,171,400,000 
Panas Bumi (Wa  ) -           27,510,000,000    
eq.sbm -                219,000,000 6.12          1,340,280,000 
Tenaga Surya (kWh) - 4.80 0.00360  0.01728 

Jumlah 779,597,500,000 482,161,680,000

Dari tabel diatas jika kita gunakan perhitungan sederhana terhadap penjumlahan cadangan dan sumber daya diatas, maka 

dari ketujuh sumber energi yang 
dihitung terdapat 1.261.759.180.000 
GJ atau 1.261 EJ. Ini belum termasuk 
sumber daya energi yang lain mini/
mikrohidro, biomassa dan tenaga angin 
serta nuklir. 
Berdasarkan pemakaian energi fi nal 
yang bersumber dari Statistik Ekonomi 
Energi Indonesia 2004, pada tahun 
2003 jumlah pemakaian energi fi nal 
sebesar 760.021.000 sbm atau sebesar 
4.651.328.520 GJ. Dari data yang 
tercatat selama 14 tahun, mulai tahun 
1990 sampai dengan tahun 2003, 
memiliki persentase kenaikan rata-rata 
sebesar 4,3%, maka pemakaian energi 
fi nal pada tahun 2011 diperkirakan 
sebesar 1.064.394.000 sbm atau 
6.514.090.833 GJ. Jika diasumsikan 
kenaikan yang terjadi tiap tahun sebesar 
4,3% maka life time keberadaan energi 
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berdasarkan cadangan dan sumber daya 
baru akan habis selama 214 tahun.

KESIMPULAN 

Angka cadangan dan sumber daya 
energi sebesar 1.261.759.180.000 
GJ merupakan jumlah yang sangat 
besar, karena ini belum menyertakan 
sumber daya energi lain seperti yang 
disebutkan diatas. Oleh karena itu 
penguatan kegiatan eksplorasi dan 
eksploitasi energi untuk kepentingan 
dan ketahanan energi nasional 
diperlukan agar kemampuan energi 
nasional menjadi handal dan andal, 
sehingga seharusnya tidak ada istilah 
daerah krisis energi di Indonesia.    
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PERKEMBANGAN DUNIA PERTAMBANGAN UMUMPERKEMBANGAN DUNIA PERTAMBANGAN UMUM
DI INDONESIADI INDONESIA

Oleh : Ahmad Syauqi, Juda Maksi Fanggidae

PENDAHULUAN

Kegiatan pertambangan di Indonesia 
telah berlangsung sejak ratusan tahun 
yang lalu. Bahan galian yang ditambang 
umumnya adalah emas yang memang 
merupakan logam berharga sejak 
dahulu, disamping tembaga walaupun 
masih dalam jumlah yang terbatas. 
Selama masa penjajahan oleh Bangsa 
Belanda melalui VOC dan Pemerintah 
Hindia Belanda lebih mencari 
sumber rempah-rempah di Indonesia 
dibandingkan dengan pencarian 
terhadap sumber daya mineral, namun 
pernah tercatat pada tahun 1710 VOC 
membeli timah dari Sultan Palembang. 
Demikian pula tercatat bahwa VOC 
terlibat dalam perdagangan timah yang 
berasal dari Kepulauan Riau, Bangka 
dan Belitung.
Pada tulisan ini,  perkembangan dunia 
pertambangan di Indonesia akan dipisah 
berdasarkan era/masa yang secara umum 
dibagi menjadi 5 (lima) masa.

PERKEMBANGAN SAMPAI DENGAN 
TAHUN 1942

Sejalan dengan perkembangan industri 
di Eropa pada abad 18-19 kebutuhan 
akan bahan tambang pun meningkat. 
Bangsa-bangsa Eropa yang memiliki 
daerah jajahan mulai mengembang 
kegiatan pertambangan di daerah 
jajahannya. Demikian pula yang 
dilakukan Pemerintah Hindia Belanda 
melalui kegiatan eksplorasi pada akhir 
abad ke-19. Pada tahun 1816 mulai 
dilakukan penambangan timah di pulau 

Bangka dan pada tahun 1852 sebuah 
konsesi pertambangan timah diberikan 
di pulau Belitung, sedangkan di pulau 
Singkep dimulai pada tahun 1887.
Pada tahun 1849 dibuka tambang 
batubara di Pengarin (Kalimantan 
Selatan). Cadangan batubara ombilin 
telah ditemukan pada tahun 1868 
dan mulai ditambang pada tahun 
1892 karena dibutuhkan waktu 
untuk pembangunan rel kereta api 
melintasi pegunungan Bukit Barisan ke 
pelabuhan didekat kota Padang. Namun 
dapat dikatakan bahwa secara umum 
perkembangan kegiatan pertambangan 
pada abad ke-19 sangatlah lambat.
Perkembangan pesat berlangsung mulai 
awal abad ke-20. Tambang-tambang 
baru yang dibuka seperti tambang 
batubara Bukit Asam di Tanjung Enim 
(Sumatera Selatan) pada tahun 1919 
serta tambang emas di Cikotok (Jawa 
Barat) yang ditemukan pada tahun 1926 
dan mulai berproduksi tahun 1936.
Pada tahun 1899 ditetapkan Indische 
Mijnwet, produk pemerintahan 
Hindia Belanda yang memisahkan 
hak penambangan dengan hak atas 
tanah. Dinyatakan bahwa kekayaan 
bahan galian adalah milik Negara. Hak 
untuk melakukan penyelidikan umum 
diberikan kepada bangsa Belanda atau 
bangsa lainnya dan perusahaan yang 
didirikan di Belanda atau wilayah Hindia 
Belanda. Luas wilayah penyelidikan 
umum maksimum 10.000 ha untuk 
waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang 
dua kali satu tahun.

Indische Mijnwet 1899 kemudian 
mengalami penambahan dan 
pennyempurnaan pada tahun 1910 
dan tahun 1918. Pada tahun 1906 
dikeluarkan Mijnordonantie. Peraturan-
peraturan diatas menyatakan bahwa 
pemerintah pusat berwenang mengatur 
perijinan untuk pertambangan bahan 
galian logam, batubara, batu permata, 
dan beberapa bahan galian yang penting 
lainnya. Perijinan untuk bahan galian 
yang dianggap kurang penting seperti 
batu gamping, pasir dan lempung 
diberikan oleh penguasa di daerah 
seperti residen atau pejabat yang diberi 
wewenang untuk itu.
Tambahan Indische Mijnwet pada 
tahun 1910 yang perlu mendapat 
perhatian adalaj pasal 5a atau yang 
dikenal dengan 5a contract yang 
memberi wewenang atau memberi 
kemungkinan bagi pemerintah Hindia 
Belanda untuk melakukan penyelidikan 
dan penambangan sendiri asal tidak 
bertentangan dengan hak penyelidikan 
dan konsesi yang telah diberikan. 
Melalui pasal ini dimungkinkan 
dilakukan kontrak antara pemerintah 
Hindia Belanda dengan pihak lain untuk 
melakukan kegiatan diatas. Perjanjian 
kontrak kerja tersebut disahkan dengan 
undang-undang. Perubahan Indische 
Mijnwet pada tahun 1918 kemudian 
menetapkan bahwa perjanjian kontrak 
kerja yang hanya mencakup kegiatan 
penyelidikan dan eksplorasi tidak perlu 
pengesahan dengan undang-undang.   
Menurut Ter Brake (1944) sampai pada 
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SARI

Dunia pertambangan di Indonesia mengalami dinamika dan sudah diawali sejak ratusan tahun lalu. Perkembangan 
pesat dirasakan ketika diterbitkannya UU No 11 Tahun 1967, sehingga muncullah istilah Kontrak dan Perjanjian 

pengusahaan didalam dunia pertambangan. Kedudukan antara pemerintah dan pengusaha menjadi salah satu dasar 
perubahan UU No.11 tahun 1967 yang pada akhirnya pada tanggal 12 Januari 2009 diterbitkanlah Undang-Undang (UU) 

No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.
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akhir tahun 1938 jumlah konsesi yang 
berlaku terdiri dari :
- 268 konsesi bahan galian yang 

tercakup dalam Indische Mijnwet;
- 148 untuk bahan galian yang tidak 

tercantum dalam Indische Mijnwet 
(bukan logam dan dianggap kurang 
penting);

- 14 ijin eksplorasi dalam rangka 5a 
contract;

- 34 ijin eksplorasi dan eksploitasi 
dalam rangka 5a contract;

- 2 ijin penambangan patungan 
pemerintah dengan swasta;

- 2 ijin penambangan untuk swasta 
yang bekerja sebagai kontraktor dari 
pemerintah;

- 3 ijin penambangan untuk badan 
usaha milik pemerintah.

PERKEMBANGAN SELAMA PERIODE 
1942 – 1949

Pada masa pendudukan Jepang (1942 
– 1949) beberapa tambang dilanjutkan 
oleh pemerintah pendudukan Jepang 
walaupun produksinya merosot. 
Namun pada masa yang sesingkat itu, 
pemerintah pendudukan berusaha 
pula mencari cebakan-cebakan baru 
serta mebuka tambang-tambang baru. 
Berbagai upaya yang dilakukan antara 
lain :
- Penambangan batubara di Bayah, 

Cisaat dan Ngandang di Jawa Barat;
- Pembuatan kokas di Pulau Laut;
- Penambangan bijih besi di Pelaihari 

(Kalimantan Selatan);
- Penambangan tembaga di 

Sangkaropi (Sulawesi Selatan);
- Penambangan nikel dan pabrik nikel 

di Pomalaa (Sulawesi Tenggara);
- Penemuan endapan mangaan di 

pulau Doi (Maluku);
- Penemuan bijih besi magnetit-

hematit di gunung Tanalang 
(Kalimantan Selatan);

- Penemuan bijih nikel di pulau Gabe 
(Maluku).

Setelah Perang Dunia (PD) II selesai 
Belanda ingin kembali ke Indonesia 
dengan membentuk pemerintahan 
sipil Hindia Belanda (NICA). Di 
beberapa tambang, Belanda kembali 
dan melakukan rehabilitasi, seperti 
tambang timah di Bangka dan Belitung 
serta tambang bauksit di Kijang, pulau 

Bintan. Sementara itu beberapa tambang 
di Jawa terus diupayakan secara kecil-
kecilan, seperti tambang batubara di 
Bayah, Cisaat dan Ngandang serta 
tambang emas di Cikotok.

PERKEMBANGAN SELAMA MASA 
1950 – 1966 

Segera setelah penyerahan kekuasaan 
kepada Pemerintah Indonesia, 
urusan pertambangan yang sudah 
sangat terbengkalai mulai dibenahi. 
Perusahaan-perusahaan tambang yang 
semula dikelola oleh pemerintah Hindia 
Belanda diambil alih pengelolaannya 
oleh pemerintah Republik Indonesia, 
seperti Tambang Batubara Bukit Asam 
dan Ombilin serta tambang timah 
Bangka di Sumatera.
Nasionalisasi seluruh perusahaan 
tambang milik Belanda dilakukan seiring 
memburuknya hubungan Indonesia dan 
Belanda pada tahun 1957. Tambang-
tambang yang dinasionalisasikan 
adalah tambang bauksit di Kijang, 
tambang timah di Singkep dan Belitung 
serta tambang batubara di Loa Kulu 
(Kalimantan Timur).
Semua tambang tersebut kemudian 
dibawah koordinasi Biro Urusan 
Perusahaan Tambang-tambang Negara 
(BUPTAN). Pada tahun 1961 BUPTAN 
dibubarkan dan kemudian dibentuk 
Badan Pimpinan Umum (BPU) yang 
terdiri dari  BPU Tambang Timah Negara. 
BPU Pertambangan Batubara Negara dan 
BPU Pertambangan Umum Negara.
Pada tahun 1960 keluarlah Peraturan 
Pemerintah No. 37 tahun 1960 
yang kemudian menjadi Peraturan 
pemerintah pengganti Undang-undang 
(Perpu). Dengan demikian untuk 
pertama kalinya Indonesia memiliki 
sebuah undang-undang tentang 
pertambangan nasional. Namun 
undang-undang tersebut tidak dapat 
mendorong berkembangnya industri 
pertambangan Indonesia yang terus 
menurun sejak masa Perang Dunia II.

PERKEMBANGAN SELAMA MASA 
1966 – 2008

Pemerintah orde baru yang berkuasa 
pada saat itu memungkinkan 

masuknya mmodal asing ke Indonesia, 
sehingga industri pertambangan di 
Indonesia berkembang dengan pesat. 
Perkembangan tersebut diawali dengan 
disahkannya Undang-undang No. 
11 tahun 1967 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pertambangan dan 
peraturan pelaksanaannya, Peraturan 
Pemerintah no. 32 Tahun 1969 serta 
Undang-undang No.1 tahun 1967 
tentang Penanaman Modal Asing.
Organisasi BPU yang dibentuk pada 
tahun 1961 dibubarkan. Pada tahun 
1968 dibentuklah Perusahaan Negara 
(PN) di bidang pertambangan, yaitu PN 
Tambang Timah, PN Tambang Batubara 
dan PN Aneka Tambang. Bentuk 
perusahaan Negara ini kemudian 
dianggap kurang dapat mendukung 
perkembangan usaha pertambangan. 
Oleh karenanya perusahaan-perusahaan 
tersebut diganti menjadi perseroan 
atau perusahaan umum. Pada tahun 
1974 terbentuklah PT Aneka Tambang 
(Persero), pada tahun 1976 PT Tambang 
Timah (Persero) dan pada tahun 1980 
PT Tambang Batubara Bukit Asam 
(Persero). PN Tambang Batubara diganti 
menjadi Perum Tambang Batubara pada 
tahun 1984 dan selanjutnya pada tahun 
1990 dilebur ke PT Tambang Batubara 
Bukit Asam (Persero).
Kebijakan ekonomi dan keuangan 
yang ditempuh sejak akhir tahun 1960-
an terbukti mendorong pertumbuhan 
aktivitas perusahaan pertambangan 
milik Negara tersebut. PT Tambang 
Timah dapat menambah armada 
kapal keruknya serta mengembangkan 
cadangan-cadangan timah baik didarat 
maupun di lepas pantai. PT Aneka 
Tambang dapat membangun pabrik 
ferronikel di Pomalaa, membuka 
tambang nikel di pulau Gebe dan 
tambang pasir besi di Cilacap. Demikian 
pula PT Tambang Batubara Bukit Asam 
yang mengembangkan pertambangan 
batubara modern di Tanjung Enim, 
Sumatera Selatan serta pengembangan 
kembali tambang ombilin oleh PN 
Tambang batubara.
Penanaman modal asing di bidang 
pertambangan diawali dengan 
penerbitan serangkaian undangan 
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internasional oleh Departemen 
Pertambangan yang ditujukan 
kepada perusahaan-perusahaan 
pertambangan internasional. Pada 
tahun 1966 disebarkan undangan 
untuk pengembangan timah dan 
disusul pada tahun 1967 untuk 
nikel. Untuk eksplorasi mineral 
secara umum undangan disebarkan 
pada tahun 1968, sedangkan untuk 
batubara pada tahun 1978.
Kontrak karya pertama dibidang 
pertambangan ditandatangani pada 
bulan April 1967 dengan Freeport 
Sulphur Company, USA untuk 
mengembangkan tambang tembaga di 
Ertsberg, Papua. Selanutnya pada bulan 
Juli 1968 ditandatanganii kontrak karya 
untuk penambangan nikel di daerah 
Soroako, Sulawesi Selatan dengan 
INCO, Kanada. Hingga tahun 1998 
telah tercapai kontrak karya generasi 
ke-7 (tujuh).
Skema yang agak sedikit berbeda 
terjadi dengan penanaman modal 
asing dibidang pertambangan batubara. 
Diawali dengan kontrak antara PN 
Tambang Batubara dengan Shell 
Mijnbouw NV untuk pengembangan 
batubara di Sumatera Selatan dengan 
pola kontrak bagi hasil, seperti yang 
diterapkan pada bidang minyak bumi. 
Namun selanjutnya disepakati pola 
yang diterapkan adalah semacam 
perpaduan antara kontrak bagi hasil 
dengan kontrak karya pertambangan. 
Pada tahun 1978 Shell Mijnbouw NV 
mengundurkan diri walaupun telah 
mengeluarkan dana untuk kegiatan 
eksplorasi sebesar kurang lebih USD 
60 juta dan menemukan cadangan 
batubara yang besar di daerah Bangko 
dan sekitarnya, namun karena kadar 
air serta natrium yang tinggi batubara 
tersebut tidak memenuhi syarat untuk 
ekspor yang telah diterapkan oleh Shell 
Mijnbouw NV.
Pada tahun 1978 PN Tambang Batubara 
mengundang para investor mancanegara 
untuk melakukan penambangan di 
beberapa blok cadangan di Kalimantan 
Timur dan Kalimantan Selatan. 
Penandatanganan perjanjian kerjasama 
dengan tiga kontraktor dilakukan pada 

tahun 1981 dan ini menandai kontrak 
kerjasama batubara generasi pertama. 
Pada tanggal 3 Januari  1995 peranan 
PT Tambang Batubara/Perum Tambang 
Batubara, sebagai principal dialihkan 
kepada Pemerintah (Departemen 
Pertambangan dan Energi) dan 
selanjutnya disebut sebagai Kontrak 
Karya Batubara.
 

PERKEMBANGAN PADA TAHUN 
2009

Seiring dengan perkembangan 
dunia pertambangan yang kompleks 
maka dirasa perlu untuk melakukan 
usaha-usaha memperbaiki peraturan 
perundang-undangan bidang 
pertambangan. Diawali sejak tahun 2005 
pembahasan terhadap draft Rancangan 
Undang-Undang (RUU) Mineral 
dan Batubara mengalami negosiasi 
alot sampai dengan pada tanggal 16 
Desember 2008 RUU tersebut disahkan 
dalam sidang paripurna MPR/DPR. 
Peraturan ini akhirnya diundangkan 
pada tanggal 12 januari 2009 dengan 
Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 
2009 tentang Pertambangan Mineral 
dan Batubara.
Perbedaan penting UU ini jika 
dibandingkan dengan UU No. 11 
tahun 1967 antara lain adalah dalam 
hal pengusahaan pertambangan yang 
sebelumnya menggunakan rezim 
kontrak dan perjanjian, selanjutnya 
dilakukan melalui tiga bentuk, yaitu 
Izin Usaha Pertambangan (IUP), 
Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan 
Perjanjian Usaha Pertambangan (PUP). 
Implikasi dari perubahan ini adalah 
jika dengan menggunakan UU No. 
11 tahun 1967, maka pemerintah dan 
perusahaan tambang adalah dua pihak 
yang setara, sedangkan jika berdasar UU 
No. 4 Tahun 2009, posisi pemerintah 
bisa dikatakan lebih tinggi atau 
berkuasa karena berlaku sebagai pihak 
yang memberi ijin kepada perusahaan 
tambang untuk nelakukan aktivitas 
penambangan. Selain itu, didalam 
UU No. 4 Tahun 2009 juga tercantum 
mengenai kewajiban pembangunan 
pengolahan (smelter) didalam negeri. 
Hal ini ditetapkan untuk meningkatkan 

nilai tambah produk-produk tambang 
didalam negeri.
Terhadap Kontrak Karya dan Perjanjian 
Karya Pengusahaan Pertambangan 
Batubara (PKP2B) yang telah ada 
sebelum berlakunya UU No. 4 Tahun 
2009 tetap diberlakukan sampai jangka 
waktu berakhirnya kontrak/perjanjian, 
namun, ketentuan-ketentuan yang 
tercantum didalamnya harus disesuaikan 
selambat-lambatnya 1 tahun sejak UU 
Minerba diberlakukan. Ketentuan yang 
tidak disesuaikan adalah ketentuan 
yang terkait penerimaan Negara tetap 
dipertahankan dan tidak perlu diubah. 
Pokok-pokok pikiran yang terkandung 
dalam UU Minerba ini antara lain :
1. Mineral dan batubara sebagai sumber 

daya yang tak terbarukan dikuasai 
oleh Negara dan pengembangan 
serta pendayagunaannya 
dilaksanakan oleh Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah bersama dengan 
pelaku usaha;

2. Pemerintah selanjutnya memberi-
kan kesempatan kepada badan usa-
ha yang berbadan hukum Indonesia, 
koperasi, perseorangan, maupun 
masyarakat setempat untuk melaku-
kan pengusahaan mineral dan batu-
bara berdasarkan izin, yang sejalan 
dengan otonomi daerah, diberikan 
oleh pemerintah dan/atau pemerin-
tah daerah sesuai dengan kewenan-
gannya masing-masing;

3. Dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi dan otonomi daerah, 
pengelolaan pertambangan 
mineral dan batubara dilaksanakan 
berdasarkan prinsip eksternalitas, 
akuntabilitas dan efi siensi yang 
melibatkan pemerintah dan 
pemerintah daerah;

4. Usaha pertambangan harus 
memberikan manfaat ekonomi 
dan social yang sebesar-besar bagi 
kesejahteraan rakyat Indonesia;

5. Usaha pertambangan harus dapat 
mempercepat pengembangan 
wilayah dan mendorong kegiatan 
ekonomi masyarakat/pengusaha 
kecil dan menengah serta 
mendorong tumbuhnya industri 
penunjang pertambangan;
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6. Dalam rangka terciptanya 
pembangunan berkelanjutan, 
kegiatan usaha pertambangan 
harus dilaksanakan dengan 
memperhatikan prinsip lingkungan 
hidup, transparansi dan partisipasi 
masyarakat. 

KESIMPULAN 

Dengan berlakunya UU Minerba ini, 
diharapkan perkembangan industri 
pertambangan di Indonesia kedepan 
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mampu mengangkat Indonesia 
menjadi salah satu negara yang industri 
pertambangannya patut diperhitungkan 
di dunia, khususnya timah, emas dan 
perak, tembaga, nikel dan batubara, 
dengan memperhatikan aspek-aspek 
ketatalaksanaan yang baik serta aspek 
lingkungan hidup, walaupun UU 
ini masih harus diuji dalam tataran 
pelaksanaan.
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KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASIKEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI
Oleh : Gatot IswantoroOleh : Gatot Iswantoro

PENGANTAR

Seringkali orang mengatakan 
bahwa Kepemimpinan merupakan 
inti dari pada manajemen. Halnya 

karena Kepemimpinan merupakan 
”motor atau daya penggerak dari pada 
sumber-sumber dan alat-alat (resources) 
yang tersedia bagi suatu organisasi” 
Resources itu digolongkan kepada dua 
golongan besar yaitu Human Realition 
dan Non Human resources
Karenanya dapat dikatakan bahwa sukses 
atau tidaknya suatu organisasi mencapai 
tujuan yang telah ditentukan sangat 
tergantung atas kemampuan para anggota 
pimpinannya untuk menggerakan sumber-
sumber dan alat-alat tersebut, sehingga 
penggunaannya berjalan dengan efi sien, 
ekonomis dan efektif.

PENDAHULUAN

Sebelum seseorang lebih jauh 
memahami aspek-aspek yang berkaitan 
dengan permasalahan pokoknya, akan 
lebih tepat apabila langkah pertama 
perlu dirumuskan lebih dahulu batasan 
atau defi nisi serta lingkup pokok 
bahasan yang bersangkutan. Demikian 
pula apabila sesorang ingin mempelajari 
dan memahami segala sesuatu yang 
berkaitan dengan Kepemimpinan, perlu 
lebih dahulu mengerti dan faham arti 
atau batasan istilah Kepemimpinan. 
Beberapa defi nisi yang dikutif oleh 
Fred E. Fielder dan Martin M.Chemers 
sebagai berikut :
1. Leadership is the exercises of 

authority and the making of 
decisions (Dubin 951)                                     

 Kepemimpinan adalah aktivitas para 
pemegang kekuasaan dan pembuat 
keputusan.

2. Leadership is the initiation of acts`that  
results in a consistent pattern of group 
interacion directed toward the solution 
of mutual problems (Humphill 1954)

 Kepemimpinan adalah langkah 
pertama yang hasilnya berupa pola 
interaksi kelompok yang konsisten 
dan bertujuan meyelesaikan problem-
problem yang saling berkaitan.

3. Leadership is the process of 
infl uencing group activities toward 
goal setting and goal achievement 

(Stogdill 1948)
 Kepemimpinan adalah suatu proses 

memepengaruhi aktivitas kelompok 
dalam rangka perumusan dan 
pencapaian tujuan.

PEMBAHASAN

1. Kepemimpinan
 Dari berbagai batasan kepemimpinan 

diatas, para ahli manajemen 
berpendapat bahwa kepemimpinan 
sebagai suatu konsep manajemen 
didalam kehidupan organisasi 
mempunyai kedudukan strategis 
dan merupakan gejala sosial yang 
selalu diperlukan dalam kehidupan 
kelompok mempunyai kedudukan 
strategis karena kepemimpinan 
merupakan titik sentral dinamisator 
seluruh proses kegiatan organisasi. 
Sehingga kepemimpinan 
mempunyai peranan sentral di 
dalam menentukan dinamikannya 
sumber-sumber yang ada.

 Disamping kedudukannya yang  
strategis, kepemimpinan mutlak 
diperlukan, dimana terjadi interaksi 
kerjasama antara dua orang atau lebih 
dalam mencapai tujuan organisasi. 
Itulah sebabnya dikatakan orang 
bahwa kepemimpinan merupakan 
gejala sosial dan selalu diperlukan 
di dalam kehidupan kelompok, dan 
esensi dari pada kepemimpinan 
menurut H. Blanchard adalah 
tercapainya tujuan melelui 
kerjasama kelompok.

 Kepemimpinan sebagai konsep 
manajemen seperti dikemukakan 
oleh ”Ralp M. Stogdill” dapat 
dirumuskan kedalam berbagai 
macam difi nisi, bergantung 
darimana titik tolak pemikirannya 
timbul bermacam macam defi nisi, 
Kepemimpinan adalah :
a. Suatu seni untuk menciptakan 

kesesuaian paham.
b. Suatu bentuk persuasi dan 

inspirasi
c. Suatu kepribadian yang 

mempunyai pengaruh.
d. Tindakan dan perilaku
e. Titik sentral proses kegiatan 

kelompok
f. Hubungan kekuatan kekuasaan
g. Sarana pencapaian tujuan
h. Suatu hasil dari interaksi
i. Peranan yang dipolakan
j. Sebagai inisiasi (permulaan) 

struktur.
 Dari berbagai pendapat tersebut 

memberikan gambaran bahwa 
Kepemimpinan dilihat dari sudut 
pendekatan apapun mempunyai 
sifat universalitas dan merupakan 
suatu gejala sosial.

 Butit-butir pengertian dari berbagai 
difi nisi tersebut pada hakekatnya 
memberikan makna :
a. Kepemimpinan adalah sesuatu 

yang melekat pada diri seorang 
pemimpin yang berupa sifat-sifat 
tertentu seperti : Kepribadian 
(personality) kemampuan (ability) 
dan kesanggupan (capability) 

b. Kepemimpinan adalah 
serangkaian kegiatan (activity) 
pemimpin yang tidak dapat 
dipisahkan dengan kedudukan 
(posisi) serta gaya atau perilaku 
pemimpin itu sendiri.

c. Kepemimpinan adalah sebagai 
proses antar hubungan atau 
interaksi antara pemimpin, 
bawahan dan situasi.

 Dengan tidak mengurangi berbagai 
arti atau defi nisi kepemimpinan 
di atas untuk membuat difi nisi 
kerja kepemimpinan dapat bertitik 
tolak dari sudut pemikiran yang 
berbeda-beda. Akibatnya tentu 
timbul berbagai serangkaian 
kegiatan pemimpin yang erat sekali 
kaitannya dengan posisi serta gaya 
atau perilaku pemimpin itu sendiri.

 Berdasarkan pendekatan yang 
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bersifat perilaku tersebut 
kepemimpinan dapat dirumuskan 
ke dalam difi nisi sebagai berikut : 
”Kepemimpinan ialah kemampuan 
seseorang mempengaruhi perilaku 
orang lain untuk berpikir dan 
berperilaku dalam rangka perumusan 
dan pencapaian tujuan organisasi di 
dalam situasi tertentu.

2. Motivasi
 Masalah kepemimpinan merupakan 

cabang ilmu pengetahuan yang 
sangat menarik dan banyak 
diperbincangkan orang, bukan 
hanya menarik bagi para ahli 
dalam bidang administrasi dan 
manajemen. Masing-masing difi nisi 
mempunyai tekanan pengertian 
yang berbeda-beda, diantaranya 
ada yang menekankan pada suatu 
diantara aspek-aspek seperti : ciri-
ciri kepribadian, perilaku, pengaruh 
atau kewibawaannya terhadap orang 
lain, berbagai interaksi, persepsi 
terhadap legitimasi kewibawaan 
dan sebagainya.

 Tetapi tantang berat yang dihadapi 
oleh setiap pimpinan lebih-lebih 
dalam kehidupan dunia modern 
yang ditandai berbagai gejala, 
seperti volume kerja yang selalu 
meningkat, interaksi manusia 
yang lebih kompleks, tuntutan 
pengembangan kemampuan sumber 
daya insani, dan sebagainya ialah ” 
bagaimana setiap unsur pimpinan 
dapat menggerak orang lain, baik 
bawahan, kolega maupun atasannya, 
sehingga dengan sadar mereka 
secara bersama-sama bersedia 
berperilaku untuk mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan.

 Untuk itu, diperlukan pengetahuan 
mengenai pengertian dan hakekat 
motivasi, serta kemampuan 
teknik menciptakan situasi 
sehingga menimbulkan motivasi/
dorongan bagi mereka untuk 
berbuat atau berperilaku sesuai 
dengan apa yang dikehendaki 
oleh organisasi. Itulah sebabnya 
kepemimpinan mempunyai kaitan 
yang erat dengan motivasi, sebab 
keberhasilan seorang pimpinan 

dalam menggerakan orang lain 
dalam mencapai tujuanyang telah 
ditetapkan sangat tergantung kepada 
kewibawaan, dan juga pemimpin 
itu di dalam menciptakan motivasi 
pada diri setiap orang bawahan, 
kolega maupun atasan pemimpin 
itu sendiri. Apabila dikatakan 
bahwa motivasi merupakan proses 
psikologis yang terjadi pada diri 
seseorang yang mencerminkan 
interksi antara sikap, kebutuhan, 
persepsi dan sebagainya, 
membicarakan motivasi adalah 
tidak sederhana dan menuntut 
ketekunan dan berbagai pendekatan 
tersendiri.

 Oleh karena itu, agar sebagai 
proses psikologis betul-betul dapat 
dipahami dan diciptakan oleh setiap 
pemimpin dan beberapa pokok-
pokok pikiran yang penting untuk 
dikemukakan :
a. Hakekat dan pengertian 

motivasi
b. Berbagai tiori motivasi
c. Faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap motivasi
d. Teknik dan hambatan motivasi.

3. Hakekat dan Pengertian Motivasi
 Mengingat pentingnya peranan 

pimpinan dalam kehidupan 
organisasi , maka menjadi kewajiban 
utama bgi pemimpin untuk selalu 
secara terus menerus berusaha.
a. Mengamati dan memahami 

tingkah laku bawahan.
b. Mencari dan menentukan, sebab-

sebab tingkah laku bawahan
c. Memperhitungkan, megawai dan 

mengubah serta mengarahkan 
tingkah laku bawahan.

 Tingkah laku bawahan dalam 
kehidupan organisasi pada dasarnya 
berorientasi pada tugas. Artinya 
bahwa tingkah laku bawahan 
biasanya didorong oleh keinginan 
untuk mencapai tujuan harus selalu 
diamati, diawasi, dan diarahkan 
dalam kerangka pelaksanaan tugas 
dalam mencapai tujuan organisasi 
yang telah ditetapkan. Sehingga 
perilaku bawahan dalam kehidupan 
organisasi, tidak boleh bertentangan  

dengan agama atau sistem nilai, 
dan segala ketentuan yang ada 
dalam kehidupan organisasi. 
Sedangkan tingkah laku seseorang 
pada hakekatnya disebut aktifi tas. 
Bawahan selalu dalam serangkaian 
tingkah laku seperti membuat 
konsep, penanda tanganan daftar 
hadir, mengetik dan sebagainya.

 Permasalahannya`ialah bagaimana 
setiap unsur pemimpin selalu dapat 
memahami, meramalkan bahkan 
mengawasi dan mengubah pada saat 
tertentu dan pada waktunya. Untuk 
itulah pemimpin perlu mempunyai 
pengetahuan mengenai motif 
bawahan yang dapat mendorong 
timbulnya tindakan tertentu pada 
waktu tertentu pula.

 Dalam kehidupan organisasi 
motivasi bagi setiap unsur pemimpin 
mempunyai arti tersendiri. Motivasi 
sebagai sesuatu yang dirasakan 
sangat penting, tetapi motivasi juga 
dirasakan sebagai sesuatu yang 
sulit. Hal ini disebabkan beberapa 
alasan:
a. Motivasi sebagai sesuatu yang 

penting (important subyect) 
Dikatakan penting karena peran 
pemimpin itu sendiri kaitannya 
dengan bawahannya, tiap 
seorang pemimpin tidak boleh 
tidak harus bekerja bersama-
sama dan melalui orang lain atau 
bawahan, untuk itu diperlukan 
kemampuan memberikan 
motivasi pada bawahan.

b. Motivasi sebagai sesuatu 
yang sulit (puzzling subyect). 
Dikatakan sulit sebab motivasi 
sendiri tidak bisa diamati dan 
diukur secara pasti, dan untuk 
mengamati dan mengukur 
motivasi berarti harus mengkaji 
lebih jauh perilaku masing-
masing bawahan, bahkan di 
samping itu disebabkan adanya 
berbagai teori motivasi yang 
berbeda-beda satu sama lain.

 Untuk lebih jauh memahami 
pengertian dan hakekatnya 
motivasi itu, apabila dalam 
kehidupan suatu organisasi 
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diadakan pengamatan secara 
cermat.

 Dalam organisasi itu akan terjadi 
hal-hal seperti :
- Proses interaksi kerja sama 

antara pemimpin dan 
bawahan maupun dengan 
atasan pemimpin itu sendiri.

- Dalam proses interaksi 
itu terjadi perilaku 
bawahan (orang lain) yang 
diperhatikan, diarahkan, 
dibina, dikembangkan 
tetapi kemungkinan juga 
pemimpin.

- Perilaku yang ditampilkan 
oleh para bawahan berjalan 
sesuai dengan sistem nilai 
atau aturan ketentuan yang 
berlaku dalam organisasi 
yang bersangkutan.

- Berbagai perilaku yang 
terjadi dan ditampilkan oleh 
para bawahan mempunyai 
latar belakang dorongan yang 
berbeda-beda.

- Dorongan berperilaku yang 
berbeda dapat terjadi karena 
keinginan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan yang 
berbeda-beda.

 Jadi motivasi merupakan proses 
psikologis yang mencerminkan 
interaksi antara sikap, kebutuhan 
persepsi dan keputusan yang 
terjadi pada diri seseorang, dan 
motivasi sebagai proses fsikologis 
timbul diakibatkan oleh faktor 
didalam diri seseorang itu sendiri 
yang disebut interisik atau 
faktor diluar diri yang disebut 
eksterisik.

 Faktor didalam diri seseorang 
dapat berupa kepribadian, sikap, 
pengalaman dan pendidikan 
atau berbagai harapan, cita-
cita yang menjangkau ke masa 
depan, sedang faktor diluar 
diri, dapat ditimbulkan oleh 
berbagai sumber bisa karena 
pengaruh pemimpin, kolega atau 
faktor-faktor yang lain sangat 
kompleks, tetapi baik faktor 
interinsik maupun faktor luar 

motivasi timbul karena adanya 
rangsangan.

 Motivasi banyak menarik para 
ahli, betapa pentingnya motivasi 
dalam kehidupan organisasi, 
disatu pihak motivasi mempunyai 
peranan yang sangat penting bagi 
setiap unsur pimpinan sedang 
dipihak lain motivasi merupakan 
suatu hal yang dirasakan sulit 
oleh para pemegang pimpinan. 

 Sebab seseorang pimpinan 
dikatakan berhasil dalam 
menggerakan orang lain, apabila 
mampu menciptakan motivasi 
yang tepat bagi bawahan, oleh 
karena itu setiap pemimpin 
perlu memahami apa arti 
hakekat motivasi. Tidak kalah 
pentingnya ialah mengetahui 
kelompok bawahan yang perlu 
dimotivasi , dan sebaliknya 
motivasi merupakan sesuatu 
yang dirasakan sulit sebab 
untuk mengamati dan mengukur 
motivasi setiap bawahan belum 
ada kreteriannya.

 Demikian pula motivasi yang 
ada pada setiap orang, tidak 
sama, berbeda-beda satu dari 
yang lain.

 Ada yang membagi teori motivasi  
dibagi kedalam 2 (dua) macam 
aliran yaitu :
a. Teori  kepuasan (content 

theory)
b. Teori berdsarkan proses 

(process theory)
 Teori kepuasan pada  dasarnya 

teori ini menekankan pada 
pentingnya pengetahuan 
terhadap faktor-faktor dalam diri 
para bawahan yang menyebabkan 
mereka berperilaku. Teori ini juga 
coba menjawab pertanyaan:
- Kebutuhan apa yang 

diperlukan oleh bawahan 
untuk mencapai kepuasan

- Dorongan apa saja yang 
menyebabkan bawahan itu  
berperilaku.

 Teori Proses, dalam teori ini 
ditekankan pada usaha untuk 
memberikan jawaban atas 

pertanyaan :
- Bagaimana bawahan itu bisa 

dimotivasi
- Dengan tujuan apa bawahan 

itu bisa dimotivasi.
 Disamping kedua teori tersebut 

ada pula prang membedakan 
teori motivasi ke dalam 2 (dua) 
teori motivasi yang lain :
a. Teori Instrumental, yang 

meliputi tukar menukar 
(Exchange Theory) dan teori 
Harapan (Expertancy Theory)

b. Teori Kebutuhan.
 Tetapi berdasarkan pengamatan 

hasil-hasil para ahli tersebut 
ada beberapa teori motivasi 
yang cukup menarik untuk 
dikemukakan teori-teori tersebut 
seperti : teori Hedonisme, 
teori Naluri, teori Kebudayaan, 
teori Daya Dorong dan teori 
Kebutuhan.
1) Teori Hedonisme, suatu 

pandangan yang mengatakan 
bahwa manusia pada 
hakekatnya adalah makhluk 
yang mementingkan 
kehidupan yang penuh 
kesukaan dan kemewahan.

2) Teori Naluri, menghubungkan 
kelakuan manusia dengan 
macam-macam naluri, pada 
dasarnya manusia mempunyai 
3 (tiga) pokok, yaitu naluri 
mempertahankan diri, naluri 
mengembangkan diri, dan 
naluri mengambangkan 
jenis.

3) Teori reaksi yang dipelajari 
(kebudayaan), teori lain 
menyebutkan bahwa 
kelakuan manusia tidak 
berdasarkan atas naluri-
naluri, melainkan atas 
pola-pola kelakuan yang 
dipelajari dari kebudayaan, 
dimana seseorang itu 
hidup, orang belajar paling 
banyak dari lingkungan 
kebudayaan dimana dia 
hidup. Atas itu apabila 
seseorang pemimpin akan 
memotivasi bawahannya, 
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maka pemimpin itu harus 
mengetahui latar belakang 
kehidupan dan kebuayaan 
yang dipimpinya.

4) Teori daya pendorong, 
merupakan kompromi antara 
”Naluri dan aliran ”Reaksi 
yang dipelajari” Daya 
pendorong adalah semacam 
naluri, tetapi hanya suatu 
dorongan kekuatan yang luas 
terhadap suatu arah yang 
umum.

5) Teori Kebutuhan, teori 
motivasi yang sekarang 
banyak dianut orang adalah 
teori kebutuhan, teori ini 
beranggapan bahwa tindakan 
manusia pada hakekatnya 
adalah untuk memenuhi 
kebutuhan.

 Oleh sebab itu, apabila 
pimpinan yang ingin memotivasi 
bawahannya, orang yang bejasa 
besar dalam merumuskan 
kebutuhan-kebutuhan manusia.

BERBAGAI FAKTOR YANG MEMPEN-
GARUHI TERHADAP MOTIVASI.

Motivasi sebagai proses batin atau 
proses psikologis yang terjadi pada diri 
seseorang, sangat dipengaruhi oleh 
berbagai faktor. Disamping itu faktor 
ekstern seperti , lingkungan kerja, 
pemimpin dan kepemimpinannya, dan 
sebagainya, juga sangat ditentukan faktor 
intern yang melekat pada setiap orang 
bawahan, seperti pemabawaan, tingkat 
pendidikan, pengalaman masa lampau 
keinginan harapan masa depan.
Motivasi sangat dipengaruhi oleh 
faktor lingkungan kerjanya. Pengertian 
lingkungan kerja dalam kehidupan 
organisasi tidak lain ialah faktor 
pimpinan dan bawahan. Dari pihak 
pemimpin ada berbagai unsur yang 
sangat berpengaruh terhadap motivasi 
seperti :
a. Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang 

telah ditetapkan, termasuk dalamnya 
prosedur kerja, berbagai rencana 
dan program kerja.

b. Persyaratan kerja yang perlu 
dipenuhi oleh para bawahan.

c. Tersedianya seperangkat alat-alat 
dan sarana yang diperlukan didalam 
mendukung pelaksanaan kerja 
termasuk didalamnya bagaimana 
tempat para bawahan bekerja.

d. Dan yang tidak kalah pentingnya 
gaya kepemimpinan atasan dalam 
arti sifat-sifat dan perilaku atasan 
terhadap bawahan.

Disamping pemimpin atau atasan, 
bawahan juga memiliki peranan 
penting dalam motivasi, seperti kita 
ketahui setiap bawahan didalam dirinya 
dapat dilihat adanya berbagai gejala 
karakteristik seperti :
a. Kemampuan kerja
b. Semangat atau moral kerja
c. Rasa kebersamaan dalam kehidupan 

kelompok
d. Prestasi dan produktivitas kerja.

PENUTUP

1. Kepemimpinan sebagai suatu ilmu, 
maupun sebagai kemampuan 
pribadi seseorang, serta sebagai 
suatu proses mempunyai kedudukan 
sentral dalam tata kehidupan 
organissi. Oleh karena itu kepada 
siapapun yang ingin menduduki 
jabatan pimpinan terlebih-
lebih jabatan pimpinan dalam 
kehidupan organisasi pemerintahan 
perlu dipertimbangkan melalui 
prosedur dan persyaratan dasar 
yang menyangkut segi-segi moral 
kemampuan dan pengalaman.

2. Keberhasilan seorang pemimpin 
dalam melaksanakan serangkaian 
peranan kepemimpinannya 
sangat ditentukan tingkat kualitas 
hubungan antara  pemimpin 
dengan bawahannya dalam situasi-
situasi tertentu. Oleh karena itu 
kepada setiap unsur pemimpin 
wajib titanamkan secara mendasar 
penguasaan paemahaman dan 
penghayatan apa yang disebut 
pemimpin, tugas pokok, fungsi, 
berbagai persyaratan yang perlu 
dimiliki, serta etika profesi 
kepemimpinan sebagai fundamen 
yang akan menjadi sumber serta 
memberikan arah bagamana seorang 
pemimpin berbuat dan berperilaku.

3. Perilaku atau gaya kepemimpinan 
seseorang pemimpin akan sangat 
diwarnai oleh sampai seberapa jauh 
penguasaan dan pemahaman nilai-
nilai moral serta sifat-sifat kepribadian 
yang ada pada diri seorang pemimpin. 
Kegagalan perilaku diantara beberapa 
pemimpin didalam menggerakkan 
segala sumber daya dalam organisasi, 
lebih banyak diakibatkan karena 
ketidakmatangan dalam hal 
kepribadiannya seperti harga diri, 
pengendalian diri, keteladanan dan 
sebagainya.

4. Motivasi mempunyai peranan 
yang sangat penting bagi seorang 
pemimpin dan merupakan usaha 
dasar untuk mempengaruhi dan 
mengarahkan perilaku bawahan 
agar kegiatannya mencapai tujuan 
organisasi yang telah ditetapkan.

5. Tujuan motivasi yang terutama ialah 
untuk meningkatkan prestasi kerja 
para bawahan sehingga produktifi tas 
dapat ditingkatkan.

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
adalah instrinsik, kecemasan, 
frustasi, kepribadian dan faktor-
faktor ekstrinsik : kompetisi, konfl ik, 
gaya kepemimpinan atasan dan 
sebagainya.

7. Ada beberapa tiori motivasi ialah 
hedonisme, kebudayaan, daya 
pendorong dan tiori kebutuhan.
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LEGALITAS KEBERADAAN YAYASANLEGALITAS KEBERADAAN YAYASAN
DI INDONESIDI INDONESIAA
Oleh : zulfi kar TandjungOleh : zulfi kar Tandjung

DASAR HUKUM PENDIRIAN YAYASAN

Legalitas Yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 
tentang Yayasan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 
dan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008. 
Organ Yayasan terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pendirian 
suatu Yayasan  diatur dalam pasal 9 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 
tentang Yayasan, yaitu:
1. Minimal didirikan oleh satu orang atau lebih.
 Pendiri yayasan boleh WNI, tapi juga boleh orang asing (WNA atau Badan 

hukum asing). Perbedaan pendirian yayasan antara WNI dengan WNA 
menyangkut syarat pemberian bantuan yang akan diberikan oleh negara.

2. Pendiri tersebut harus memisahkan kekayaan pribadinya dengan kekayaan 
Yayasan.

 Jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh Orang Indonesia, yang 
berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai 
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). sedangkan  Jumlah kekayaan awal 
Yayasan yang didirikan oleh Orang Asing atau Orang Asing bersama Orang 
Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling 
sedikit senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

 Hal ini sama seperti PT, dimana pendiri “menyetorkan” sejumlah uang kepada 
Yayasan, untuk kemudian uang tersebut selanjutnya menjadi Modal awal/
kekayaan Yayasan.

 Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang 
diperoleh yayasan dilarang dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik 
dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat 
dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas, namun apabila 
dalam hal pengurus Yayasan tersebut bukan merupakan pendiri Yayasan dan 
tidak terafi liasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan melaksanakan 
kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh, maka aturan tersebut dapat 
dikecualikan apabila ditentukan dalam anggaran dasar yayasan. Penentuan 
mengenai gaji, upah, atau honorarium tersebut ditetapkan oleh Pembina sesuai 
dengan kemampuan kekayaan yayasan.

3. Dibuat dalam bentuk akta Notaris yang kemudian di ajukan pengesahannya 
pada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia, serta diumumkan dalam 
berita negara Republik Indonesia.

 Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan 
memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Untuk memperoleh 
pengesahan, pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri 
Hukum dan HAM melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan 
tersebut. Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan untuk 
memperoleh status badan hukum Yayasan harus disampaikan kepada Menteri 
Hukum dan HAM paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta 
pendirian Yayasan ditandatangani.

 Prakteknya, jika seseorang ingin mendirikan suatu yayasan, maka pertama-tama 
orang tersebut harus memiliki calon nama. Nama tersebut kemudian di cek 
melalui Notaris ke Kementerian Hukum dan HAM. Karena proses pengecekan 

dan pengesahan yayasan masih 
dalam bentuk manual (berbeda 
dengan pengurusan Perusahaan 
Terbatas yang sudah melalui sistem 
elektronik), maka untuk pengecekan 
nama tersebut calon pendiri harus 
menunggu selama 1 bulan untuk 
mendapatkan kepastian apakah 
nama tersebut dapat digunakan atau 
tidak. Karena proses yang cukup 
lama tersebut, sebaiknya calon 
pendiri menyiapkan beberapa nama 
sebagai cadangan. Pemakaian nama 
yayasan akan ditolak jika sama 
dengan nama yayasan lain yang 
telah terdaftar lebih dahulu dalam 
daftar yayasan; atau bertentangan 
dengan ketertiban umum dan / atau 
kesusilaan.

 Selama menunggu persetujuan 
penggunaan nama tersebut, calon 
pendiri dapat menyiapkan beberapa 
hal yang akan dicantumkan dalam 
akta pendirian yayasan, yaitu:
1. Maksud dan tujuan yayasan, 

secara baku terdiri dari 3 unsur 
saja, yaitu: sosial-kemanusiaan, 
dan keagamaan.

2. Jumlah kekayaan yang dipisahkan 
dari kekayaan pendirinya, yang 
nantinya akan digunakan sebagai 
modal awal yayasan.

3. Membentuk Susunan Pengurus 
yang minimal terdiri dari ketua, 
sekretaris dan bendahara untuk 
jangka waktu kepengurusan 
selama 5 tahun.

 Dalam hal Pengurus selama 
menjalankan tugas melakukan 
tindakan yang oleh Pembina 
dinilai merugikan Yayasan, maka 
berdasarkan keputusan rapat 
Pembina, Pengurus tersebut 
dapat diberhentikan sebelum 
masa kepengurusannya berakhir, 
Ketentuan mengenai susunan 
dan tata cara pengangkatan, 
pemberhentian, dan penggantian 
Pengurus diatur dalam Anggaran 
Dasar.

4. Membentuk Pengawas (minimal 
1 orang), yang merupakan orang 
yang berbeda dengan pendiri 
maupun pengurus
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5. Menyiapkan program kerja 
Yayasan, yang ditanda-tangani 
oleh Ketua, sekretaris dan 
bendahara.

 Setelah nama yang dipesan 
disetujui, maka pendiri harus 
segera menindak lanjuti 
pendirian Yayasan tersebut 
dengan menanda-tangani akta 
notaris. Notaris akan segera 
memproses pengesahan dari 
Yayasan tersebut dalam waktu 
maksimal 1 (satu) bulan sejak 
persetujuan penggunaan nama 
dari Kementerian Hukum dan 
HAM. Karena apabila proses 
pengesahan tidak dilakukan 
dalam waktu 1 bulan sejak 
persetujuan penggunaan nama, 
maka pemesanan nama tersebut 
menjadi gugur dan nama tersebut 
bisa digunakan oleh yayasan 
lain.

Untuk melengkapi legalitas suatu 
yayasan, maka diperlukan ijin-ijin 
standar yang meliputi :
1. Surat keterangan domisili Perusahaan 

(SKDP) dari Kelurahan/kecamatan 
setempat

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
atas nama Yayasan

3. Ijin dari Dinas sosial (merupakan 
pelengkap, jika diperlukan untuk 
melaksanakan kegiatan-kegiatan 
sosial) atau

4. Ijin/terdaftar di Departemen Agama 
untuk Yayasan yang bersifat 
keagamaan (jika diperlukan

PEMBERIAN BANTUAN NEGARA 
KEPADA YAYASAN

Syarat Dan Tata Cara Pemberian 
Bantuan Negara Kepada Yayasan
Bantuan negara adalah bantuan 
dari negara kepada Yayasan yang 
didirikan oleh Orang Indonesia yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
Daerah.
Bantuan negara yang dilaksanakan 
oleh Pemerintah Pusat bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara dan Bantuan negara yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 

bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah.
Bantuan negara hanya dapat 
diberikan kepada Yayasan jika 
Yayasan memiliki program kerja 
dan melaksanakan kegiatan yang 
menunjang program Pemerintah 
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
Bantuan negara tersebut diberikan 
sesuai dengan alokasi dana dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara atau Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, dan dapat dalam 
bentuk:
a. uang; dan/atau
b. jasa dan/atau bentuk lain yang dapat 

dinilai dengan uang yang dilakukan 
dengan cara hibah atau dengan cara 
lain.

 Bantuan negara kepada Yayasan 
dapat diberikan tanpa adanya 
permohonan atau atas dasar 
permohonan dari Yayasan. Bantuan 
negara kepada Yayasan yang 
diberikan tanpa adanya permohonan 
dari Yayasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

 Bantuan negara yang diberikan 
kepada Yayasan atas dasar 
permohonan, diajukan secara tertulis 
oleh Pengurus Yayasan kepada:
a. menteri atau pimpinan lembaga 

pemerintah nondepartemen 
yang ruang lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya berkaitan 
dengan kegiatan Yayasan; atau

b. gubernur, bupati, atau walikota 
di tempat kedudukan Yayasan 
dan/atau di tempat Yayasan 
melakukan kegiatannya.

 Permohonan tersebut dilampiri 
dokumen :

a. fotokopi Keputusan Menteri 
mengenai status badan 
hukum Yayasan;

b. fotokopi Keputusan Menteri 
mengenai persetujuan 
perubahan Anggaran Dasar 
Yayasan, surat penerimaan 
pemberitahuan perubahan 
Anggaran Dasar Yayasan, 
dan/atau surat penerimaan 

pemberitahuan perubahan 
data Yayasan, jika ada;

c. fotokopi Tambahan Berita 
Negara Republik Indonesia 
yang memuat Anggaran 
Dasar Yayasan;

d. keterangan mengenai nama 
lengkap dan alamat Pengurus 
Yayasan;

e. fotokopi laporan keuangan 
Yayasan selama 2 (dua) tahun 
terakhir secara berturut-turut 
sesuai dengan Undang-
Undang;

f. keterangan mengenai program 
kerja Yayasan yang sedang 
dan akan dilaksanakan; dan

g. pernyataan tertulis dari instansi 
teknis yang berwenang di 
bidang kegiatan Yayasan.

 Menteri terkait atau pimpinan 
lembaga pemerintah 
nondepartemen, gubernur, 
bupati, atau walikota meneliti 
kebenaran dokumen tersebut dan 
mencari fakta atau keterangan 
tentang keadaan Yayasan yang 
bersangkutan dari pihak lain yang 
dapat dipertanggungjawabkan 
akurasinya.

 Selain fakta atau keterangan 
tersebut, masyarakat dapat 
pula menyampaikan data atau 
keterangan secara tertulis 
kepada menteri terkait atau 
pimpinan lembaga pemerintah 
nondepartemen, gubernur, 
bupati, atau walikota mengenai 
Yayasan yang akan menerima 
bantuan negara dengan cara 
mengemukakan fakta yang 
diketahuinya.

 Menteri terkait atau pimpinan 
lembaga pemerintah 
nondepartemen, gubernur, 
bupati, atau walikota dilarang 
memberikan bantuan negara 
kepada Yayasan jika bantuan 
tersebut akan memberikan 
keuntungan kepada:
a. perusahaan yang secara 

langsung atau tidak langsung 
dimiliki atau dikendalikan 
oleh Pembina, Pengurus, 
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Pengawas, atau pelaksana 
harian Yayasan; atau

b. orang atau badan usaha mitra 
kerja Yayasan atau pihak lain 
yang menerima penyertaan 
dari Yayasan.

 Yayasan yang menerima 
bantuan negara wajib membuat 
dan menyampaikan laporan 
tahunan Yayasan setiap 1 (satu) 
tahun sekali kepada menteri 
terkait atau pimpinan lembaga 
pemerintah nondepartemen, 
gubernur, bupati, atau walikota 
yang memberikan bantuan 
tersebut.

 Laporan tahunan tersebut me-
liputi laporan kegiatan dan 
laporan keuangan.

 Bantuan negara tersebut hanya 
dapat digunakan oleh Yayasan 
sesuai dengan maksud dan tujuan 
serta kegiatan Yayasan berdasarkan 
Anggaran Dasar dan sesuai dengan 
program kerja Yayasan.

 Penggunaan bantuan negara 
yang telah diterima oleh Yayasan 
tetapi tidak memenuhi ketentuan 
tersebut maka menjadi tanggung 
jawab anggota Pengurus Yayasan 
secara tanggung renteng.

 Bantuan negara yang diterima 
oleh Yayasan dilarang dialihkan 
atau dibagikan secara langsung 
atau tidak langsung kepada 
Pembina, Pengurus, dan 
Pengawas, atau pihak lain.

SYARAT DAN TATA CARA YAYASAN 
ASING MELAKUKAN KEGIATAN DI 
INDONESIA

Yayasan asing dapat melakukan 
kegiatan di Indonesia hanya di bidang 
sosial, keagamaan, dan kemanusiaan 
dan dalam melakukan kegiatannya 
di Indonesia harus bermitra dengan 
Yayasan yang didirikan oleh Orang 
Indonesia yang mempunyai maksud 
dan tujuan yang sama dengan yayasan 
asing tersebut. Kemitraan tersebut 
harus aman dari aspek politis, yuridis, 
teknis, dan sekuriti.

SEJARAH BERLAKUNYA UNDANG 
UNDANG TENTANG YAYASAN

Yang menjadi tonggak sejarah adalah 
disahkannya Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Salah 
satu faktor pendorong lahirnya undang-
undang ini adalah desakan dari Dana 
Moneter Internasional (IMF). Ketika 
diminta bantuannya untuk mengucurkan 
dana pinjaman untuk mengatasi krisis 
keuangan di tahun 1997-98, IMF 
mengajukan sejumlah prasyarat kepada 
Pemerintah RI untuk mengambil 
langkah-langkah mereformasi berbagai 
sistem yang dinilai tidak transparan, 
tidak akuntabel, dan mengarah pada 
praktek-praktek korupsi. Dalam 
pernyataannya yang tertuang di Letter 
of Intent – IMF, Pemerintah Indonesia 
secara eksplisit mengakui ada banyak 
anggaran negara yang berasal dari 
kegiatan yayasan (Assegaf dan Nugroho 
2003). Salah satu dari rekomendasi IMF 
tersebut adalah mendesak dilahirkannya 
undang-undang yang mengatur yayasan 
dan memagarinya supaya dikelola 
secara transparan dan akuntabel.
Sebagaimana telah dijelaskan di muka, 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 
tentang Yayasan adalah undang-undang 
pertama yang mengatur secara eksplisit 
tentang yayasan sejak kemerdekaan 
Indonesia dideklarasikan. Yang menarik, 
draf UU Yayasan sebetulnya telah 
mulai dirancang Kementerian Hukum 
dan HAM (sebelumnya Departemen 
Kehakiman) sejak tahun 1976, dan sejak 
itu draf ini terus dipendam di laci. Baru 
25 tahun kemudian—setelah muncul 
desakan publik untuk meregulasi 
yayasan berkait dengan sejumlah kasus 
korupsi berskala besar yang terungkap 
ke publik—Undang Undang Yayasan 
disahkan Presiden Megawati pada 
16 Agustus 2001, dan diundangkan 
di tanggal yang sama (Assegaf dan 
Nugroho 2003).
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2001 tentang Yayasan mendefi nisikan 
yayasan sebagai “badan hukum yang 
terdiri atas kekayaan yang dipisahkan 
dan diperuntukkan untuk mencapai 
tujuan tertentu di bidang sosial, 
keagamaan, dan kemanusiaan, yang 

tidak mempunyai anggota.” Meski 
demikian, undang-undang ini tidak 
menutup peluang yayasan bergerak di 
sektor bisnis. Pasal 7 membolehkan 
yayasan “mendirikan badan usaha yang 
kegiatannya sesuai dengan maksud dan 
tujuan Yayasan.” Pasal yang sama juga 
membolehkan yayasan melakukan 
penyertaan modal di berbagai 
perusahaan komersial sepanjang nilai 
penyertaannya tidak melebihi 25 
persen dari seluruh nilai kekayaan 
yayasan bersangkutan.
Undang-undang ini dinilai mengandung 
sejumlah hal positif dan negatif. 
Beberapa yang terpokok adalah 
sebagaimana diuraikan di bawah 
(Badlowi 2003).

Positif :
- Memagari praktek yang berlangsung 

selama ini bahwa kekayaan yayasan 
diposisikan sebagai kekayaan orang-
perorang pengurusnya. Pasal 3, 
misalnya, melarang pembagian hasil 
usaha yayasan kepada pembina, 
pengurus, dan pengawas yayasan. 
Pasal 5 mengharamkan pengalihan 
kekayaan kepada pembina, 
pengurus, pengawas, dan karyawan 
yayasan, termasuk kepada “pihak 
lain yang mempunyai kepentingan 
kepada yayasan.”

- Meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan 
dan aktivitas yayasan dengan 
mewajibkan penyusunan laporan 
tahunan yang dapat diakses publik 
(Badlowi 2003).

Negatif :
- UU Yayasan justru menyediakan 

legitimasi bagi pemerintah untuk 
mempertahankan dan mendirikan 
yayasan-pemerintah, yang telah 
terbukti menjadi lahan subur bagi 
banyak praktek-praktek korupsi 
di birokrasi. Padahal, secara 
normatif, hakikat keberadaan 
yayasan sebetulnya lebih tepat 
berada di domain masyarakat 
madani atau non-negara.

- Di banyak negara maju, pemerintah 
mendorong berbagai kegiatan 
fi lantropi dengan memberikan 
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insentif pajak. Namun demikian, 
UU Yayasan tidak memfasilitasi 
faktor positif ini dengan tetap 
menempatkan yayasan sebagai 
badan kena pajak. Hal ini akan 
menjadi disentif bagi penggalangan 
dana yayasan untuk kepentingan 
fi lantropi (Assegaf dan Nugroho 
2003, Badlowi 2003).
Karena berbagai hal negatif itu lah, 
begitu disahkan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2001 tentang 
Yayasan langsung diterpa kritik. 
Hasilnya, tak lama kemudian 
undang-undang ini diamandemen 
lagi dengan Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2004 yang berlaku 
efektif per tanggal 5 Oktober 
2005. Dalam UU baru ini tercatat 
ada 19 klausul terkait proses 
administrasi yayasan yang diubah 
dan dua klausul lainnya dihapus.
Namun, hasil amandemen ini pun 
masih menuai sejumlah kritik. 
Beberapa poin kelemahan di 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2001 tentang Yayasan sebagaimana 
diterangkan di atas, masih terus 
dipertahankan di Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2004. Juga, 
patut dicatat adanya sejumlah 
kelemahan dalam hal pelaksanaan 
dan penegakan kedua UU Yayasan 
itu. Beberapa di antaranya adalah 
sebagaimana diuraikan di bawah 
ini:

- Peraturan pelaksanaan UU Yayasan, 
yang diamanatkan UU Yayasan 
16/2001 untuk segera diterbitkan 
Kementerian Hukum dan HAM 
(sebelumnya Departemen Hukum 
dan Hak Asasi Manusia (HAM)), baru 
lahir di tahun 2008. Yang dimaksud 
adalah Peraturan Pemerintah Nomor 
63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Tentang Yayasan, 
yang ditetapkan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono pada tanggal 
23 September 2008.

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2004 memperpanjang batas 
waktu penyesuaian anggaran 
dasar seluruh yayasan terhadap 
UU Yayasan hingga 6 Oktober 

2007. Pada kenyataannya, masih 
cukup banyak yayasan yang belum 
melakukannya.

- Sejauh ini, belum maksimalnya 
penindakan yang diambil 
Kementerian Hukum dan HAM 
terhadap pelanggaran atas ketentuan 
yang termaktub dalam UU Yayasan, 
termasuk terhadap yayasan, juga 
yayasan-pemerintah, yang belum 
menyesuaikan anggaran dasar 
mereka sesuai amanat UU Yayasan.

PENDAPATAN YAYASAN-
PEMERINTAH ADALAH PENDAPATAN 
NEGARA?

UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
memasukkan dana yayasan dalam ruang 
lingkup keuangan negara (Rabasa et al. 
1999). Di bagian Penjelasan undang-
undang ini dengan terang dinyatakan:
“Keuangan negara yang dimaksud 
adalah seluruh kekayaan negara dalam 
bentuk apapun, yang dipisahkan atau 
yang tidak dipisahkan, termasuk di 
dalamnya segala bagian kekayaan 
negara dan segala hak dan kewajiban 
yang timbul karena: ... (b) berada 
dalam penguasaan, pengurusan, dan 
pertanggungjawaban Badan Usaha Milik 
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, 
yayasan, badan hukum, dan perusahaan 
yang menyertakan modal negara, atau 
perusahaan yang menyertakan modal 
pihak ketiga berdasarkan perjanjian 
dengan Negara. “
Ketentuan ini punya implikasi penting 
karena membuka peluang bagi 
pemerintah (Inspektorat Jenderal) 
dan BPK untuk mengaudit keuangan 
yayasan-pemerintah yang selama ini 
lepas dari jangkauan publik.
Ada satu argumen yang selalu 
dilontarkan oleh pihak-pihak yang 
menentang upaya mereformasi 
yayasan-pemerintah, termasuk yayasan 
yang ada di pemerintah. Menurut 
mereka, yayasan adalah institusi non-
pemerintah dan karenanya semua 
pendapatan yang terkait dengan 
yayasan-pemerintah tidak tergolong 
dalam pendapatan negara.
Pendapat seperti ini tentu amat 

berbahaya karena mengandung potensi 
hilangnya aset negara yang selama ini 
berada di bawah penguasaan yayasan-
pemerintah. Penulis mengingatkan 
kekayaan atau modal awal yayasan 
pada dasarnya bersumber dari kekayaan 
yang dipisahkan oleh para pendirinya 
saat yayasan bersangkutan didirikan. 
Sekarang ini, hampir semua yayasan 
pemerintah didirikan dan beroperasi di 
atas berbagai fasilitas dan aset negara. 
Artinya, mengikuti logika hukum 
tentang sifat dasar kekayaan yayasan 
itu, maka potensi hilangnya aset negara 
yang berada di bawah kendali yayasan-
pemerintah amatlah besar.
Kami berpendapat UU Yayasan dapat 
“membawa akibat hukum sebagian 
keuangan negara akan dipisahkan 
atau dilepaskan pengurusannya” 
kepada individu atau pihak privat, 
sehingga negara tidak lagi mempunyai 
kekuasaan yang nyata terhadapnya. 
UU Yayasan menyatakan, yayasan 
adalah badan hukum yang terdiri atas 
kekayaan yang dipisahkan.
Dikhawatrikan adanya upaya pengalihan 
aset yayasan-pemerintah—yang nota 
bene merupakan kekayaan negara—
oleh para pengurusnya ke pihak swasta. 
Dalam kaitannya dengan hal tersebut, 
pemerintah sejak Desember 2007 
lalu tengah berupaya mendata dan 
menginventarisir aset-aset unit fi skal 
register di luar struktur pemerintah, 
termasuk yayasan-pemerintah, 
dengan tujuan untuk menertibkannya. 
Kementerian Keuangan; yang menjadi 
landasan hukum dalam pembenahan 
ini adalah Undang Undang Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
Pasal 25 Undang Undang Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
menyatakan bahwa Menteri Keuangan 
bertanggung jawab atas pembinaan 
terhadap yayasan dan badan-badan 
pemerintah lain yang menggunakan 
dana yang berasal dari APBN atau yang 
sumber dananya berasal dari masyarakat 
yang dihimpun dengan menggunakan 
fasilitas pemerintah.
Upaya pembenahan ini berawal 
dari dokumen Letter of Intent antara 
Pemerintah Indonesia dengan 
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International Monetary Fund (IMF) 
yang menegaskan perlunya perbaikan 
transparansi lembaga-lembaga kuasi 
negara yang sumber pendanaannya 
berasal dari APBN maupun fasilitas 
pemerintah lainnya.
Apa yang dimaksud dengan “keuangan 
negara,” sebetulnya telah didefi nisikan 
dalam Undang Undang Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
Pasal 12 Undang Undang Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 
secara gamblang menyatakan bahwa 
yang dimaksud “keuangan negara” 
tidaklah hanya terbatas pada segala 

bentuk aset yang terkait secara langsung 
dengan anggaran negara, tapi juga 
dalam arti luas, sebagai berikut :
“(g). kekayaan negara/kekayaan 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/ perusahaan daerah;
(i). kekayaan pihak lain yang diperoleh 
dengan menggunakan fasilitas yang 
diberikan pemerintah.”
Mantan Anggota I Badan Pemeriksa 
Keuangan (1998-2004), I Gde Artjana, 

berpendapat bahwa seluruh aset, dana 
dan fasilitas yang dimiliki yayasan 
pemerintah harus dikategorikan 
sebagai keuangan negara dan tunduk 
pada Undang Undang Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara. Hal ini, 
menurut Artjana, karena dalam setiap 
keberadaan yayasan-pemerintah :
a. Terkandung unsur kebijakan publik. 

Yayasan-pemerintah, termasuk 
yayasan militer, beroperasi dan 
menghimpun dana berdasarkan 
mekanisme kebijakan publik—
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misalnya berupa surat keputusan 
menteri—yang ditetapkan oleh 
pejabat publik di departemen atau 
lembaga pemerintah terafi liasi;

b. Yayasan-pemerintah pasti lah 
menggunakan fasilitas yang dimiliki 
atau dibiayai negara, misalnya 
berupa tanah, bangunan, listrik, 
telepon, dsb.

 Undang-undang lain yang juga 
menjadi basis bagi argumentasi ini, 
menurut Artjana, adalah Undang 
Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. Bagian Penjelasan 
undang-undang ini, secara tegas 
mengaitkan aset yayasan-pemerintah 
dengan keuangan negara.

 “Keuangan negara yang dimaksud 
adalah seluruh kekayaan negara 
dalam bentuk apapun, yang 
dipisahkan atau yang tidak 
dipisahkan, termasuk di dalamnya 
segala bagian kekayaan negara dan 
segala hak dan kewajiban yang 
timbul karena :
(a) berada dalam penguasaan, 

pengurusan, dan 
pertanggungjawaban pejabat 
lembaga Negara, baik di tingkat 
pusat maupun di daerah;

(b) berada dalam penguasaan, pen-
gurusan, dan pertanggungjawa-
ban Badan Usaha Milik Negara/
Badan Usaha Milik Daerah, 
yayasan, badan hukum, dan 
perusahaan yang menyertakan 
modal negara, atau perusahaan 
yang menyertakan modal pihak 
ketiga berdasarkan perjanjian 
dengan Negara.

 Berdasarkan hal-hal itulah, 
Artjana menyatakan bahwa 
setiap pendapatan yayasan 
pemerintah dapat dikategorikan 
sebagai Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP) yang harus 
disetorkan ke kas negara. Lebih 
jauh lagi, Artjana bahkan melihat 
ada satu persoalan mendasar 
di balik fenomena yayasan-
pemerintah, yakni potensi 
hilangnya pendapatan negara, 
karena selama ini pendapatan 
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kebanyakan yayasan pemerintah 
tidak disetor secara penuh ke kas 
negara.

 Mengacu pada Undang Undang 
Nomor 20 Tahun 1997 tentang 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, 
setiap pendapatan dari yayasan-
pemerintah dapat digolongkan 
sebagai PNBP. Pasal 2 UU 
ini menyatakan bahwa PNBP 
meliputi “penerimaan dari hasil-
hasil pengelolaan kekayaan 
Negara yang dipisahkan.” 
Penerimaan yayasan pemerintah 
bisa dimasukkan dalam kategori 
ini karena pada dasarnya 
yayasan-pemerintah didirikan 
dan dikelola dari kekayaan 
negara di kementerian/
lembaga pemerintah terafiliasi 
yang dipisahkan.

 Sebagai konsekuensi dari 
hal ini, maka dengan masih 
mengacu pada Undang Undang 
Nomor 20 Tahun 1997 tentang 
Penerimaan Negara Bukan Pajak 
ini, maka seluruh penerimaan 
yayasan-pemerintah “wajib 
disetor langsung secepatnya 
ke Kas Negara” (Pasal 4) dan 
“dikelola dalam sistem Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Negara”(Pasal 5). Hal ini, masih 
menjadi persoalan hingga kini. 
Hampir seluruh pendapatan 
yayasanpemerintah dikelola 
tersendiri oleh pengurusnya 
sebagai dana nonbujeter (off 
budget) dan tak disetorkan 
ke Kas Negara sebagaimana 
diamanatkan undang-undang.

PENUTUP

Sebagai penutup, sekali lagi perlu 
dicermati beberapa hal sebagai 
berikut:
- Pendirian yayasan pada saat ini 

harus di ikuti tujuan yang benar-
benar bersifat sosial. Karena sejak 
berlakunya Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2001, maka yayasan tidak 
bisa digunakan sebagai sarana 
kegiatan yang bersifat komersial dan 
harus murni bersifat sosial;

- Pemberian bantuan kepada yayasan 
yang diberikan oleh negara harus 
mengikuti aturan-aturan yang ada 
pada Peraturan Pemerintah Nomor 
63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan 
Undang Undang Tentang Yayasan;

- Pemberian bantuan kepada yayasan 
yang diberikan oleh negara wajib di 
lakukan pengawasan oleh Negara, 
dalah hal ini oleh Inspektorat 
Jenderal dan BPK;

- Pendapatan yayasan – pemerintah 
merupakan pendapatan negara 
yang harus dimasukan kedalam 
Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP); 

SUMBER :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2001 tentang Yayasan

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2004 tentang Perubahan Atas 
Undang Undang Nomor 16 Tahun 
2001 tentang Yayasan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 
Tahun 2008 tentang Pelaksanaan 
Undang Undang Tentang Yayasan

4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara

5. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara

6. Undang Undang Nomor 20 Tahun 
1997 tentang Penerimaan Negara 
Bukan Pajak

7. Undang Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi

8. Sumber-sumber lainnya
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ENTHUSIASMENTHUSIASM
Kata Bijak   :  Enthusiasm is one of the most powerful engines of success. 
                           Nothing great was ever archieved without enthusiasm 
(NN).

Kata Kunci :   Enthusiasm 
KATA PENGANTAR

Konsep pemikiran yang belum sepenuhnya dapat dijangkau dan diterapkan 
dalam kaitan pemimpin atau leader yang “sejati” adalah seorang yang dapat 
memberi semangat (encourager), motivator dan inspirator, maximizer, selain 

daripada berpengetahuan lebih dan memiliki kompetensi yang sesuai “tahtanya”,  
atau dengan kata lain “Sang Calon” dapat mempersiapkan agar dapat mencapai 
cita-citanya; kalau tidak, cepat atau lambat waktunya akan menuai kebingungan 
demi kebingungan atau bahkan bias jadi nantinya bersifat sebagai “penyuruh” 
saja.
Ada satu kalimat inspiratif dari Ivern Ball, bahwa: “Knowledge is power, but 
enthusiasm pulls the switch”. Betapa dahsyatnya pemikiran beliau, karena 
berpengetahuan yang dilengkapi dengan enthusiasm akan sangat terasa seseorang 
akan menjadi “bernilai” dilingkungannya.
Enthusiasm inilah yang saat ini sangat dicari oleh organisasi dengan berbagai 
atributnya (antara lain : SDM, wewenang dan tanggung jawab, anggaran, 
sarana/peralatan, etika dan moral,  integritas, ketulusan dan kejujuran), karena 
Enthusiasm mengandung pengertian yang sangat mendalam, termasuk dalam hal 
mempraktekkan segala peraturan perundang-undangan, SOP, kebijakan-kebijakan, 
dan lain-lain dengan tepat guna. 
Enthusiasm individu atau tim/kelompok terhadap kepuasan pekerjaan, kerjasama 
dan lingkungan kerja, dapat menumbuhkan dorongan bekerja dengan produktivitas 
meningkat/tinggi atau berkinerja sekali.
Adanya individu yang memiliki enthusiasm akan terlihat dari semua yang 
dikerjakannya dijamin sukses, bermutu dan benar (quality assurance), dikarenakan 
yang bersangkutan melaksanakan kegiatannya dengan sepenuh hati.

PENDAHULUAN

Kata Enthusiasm berasal dari bahasa Yunani, yaitu: Entheo (En= didalam dan 
Theo= tuhan), yang artinya “Tuhan didalam” yang pada bahasa Indonesia sering 
menggunakan atau ditulis : Antusias-yang artinya “diilhami dari Tuhan”,  sementara 
Albert Carr, menyebutnya dengan kata zest atau “semangat”;  yang   memiliki  arti 
kurang lebih sama dengan antusias.
Secara dunia rohani maupun sekulerisme, bila seseorang/pribadi maupun pegawai  
mempunyai enthusiasm, pasti akan menjadi orang yang “luar biasa” atau “istimewa” 
atau “spesial” - karena orang ini selalu memberikan yang terbaik, berintegritas dan 
jujur saat dia berada di lingkungannya. 
Hal tersebut dia lakukan sehubungan-adanya keyakinan iman sebagai orang yang 
percaya Tuhan bahwa dia termasuk ciptaan Tuhan yang mulia.

PEMBAHASAN

1. Penyebab Enthusiasm dan Indikatornya
 Orang-orang jenius seperti: Thomas A. Edison, Socrates, Da Vinci, Albert 

Einstein, Stephen Hawking, hingga 
Habibie biasanya memiliki beberapa 
karakteristik, yang salah satunya 
adalah Enthusiasm – karena apa 
yang mereka kerjakan mendorong 
orang lain untuk mau bekerja 
sama dengan mereka dan mereka 
percaya segala sesuatu akan 
berjalan secara baik. 

 Kenapa individu/pegawai 
membutuhkan enthusiasm ? Hal 
ini menyangkut kesediaan perasaan 
yang memungkinkan sesesorang 
bekerja untuk menghasilkan 
kerja yang lebih baik, mendekati 
sempurna dan tepat waktu,  sesuai 
dengan kebutuhannya. Disamping 
juga ada faktor lainnya yaitu pikiran 
dan tindakan yang positip.

 Tiga indikator utama Enthusiasm 
adalah: disiplin, kerjasama dan 
kepuasaan kerja. 

 Didunia kerja enthusiasm sangat 
dipengaruhi tiga indikator tersebut, 
namun dalam praktek faktor-
faktor yang justru mempengaruhi 
enthuasiasm, adalah :        
a. Kepuasaan diluar pekerjaan, 

dapat dicontohkan seperti: 
pendapatan yang benar/
bersyukur, rasa  aman, “impian” 
kedudukan yang lebih tinggi saja 
(I have a dream).

b. Kepuasaan  terhadap pekerjaan, 
meliputi: minat pada pekerjaan, 
peluang untuk maju, berprestasi 
maksimal dalam organisasi, dan 
lain-lain.

c. Kepuasaan pribadi/pegawai dan 
rasa bangga atas prestasinya 
yang belum tentu sejalan 
dengan mimpi/obsesi, umumnya 
ditunjukkan oleh pribadi/
pegawai yang rajin berkarya. 

 Ketiga indikator utama dan faktor-
faktor tersebut dapat membangun 
minimal 12 karakteristik bagi 
individu yang ingin memiliki 
sikap  “entrepreneur” pada 
birokrasi modern. Ke-12 
karakteristik adalah :
a. Percaya diri,
b. Tanggung jawab yang tinggi,
c. Mampu berkomunikasi,

ETALASEETALASE

Oleh: Jacky R.W dan Nana S



72 Buletin Pengawasan Volume 7 No. 4 Desember 2010

d. Terbuka untuk belajar hal-hal 
yang baru,

e. Bekerja secara tim,
f. Bekerja dengan sistem,
g. Berdedikasi tinggi,
h. Bersyukur (grateful),
i. Sangat optimis,
j. Keseimbangan: wok and fun,
k. Berkemampuan memimpin,
l. Tidak takut mengambil resiko 

atau gagal.
 Pencapaian ke-12 karakteristik 

aparatur brirokrasi menuju suatu 
keunggulan juga ditentukan 
antara lain oleh: pemupukan diri, 
belajar sambil bekerja yang tak 
henti, bimbingan, pendidikan, 
pengetahuan secara luas, dan 
pelatihan yang konsisten.

2. Dampak Enthusiasm
 Beberapa dampak enthusiasm 

menurut pendapat orang-orang 
sukses antara lain:
a. Kualitas hubungan dengan orang 

lain menjadi semakin baik dan 
meningkat.

b. Merupakan satu dari faktor-faktor 
kesuksesan dalam bidang usaha, 
tanpa menggunakan hubungan 
istimewa, dan cara-cara yang 
tidak fair.

c. Kemampuan biasa-biasa saja 
namun memiliki enthusiasm 
unggul, akan melebihi orang 
yang berkemampuan hebat 
namum tanpa enthusiasm.

d. Terbuka terhadap ide-ide atau 
peluang-peluang baru

e. Tanda paling khusus dan 
universal dari orang-orang 
bahagia

f. Tidak pernah dikontrol oleh 
lingkungan pengendalian 
bahkan dialah yang mengontrol 
lingkungan pengendalian 
tersebut.

g. Mampu melihat kesempatan 
dan berbagai kemungkinan 
yang mereka hadapi, bukan 
memanfaatkan “hubungan 
istimewa”.

3. Menumbuhkan Enthusiasm
 Enthusiasm seseorang sangat 

dinamis, kadang kala enthusiasm 

dari sesoarang berada pada “level” 
yang paling rendah. Banyak faktor 
diluar pribadi/individu yang sangat 
besar pengaruhnya, ada karena: 
lingkungan kerja tak kondusif, 
kecurangan, etika/moral, fi tnah, 
saling intrik, dan sebagainya.

 Namun demikian beberapa upaya 
untuk mengangkat enthusiasm 
menurut pendapat beberapa pakar 
sebagai berikut :
a. Gellerman (1994), menyatakan 

naik-turunnya enthuasiasm 
pegawai secara moral 
dipengaruhi oleh 3 (tiga) bidang 
yaitu: 
- Kepuasaan diluar pekerjaan 

dan  kedudukan lebih tinggi.
- Kepuasaan terhadap 

pekerjaan: minat kerja, 
peluang untuk maju dan 
prestise dalam organisasi.

- Kepuasaan pribadi dan rasa 
bangga atas profesinya.

b. Anoraga (1998), faktor yang 
mempengaruhi enthuasiam 
adalah: keamanan kerja, 
kesempatan mendapat kemajuan, 
lingkungan kerja dan rekan 
sekerja yang baik.

c. Zainun (2004), faktor yang 
mempengaruhi moral kerja 
termasuk enthusiasm adalah: 
hubungan harmonis, kepuasaan 
atas pekerjaan, suasana dan 
iklim kerja, rasa kemanfaatan, 
kepuasaan ekonomi dan materiil 
serta ketenangan jiwa.

d. Danim (2004). Moral kerja, 
termasuk didalamnya 
enthusiasm,  dipengaruhi oleh: 
kesadaran akan tujuan organisasi, 
hubungan antar manusia dalam 
organisasi berjalan secara 
harmonis, kepemimpinan yang 
menyenangkan, tingkatan 
organisasi, upah dan gaji, 
kesempatan untuk meningkat 
atau promosi, pembagian 
tugas dan tanggung jawab, 
kemampuan individu, perasaan 
diterima, dinamika lingkungan 
dan kepribadian.

 Dari keempat pendapat para pakar, 
pembinaan pegawai/karyawan 
agar memiliki/meningkatkan 
enthusiasm perlu dilakukan secara 
terus menerus, dan menurut para 

pakar, terdapat kondisi yang harus 
dipenuhi agar pembinaan tersebut 
berjalan lancer, kondisi tersebut 
menurut beberapa ahli :
a. Saydam (1996), tergantung 

kepada supervisi yang 
bermutu, kondisi kerja yang 
menyenangkan, adanya 
kesempatan untuk berpartisipasi, 
hubungan yang harmonis, dan 
adanya “aturan main” yang 
jelas.

b. Zainun (2004), dengan cara: 
orientasi, supervisi, rekognasi, 
delegasi, kompetisi, integrasi 
dan motivasi silang.

c. Sastrohadiwiryo (2002), 
memberikan kompensasi dalam 
porsi wajar tetapi tidak melebihi 
kemampuan/pagu mata anggaran 
organisasi, menciptakan kondisi 
lingkungan yang menggairahkan, 
media spritual diperhatikan dan 
memperkokoh rasa kesetiaan 
antar pegawai.

PENUTUP

Dari uraian atau cerita diatas, penulis 
membuat kata-kata penutup sebagai 
berikut :
1. Enthusiasm pegawai/karyawan 

maupun individu diperlukan 
pada lingkungan, baik organisasi, 
masyarakat maupun keluarga.

2. Enthusiasm memiliki “nilai” penting 
untuk organisasi dalam meraih 
kesuksesan dari waktu ke waktu dan 
perubahan atau metanoia serta akan 
memberikan/ mengangkat “warna” 
dari organisasi tersebut.

3. Cara meningkatkan enthusiasm 
dapat dilakukan melalui banyak 
cara dan diperlukan konsistensi 
dalam hal mempraktekannya.
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REFLEKSI DIRI UNTUK MENCARI JATI DIRIREFLEKSI DIRI UNTUK MENCARI JATI DIRI
dan PENGEMBANGAN DIRI PEGAWAIdan PENGEMBANGAN DIRI PEGAWAI

Oleh :   IsmartoyoOleh :   Ismartoyo

PENDAHULUAN

Pada awal awal menjadi pegawai 
penulis pernah mendengar 
ucapan salah satu senior, beliau 

mengatakan bahwa untuk apa  sih 
kita menjadi pegawai adalah untuk 
pengembangan diri, katanya menjawab 
pertanyaanya sendiri. Waktu itu 
penulis menyikapinya biasa saja karena 
memang belum paham apa yang di 
maksud. Namun lama lama kata kata itu 
menjadi ingat kembali, kalau di cermati 
dan di timbang timbang barangkali 
ada benarnya. Di tengah maraknya 
para pegawai nota bene pejabat yang 
kini berurusan dengan aparat penegak 
hukum tak kurang para Bupati Kepala 
Daerah, Walikota bahkan Gubernur 
yang rata rata bermasalah tingga 
nunggu antrian untuk di panggil aparat 
penegak hukum. Untuk apa ber capek 
capek menjadi pejabat, meniti karier 
puluhan tahun, matian matian mencari 
jabatan kalau pada akhirnya malah 
menghempaskan ke lubang yang paling 
dalam, menjadi cercaan msyarakat, 
menjadi buah bibir karena perilakunya 
yang buruk dan bukan mnejadi contoh 
teladan  bagi masyarakat  maupun 
keluarhanya. Pada mulanya Kita 
menjadi karyawan atau pegawai kan 
tidak sekedar ingin mnejadi pegawai, 
ingin mengabdi pada negara dan bngsa, 
terhormat dan bermartabat, karena 
berawal dari menjadi karyawan kita bisa 
berkiprah pada kegiatan kegiatan lain 
yang pada akhirnya akan menemukan 
jati diri kita. Siapakah kita ini, apakah 
emas, perak, intan, berlian, tembaga 
atau kaleng. Emas itu asal muasalnya 
berasal dari seonggok tanah merah atau 
sebongkah batu ketika belum di gosok, 
di belah, di olah bentuknya statis 
sepeti onggokan tak berguna, Namun 
setelah di olah di proses, di tempa, 
di jemur, di saring, di oven, di bakar 
kelihatan ujud aslinya nggak taunya 
emas, berlian, perak siapa yang tahu. 
Analog dengan diri kita masing masing 
pada waktu awal menjadi pegawai 
tidak tahu mau jadi apa, mengerjakan 
apa, bagaimana caranya kita tidak 
tahu. Namun setelah di asah dengan 
bekerja, melaksanakan pekerjaan 

yang diberikan oleh atasan, membaca 
peraturan, berdiskusi dengan teman 
teman, mengikuti diklat kita secara tidak 
sadar mempunyai ketrtarikan dalam 
bidang trtentu, kita begitu menghayati, 
senang mengerjakanya, tekun dan teliti 
kita membaca peraturannya, mebaca 
sistemnya, sabar dan tlaten sewaktu ada 
masalah dengan yang di gelutinya itu, 
ya itulah jati diri kita

PEMBAHASAN

Membahas liku liku hidup manusia 
mungkin tak akan habis habisnya 
coraknya ragamnya sebanyak manusia 
yang ada di dunia ini karena masing 
masing punya cerita sendiri yang tidak 
akan persis sama antara manusia satu 
dengan lainya sehingga menarik untuk 
dibicarakan paling tidak untuk membuat 
refl eksi diri untuk mengevaluasi 
perjalanan hidup seseorang , diri 
sendiri, orang lain atau suatu 
komunitas. Ada yang bilang hidup ini 
bagaikan air mengalir dari hulu ke hilir 
yang tak pernah berbalik arah, hidup 
ini ada yang ngatur ya ikuti saja, ada 
yang mengatakan bagaikan ikut arus air 
mengalir tetapi tidak seperti sebatang 
kayu yang hanyut mengikuti aliran air 
tapi bisa berenang ke tengah, ke tepian 
supaya tidak tenggelam. Ketika kita 
masih kecil katakanlah setingkat sekolah 
dasar kita tidak prnah tahu persis mau 
jadi apa, kalau di tanya orang tua, 
kakek atau nenek nak besuk kamu jadi 
apa, otrang ornag zaman dulu selalu 
mengatakan mau jadi dokter, mau jadi 
insinyur, mau jadi pilot dan sebagainya 
tidak ada yang mengatakan mau jadi 
kusir delman, sopir angkot, jawabanya 
abstrak dan ngambang . Bahkan setelah 
lulus sarjana sekalipun  sewaktu mencari 
kerja rata rata semua lembaga yang 
membuka penerimaan pegawai entah 
itu kantor pemerintahan atau swasta di 
kirimi lamaran dengan harapan siapa 

tau dari sekian yang di lamar itu satu, 
dua atau tiga ada yang menerima. Baru 
dari sekian pilihan itu pada akhirnya 
menentukan pilihan akan bekerja pada 
salah satu instansi pemerintah atau 
swasta yang di minatinya, atau ada 
lagi yang sudah diterima di salah satu 
instansi atau kantor merasa tidak cocok 
entah bayaranya, suasana kerjanya, 
kondisinya maka berusaha mencari 
tempat kerja lain yang di anggapnya 
lebih cocok

Demikian juga setelah masuk menjadi 
karyawan pun sebulan, dua bulan 
smapai setahun paling paling melihat 
kanan kiri, membaca situasi, mencari 
tahu bagaimana mekanisme kerja disitu, 
gajinya, peningkatan kariernya, masa 
depanya, bagaimana sepak terjang orang 
orang di situ. Belajar dari pengalaman 
orang orang di sekitanya baru paham 
bahwa setelah menjadi pegawai bisa 
mendapat gaji, tunjangan, bisa naik 
pangkat, bisa mendapat jabatan, yang 
ternyata ada kiat kiat tertentu yang di 
pilih oleh masing masing orang ada 
yang santai, ada yang cuek, ada yang 
gesit, bahkan ada yang sengaja mencari 
cari celah dan berbagai cara untuk bisa 
menyalip temanya, menggeser temanya 
yang sudah punya posisi, kalau perlu 
menjatuhkan temanya melalui berbagai 
intrik bikin issue, memfi tnah, membuat 
surat kaleng ke instansi penegak hukum 
dan lain sebagainya. Cara cara  itu untuk 
kondisi sekarang sah sah saja dan lazim 
di tempuh oleh siapapun yang pernah 
merasakan menjadi seorang pegawai 
atau karyawan di instansi manapun
1. Manusia punya karakter berbeda

Manusia di ciptakan Tuhan pasti 
ada manfaatnya ada misi tertentu, 
sekor kecoak pun yang kelihatannya 
menjijikkan kita tahu ia adalah 
ciptaan Tuhan dengna misi khusus 
membersihkan sekitar kamar mandi, 
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bagi mansuia ia amat menjijikkan 
tetapi bagi kecoa mungkin itu 
pekerjaan mulia sesuai fi trahnya. 
Apalagi manusia, dengan segala 
keterbatasanya pun pasti membawa 
misi khusus, orang cacat sekalipun 
pasti membawa misi khusus paling 
tidak membuat orang lain menjadi 
bersyukur di beri peralatan anggota 
badan yang lengkap. Seberapa 
banyak karakater manusia adalah 
sebanyak atau sejumlah manusia 
penghuni kantor atau instansi 
tersebut, ada yang rajin, ada yang 
malas, ada yang disiplin ada yang 
ogah ogahan, ada yang cepat 
tanggap, ada yang setengah, ada 
yang gatek, ada yang suka mengobrol 
seharian pindah dari lantai satu ke 
lantai lainya, ada profokator yang 
kerjanya memanas manasi orang, 
ada yang tukang adu domba, ada 
yang tukang mengadu. Itu semua 
manusiawi karena karakter karakter 
seperti itu dari mana datangnya 
kalau bukan dari Tuhan yang 
mentakdirkan masing masing orang 
beda dalam pendirian, sikap dan 
pandangan hidupnya.

      Masing-masing orang punya bawaan 
dan bakat sendiri sendiri ada yang 
banyak oamong, ada suka nyolot, 
ada yang setor muka, ada yang 
pendiam ada yang advonturer. Jadi 
karakter manusia tidak bisa dipukul 
rata, kalau orang pendiam pasti 
goblok nggak tahu apa apa, terus 
yang banyak ngomong dianggap 
pintar belum terntu barangkali 
ngomongnya ngawur asal njeplak 
sedang yang pendiam mempunyai 
falsafah diam itu emas.

 Kewajiban pimpinan pada level 
manapun adalah mengakomodir 
manusia dengan berbagai karakter 
dan latar belakang mengolah 
menjadi satu kekuatan untuk 
memajukan organisasi, bukan hanya 
orang otrang yang di senangi saja 
yang di angkat dipromosikan, bukan 
hanya orang yang loyal, patuh, 
sungkem saja yang diperhatikan. Ada 
orang yang loyal, patuh tapi dia tidak 
mau terlalu menunjukkan sikapnya. 

Seorang pimpinan tidak boleh pilih 
kasih, satu di benci sampai mati 
lainya diangkat setinggi langit

 Ada orang dengan karakter tertentu 
yang bisa berkembang kalau ada 
dorongan dari teman temanya, kalau 
ada suport dari teman temanya, “ayo 
maju dong kamu ini sebenarnya 
bisa hanya nggak mau mencoba 
dan berusaha “, kata temanya yang 
punya empati , mungkin dia bisa 
tapi kalau tak ada ada keberanian. 
Ada orang yang cuek yang penting 
kerja mau jadi apa terserah, tapi 
ada yang blingsatan kesana sini cari 
peluang, cari kesempatan, di belain 
cari muka, mencari cari celah supaya 
di kenal pimpinan, ngomong  saja 
biar dianggap ngerti biar di anggap 
pinter. Jadi belum tentu benar  kalau 
mengukur kemampuan orang atas 
dasar banyak ngomong, banyak 
parameter dan variabel untuk 
mengukur kompetensi seseorang 
tapi kalau ukuran suka dan tiak suka 
memang nggak ada ukuranya. 

2. Memahami jati diri
Barangkali bagi tiap tiap pegawai di 
beri hak cuti memang ada manfaatnya 
selain untuk mengurus berbagai 
keperluan yang tak cukup waktunya 
bila di urus di hari kerja mungkin ini 
waktu yang tepat untuk merenung, 
meng evaluasi, me refl eksi diri apa 
saja yang telah kita jalani selama ini 
apakah tujuan tujuan hidup sudah 
tercapai, bagaimana pergaulan kita 
dengan teman di kantor apa ada 
yang pernah kita sakiti, apa ada yang 
kita serobot hak haknya, kita halang 
halangi langkahnya, bahkan kita 
fi tnah. Sekali waktu mungkin perlu 
bertanya kepada seseorang yang 
lebih tua. Lebih senior, .. bagaimana 
mbak, bagaimana mas,.. menurut 
sampean apakah tingkah polah saya 
di kantor selama ini sudah se lurus 
rel kereta Jabotabek, sesuai aturan, 
sesuai norma, sesuai etika ketimuran 
atau etika mana yang kita anut, etika 
barat, etika jalanan, atau etika rimba 
belamntara yang menghalalkan 
segala macam cara. Sudah pasti lah 
masing masing dari kita ini dalam 

menghadapi dan menjalani hidup 
dan kehidupan ini pasti punya 
pakem yang di pegang dan di 
jadikan acuan dalam menghadapi 
segala macam tantangan hidup, 
mana yang benar dan salah menurut 
kita, mana yang pantas dan layak 
untuk dan tidak di lakukan kita pasti 
punya standar. Hanya standar tadi 
ibarat sebuah sistem, perlu di lihat 
lagi apa masih cocok atau perlu di 
perbaiki lagi atau di sempurnakan. 
Masing masing orang punya value 
sistem atau sistem nilai yaitu suatu 
keyakinan, kesadaran, kepercayaan 
yang akan selalu di pegang teguh 
untuk menghadapi berbagai 
persoalan hidup. Semua itu akan 
terlihat bagaimana sepak terjang 
seseorang di dalam pergaulan hidup 
sehari hari baik di kantor, di tentah 
tengah masyarakat, di keramaian 
akan terlihat karakter karakter 
tersebut. Kalau di jalanan akan 
kelihatan yang suka menyerobot 
jalanan orang, main potong 
kendaran lain seenaknya tanpa 
merasa bersalah, tidak prnah mau 
memberi kesempatan orang yang 
mau belok, mau memutar bahkan 
orang yang kelihatan buru buru 
untuk mendahului kendaraanya. 
Apa bila di terapkan di kantor ya 
kurang lebih sama, kalau ada orang 
yang barangkali menegur dan 
mengingatkan dia akan bilang ya ini 
saya, watak saya begini, emang dari 
sononya, dengan sikapnya itu dia 
tidak akan merasa bersalah dengan 
segala anomali perilakunya yang 
kasar, sinis, cuek dan memuakkan 
tapi bagi dia merasa biasa saja. Maka 
sesekali kali kita perlu menyendiri, 
merenung ber introspeksi apakah 
jalan yng saya tempuh sudah benar, 
perilaku, tutur kata, sikap adalah 
wajar di mata orang. Karena apa 
gunanya hidup ini kalau jadi orang 
kita jadi bahan omongan, di rasani, 
di bikin issue untuk hal hal yang 
negartif yang membuat orang tidak 
senang, tidak nyaman, merusak 
suasana, kalau kita datang di tengah 
orang orang yang lagi ngobrol atau 
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santai mereka langsung bubar atau 
menyingkir satu persatu

3. Problematik
Apapun upaya pimpinan untuk 
mensejahterakan para pegawai, 
anak buah, karyawan tidak akan 
mungkin semua bisa terpuaskan 
karena beberapa faktor yang 
sifatnya kondisional entah karena 
keterbatasan organissi atau 
keterbatasan individu pegawai 
sendiri. Ada yang bertahun tahun 
mengabdi menjadi staf seumur 
umur ada sedangkan yang baru 
masuk langsung menjadi Kasub, 
ada yang sudah bertahun tahun 
mendambakan jadi Kabag malah 
di pensiun, ada yang ujian sebagai 
Ketua tim, Penendali Teknis ujian 
nggak lulus lulus, ada yang sudah 
lulus ujian sebagai auditor ee 
nggak diangkat jadi auditor. Kalau 
se tingkat Kasub maupun Kabag 
ataupun auditor kadang kadang 
ada mutasi, sehingga bisa pindah 
tempat duduk ataupun ruangan 
gilrian staf nggak pernah di mutasi 
nggak pernah pindah ruangan 
yang seumur umur sampai pensiun 
duduk di pojok terus sampai tua, 
sampai tua mojok terus. Menyikapi 
permasalahan seprti ini seorang 
pemimpin harus menggunakan 
salah satu karakter pemimpin yaitu 
mempunyai watak seperti samudra 
(lautan) kita tahu yang namanya 
lautan apapun material yang di 
bawa aliran sungai mau beersih 
mau kotor di terimanya, tidak ada 
yang di tolak dan di kembalikan. 
Kalau anak buah di suruh keluh 
kesah mengadukan uneg uneg nya 
pasti tidak akan mau dan mungkin, 
ia kalau di terima salah salah malah 
di benci, di curigai dan di pojokkan. 
Seorang pemimpin yang memunyai 
jiwa pamong dan pengayom kalau 
menanyakan kepada anak buah 
bukan berarti ikut campur tangan 
ke urusan pribadi karena pemimpin 
adalah Bapak dari semua pegawai 
sehingga tidak salah kalau sampai 
menanyakan sesuatu yang sifatnya 
pribadi mungkin keluarganya, 

sekolah anak anaknya bagaimana, 
apa sudah ada yang lulus, ada yang 
sudah kerja atau kesulitan kesulitan 
rumah tangga, karena persoalan 
rumah tangga yang sulit dan tidak 
terselesaikan secara tidak langsung 
akan berdampak pada aktivitasnya 
di kantor, produktivitas maumun 
kinejanya di kantor

4. Mengendalikan diri
 Orang timur pada umumnya 

terkenal sekali menjaga kehormatan 
dan gengsinya, setelah naik status 
sosial ekonominya  biasanya di ikuti 
dengan perilakunya mulai mengukur 
ukur orang lain ah sekarang elu 
selevel dengan gua ngapain mesti 
hormatin, yang biasanya negur 
terus nggak negur, pura pura 
nggak lihat, melengos, padahal 
yang namanya menghormati orang 
tidak ada urusanya dengan derajat 
dan pangkat, padahal berlakunya 
pangkat dan jabatan sebatas di areal 
kantor itu di luar sudah menjadi 
orang umum.   Untuk menunjukkan 
citranya ia membeli rumah bagus, 
mobil bagus, apartemen dan simbul 
sumbul yang bisa menunjukkan 
dirinya sebagai orang berstatus. Ia 
lupa kalau dahulu tak punya apa 
apa tapi giliran ia telah menikmati 
kemapanan biasanya enggan untuk 
turun statusnya, memang manusiawi 
karena orang kepenginya meningkat 
terus, menanjak terus lari se kencang 
kencangya tidak mewasdai kalau 
de depan ada tikungan tajam, ada 
turunan curam dan lupa mengerem 
ya akhirnya nabrak.  

  

     Dalam realitas hidup juga demikian  
kalau orang fi kiranya sudah terfokus 
pada materi yang ada dalam 
benaknya adalah uang , uang dan 
uang nggak peduli milik siapa main 
sikat, main embat, nggak peduli 
itu melakukan penyimpangan, 
merugikan orang lain, merugikan  
negara. Tanpa di sadari bahwa 
perbuatanya tadi melangar aturan, 
melanggat undang undang, akhirnya 
menjadi perkara dan terpaksa 
berurusan dengan pihak yang 

berwajib. Maka sebelum ilustrasi 
itu terjadi dan menimpa seseorang 
sekali kali perlu merenung, mawas 
diri dan introspeksi sebelum kita di 
tegor dan di ingatkan orang lebih 
baik mengingatkan diri sendiri, 
upaya ini sebagai bentuk mengerem 
ibarat kendaraan dalam menjalani 
hidup ini harus ada kontrol jangan 
sampai out of control dan tidak ada 
kemauan mengerem. Memang ada 
pepatah gantungkanlah cita citamu 
setinggi langit yang berarti bukan 
tanpa batas sepanjang yang bisa di 
raih, sepanjang yang bisa di capai 
lewat terus, tetapi kita harus bijak 
dan mempunyai prioritas. Ada orang 
yang cita citanya sederhana saja bisa 
punya rumah, bisa punya kendaraan, 
menyelesaikan sekolah anak anak 
dan punya tabungan walau tidak 
terlalu banyak. Bagi sebagian orang 
kondisi tersebut sudah mencukupi, 
sudah membuat ia bersyukur, bisa 
membuatnya tenang, kalau di 
bandingkan dengan dirinya waktu 
masih di kampung sewaktu masih 
sekolah, sekolah berjalan kaki, nggak 
pakai sepatu, menulis belum pakai 
kertas , pulang sekolah membantu 
orang tua turun ke sawah belepotan 
lumpur, ngnagon kerbau, sekarang 
lumayan lah, sebagai pegawai 
kalau soal pakaian dan makanan 
nggak kekurangan, anak anak ke 
sekolah naik motor, alhamdulillah 
terjadi peningkatan yang luar biasa 
di banding dirinya di waktu kecil. 
Tetapi seperti pepatah bilang lain 
lubuk belalang ada orang yang pola 
dan gaya hidupnya meniru niru 
orang lain, melongok kanan kiri, 
membanding bandingkan dirinya 
dengan orang lain, ngapain pangkat 
sama, golongan sama kok dia punya 
ini itu wah gua nggak mau kalah 
dong, emang dia aja yang bisa saya 
juga harus bisa. Kalau sudah begini 
sudah lain critanya semangatnya 
adalah semangat bersaing, nggak 
mau kalah dengan orang lain ia lupa 
bahwa hidup ini ada yang mengatur 
ada jatah rezekinya sendiri sendiri 
karena orang hidup ini membawa 
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amanah sendiri sendiri, mungkin 
di beri banyak rezeki karena 
tanggunganya banyak, sanak 
saudaranya yang harus di bantu 
banyak, kelihatan banyak padahal 
hanya numpang lewat dan bukan di 
nikmati sendiri. 

Demikian juga mengenai jabatan di 
kantor memang rambut sama hitam, 
strata sama, pengalaman sama toh 
dalam kenyataanya ada orang yang 
seumur umur jadi staf, ada yang cepat 
promosi, ada yang cepat menanjak, hal 
hal seperti ini harus di cermati betul 
bahwa segala sesuatu ada yang ngatur 
bukan kita yang ngatur semua hanya 
ikhtiar syukur syukur kita berhasil kalau 
tidak ya nggak apa apa mungkin belum 
rezekinya, mungkin nanti jadi rezeki 
anak kita. Tidak usah mnyalahkan siapa 
siapa, kalau secara lahirian misalnya 
pimpinan kita kurang berkenan dengan 
kita, tidak memilih kita bahkan secara 
ekstrim tidak suka dengan tata laku kita, 
polah tingkah, cara bicara, cara bertutur 
kita ya kita harus legowo karena kita 
tidak memaksa orang senang pada kita, 
bersimpati pada kita itu hak azasi untuk 
senang dan tidak senang pada orang. 
Kalau hal hal seperti itu kita pikirkan 
trus, kita sesali apalagi kita ratapi kita 
akan rugi akan sakit lahir dan batin, kita 
harus melihat lagi tujuan  hidup kita 
padahal kalau kita sakit paling paling 
teman teman kita hanya bilang kasihan 
ya atau malah ada yang senang atau 
malah nyukurin   

PENUTUP

Kita tentu sangat masygul mendengar 
pejabat ini, pejabat itu, barangkali 
sahabat kita, teman kita yang tersandung 
kasus yang menyeretnya berurusan 
dengan aparat penegak hukum dan 
menikati hari tuanya bukan dengan 
keceriaan momong cucu yang lucu 
serta menaikmati areal persawahan 
yang hijau serta percikan air sungai 
yang masih jernih yang selma ini 
di tinggalkan untuk mengadu nasib 
menjadi pejabat terhormat di jajaran 
tinggi pemerintahan. Namun harus 
beristirahat di tempat pesakitan yang 
jauh dari isteri dan anak cucu, dari 

sanak sudara dan masyarakat. Semua 
pegawai ataupun karyawan pasti tidak 
pernah berharap seprti itu, namun 
kadang  sebagai manusia kita lalai, lupa 
dan lengah memikirkan akibatnya pada 
akhirnya yang menanggung bukan 
siapa siapa  melainkan diri sendiri.
     Kata orang bijak hidup ini memilih, 
dengan demikian tentu orang yang 
bijak memilih yang aman dan benar, 
aman untuk diri dan keluarganya benar 
menurut ketentuan perundangan dan 
norma norma lainya. Karena dalam 
setiap langkah bagi setiap pegawai harus 
selalu di telaah, di cermati, di evaluasi, 
apa sih tujuan hidup kita, mau mencari 
apa, apa yang sekedar bisa di jangkau, 
bisa di raih namun dapatnya hanya 
perunggu bahkan kaleng dari pada 
kita mendapatkan segenggam berlian 
dan sekantong emas namun keblegan 
gunungya. Menapaki perjalanan hidup 
ini bagaikan orang belajar berenang 
pada awalnya belajar masih di pinggir 
pinggir tepian kolam sambil pegangan 
menpuk nepuk air dan sesekali 
mengerakkan kaki kakinya, lama 
lama merasa bisa dan kuat mulailah 
berang di penggir  semeter dua meter 
lalu minggir, besuknya berani agak ke 
tengah ternyata aman, napasnya kuat, 
tangan dan kakinya kuat menggapainya 
agak ke tengah. Lama lama kuat dan 
berani ke tengah bahkan memutari 
kolagn renang, lama lama lupa berhenti 
berenang dan akhirnya tenggelam

Demikian juga dunia kerja pada 
awalnya kita tidak tahu seluk masalah 
keuangan, tata cara pengadaan barang, 
inventarisasi barang barang milik negara. 
Mulai dari mbantu mbantu pembukuan, 
menyimpan barang, menerima barang 
dan lain lain lama lama menjadi ahli dan 
mahir tentang seluk beluk peraturan, 
ketentuan yang nggak taunya terdapat 
celah celah dan peluang peluang 
yang bisa mendatangkan keuntungan 
secara fi nasial tanpa di ketahui orang 
lain maupun attasanya sehingga bisa 
mendatangkan pendapatan di luar 
gaji secara signifi kan sehingga ia larut 
dalam pekerjaan yang di bumbui 
permainan bim salabim di sana sini. 
Saking asyiknya menikmati rezeki 

haram itu tercium juga oleh orang 
lain, ada yang tidak senang, ada yang 
melaporkan ke aparat penegak hukum, 
habislah yang selama ini di perjuangkan 
mati matian, jungkir balik siang dan 
malam pada ujung ujungnya malah 
menghempaskanya. Sebelum itu terjadi 
dan menimpa diri kita pada kesibukan 
bekerja, sejenak kita perlu bertanya 
pada diri sendiri apa sebenarnya tujuan 
hidup kita, untuk apa kita bekerja 
untuk sekedar mencari nafkah demi 
menghidup isteri dan anak atau untuk 
mengejar bayang bayang menjadi orang 
terhormat dengan properti di sana sini 
sebagai lambang keberhasilan yang 
membuat orang lain bergumam waah 
waah waah, tapi di ujung ujung hari 
pengabdianya menunai hidup dalam 
kesendiran dan kesunyian yang jauh 
dari anak isterinya.

ETALASEETALASE
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Pendahuluan

Pelaksanaan pelatihan dimaksud 
berdasarkan Surat Keputusan 
Inspektur Jenderal  Kementerian 

Energi dan Sumber Daya Mineral No.261 
K/64/IJN/2010, tanggal 23 Nopember 
2010 tentang Penyelenggaraan dan 
Pembentukan Panitia Pelatihan di 
Kantor Sendiri Inspektorat I, II, III, dan 
IV Tahun Anggaran 2010. Kegiatan 
pelatihan berlangsung di Auditorium 
Lantai 6, Gedung Inspektorat Jenderal 
KESDM. Peserta pelatihan terdiri 
dari auditor, calon auditor, dan para 
pengelola anggaran. 

Tema yang diusung “Meningkatkan 
Pengawasan dan Kepastian 
Hukum Dalam Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah dan Pengelolaan 
Barang Milik Negara”. Pada acara 
pembukaan hadir para pejabat eselon 
II di lingkungan Inspektorat Jenderal 
KESDM. Agenda pembukaan diawali 
dengan pembacaan doa, kemudian 
dilanjutkan dengan laporan Ketua 
Panitia Pelatihan di Kantor Sendiri 
(PKS). Pada kesempatan tersebut Ketua 
Panitia melaporkan secara singkat untuk 
melaporkan tema pelatihan, materi yang 
disajikan Sosialisasi Peraturan Presiden 
No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah.

Kemudian materi Praktek Kasus 
Pengadaan Barang/Jasa; Implementasi 
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan 
Barang/ Jasa; Pengawasan atas 
Pengelolaan Barang Milik Negara; 
dan Teknik Penelusuran Angka dalam 
Reviu Laporan Keuangan. Ketua Panitia 
melaporkan pula narasumber berasal 
dari Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan 
dari Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP).  
Di akhir laporannya, Ketua Panitia 

memohon kesediaan Inspektur Jenderal 
KESDM untuk membuka secara resmi 
pelaksanaan pelatihan di kantor 
sendiri.

Agenda berikutnya sambutan dan 
arahan Inspektur Jenderal KESDM, 
pokok-pokok arahan diantaranya, 
pelatihan dengan tema tersebut penting 
untuk dipahami oleh peserta pelatihan 
guna mendapatkan gambaran dan 
pengetahuan dalam pengadaan barang/
jasa dan pengelolaan barang milik 
negara. Pelatihan ini dimaksudkan pula 
untuk menyamakan persepsi. Dengan 
terbitnya Peraturan Presiden tersebut, 
Inspektur Jenderal KESDM berharap 
kepada auditor harus profesional. 

Di penghujung arahannya, beliau 
berpesan kepada peserta pelatihan 
untuk mengikuti pelatihan secara aktif. 
Selain itu, Inspektur Jenderal KESDM 
mengucapkan terima kasih kepada 
semua pihak atas terselenggaranya 
pelatihan. Akhirnya dengan ucapan 
bismillahirrohmannirrohim dan 
mengetuk palu tiga kali, pelaksanaan 
pelatihan di kantor sendiri dibuka 
secara resmi.   

Pelaksanaan

Rangkaian kegiatan pelatihan di kantor 
sendiri berlangsung selama dua hari 
dengan hasil sebagai berikut :

1. Hari Pertama
Pelaksanaan pelatihan hari pertama 
di sajikan tiga materi, dengan nara 
sumber dari LKPP, yaitu:
a. Sosialisasi Peraturan Presiden 

No. 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah.
Materi tersebut disampaikan oleh 
Bapak Darma Nursandi, di pandu 
Halim Sariwardhana sebagai 
moderator, dan Wahyu Budiarti 
sebagai notulis. Pokok-pokok 

bahasan dengan menginduk 
pada makalah, dalam Peraturan 
Presiden tersebut mengharuskan 
pembentukan Unit Layanan 
Pengadaan (ULP) secara 
permanen sebelum tahun 2014 
dan   keharusan melaksanakan 
E-Procurement. Tetap berpihak 
pada usaha kecil dengan paket 
pekerjaan dari semula sampai 
dengan Rp.1 miliar menjadi 
Rp.2,5 miliar. 
Dalam Peraturan Presiden 
dimaksud terdapat ketentuan 
khusus tentang metoda 
sayembara/kontes untuk 
pengadaan barang/jasa hasil 
kreativias, gagasan, inovasi, 
riset, produk seni budaya 
(spesifi k dan harga satuan tidak 
dapat ditentukan). Contohnya, 
arsitektur, benda seni, seni 
pertunjukan, piranti lunak, lomba 
karya ilmiah, dan sebagainya. 
Oleh karena itu, panitia/ULP 
dibantu oleh ahli yang kompeten 
(Tim Juri).
Disamping itu, Peraturan 
Presiden ini lebih fl eksibel 
dalam menghadapi bencana 
dan keadaan darurat, yaitu dapat 
dilakukan penunjukan langsung 
(tidak ada batasan, tetapi tetap 
subject to audit). Fleksibel 
lainnya yang dapat melalui 
penunjukan langsung adalah 
untuk pengadaan barang/jasa 
khusus. Misalnya penyedia obat, 
alat kesehatan habis pakai yang 
jenis dan harganya ditetapkan 
oleh pemerintah (Menkes); 
penyedia mobil, sepeda motor, 
kendaraan lain dengan harga 
khusus pemerintah (GSO); sewa 
penginapan/hotel, lanjutan sewa 
gedung/kantor. 
Pada bagian akhir makalah 

Pelatihan di Kantor Sendiri Inspektorat Jenderal,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Oleh : M. Yusuf



78 Buletin Pengawasan Volume 7 No. 4 Desember 2010

dilengkapi dengan matriks 
perbedaan antara Peraturan 
Presiden No. 54 Tahun 2010 
dengan Keputusan Presiden 
No.80 Tahun 2003, yang 
menyajikan matriks dengan 
uraian 84 jenis perbedaan.  
Setelah penyampaian materi, 
agenda dilanjutkan dengan 
diskusi atau tanya jawab. 

b. Praktek Kasus Pengadaan Barang/
Jasa
Materi tersebut disampaikan oleh 
Bapak Setiabudi, di pandu oleh 
Sukirman sebagai moderator, 
dan notulis Ardhani Meitasari. 
Pokok- pokok bahasan dengan 
mengacu pada makalah, modus 
penyimpangan pengadaan 
barang/jasa, dimulai dari tahap 
persiapan, perencanaan hingga 
pelaksanaan. Pada tahap 
persiapan, dalam makalah 
dijelaskan modus penyimpangan, 
diantaranya penyusunan 
spesifi kasi/gambar yang sudah 
diarahkan kepada satu merk/
produk tertentu; penyusunan per-
syaratan penyedia barang/jasa 
yang diskriminatif (membatasi 
peserta); penyusunan jadwal 
yang terlalu cepat; pemecahan 
paket pengadaan dengan tujuan 
menghindari lelang; dan lain-
lain.
Pada tahap perencanaan, 
dalam makalah dirinci modus 
penyimpangan-nya, antara lain, 
perencanaan kegiatan/proyek 
yang amburadul/ sembarangan; 
perencanaan kegiatan/proyek 
tidak sesuai dengan kebutuhan; 
perencanaan kegiatan/proyek 
yang tidak logis/realistis; dan 
lain-lain. Sedangkan bukti 
penyimpangannya, antara lain, 
tidak ada dokumen perencanaan 
berupa kerangka acuan kerja; 
tidak ada analisis kebutuhan; 
penyusunan RAB/HPS yang 
tidak ada data pendukungnya; 
dan sebagainya.
Pada tahap pelaksanaan atau 
pemilihan penyedia barang/

jasa, modus penyimpangannya 
seperti dijelaskan dalam 
makalah, diantaranya pada tahap 
pengumuman, antara lain, tidak 
mengumumkan rencana peng-
adaan di awal tahun anggaran 
setelah dokumen anggaran 
di sahkan; mengumumkan 
proses pelelangan/seleksi 
hanya proforma saja; isi 
pengumuman pelelangan/
seleksi tidak lengkap; dan lain-
lain. Kemudian pada tahap 
penjelasan dan penyampaian 
dokumen penawaran, modus 
penyimpangannya, antara lain, 
penjelasan sangat singkat dan 
peserta di batasi mengajukan 
pertanyaan; memperpanjang 
waktu batas akhir         pemasukan 
penawaran; menerima 
penawaran yang terlambat. 
Bukti penyimpangannya antara 
lain, isi berita acara penjelasan 
dan addendum dokumen yang 
melanggar prosedur; tidak ada 
addendum dan pengesahan 
addendum sebagai bukti 
ada perubahan isi dokumen 
pengadaan.   
Selanjutnya pada tahap 
evaluasi/penilaian dan 
pembuktian kualifi kasi, modus 
penyimpangannya, evaluasi 
penawaran tidak sesuai dengan 
ketentuan dalam dokumen 
pengadaan; panitia menambah, 
mengurangi, mengubah 
dokumen pengadaan khususnya 
kriteria kualifi kasi; panitia 
meluluskan penawaran yang 
semestinya tidak lulus kualifi kasi 
dan sebaliknya; panitia tidak 
melakukan pembuktian 
kualifi kasi secara nyata. Setelah 
penyampaian materi, agenda 
dilanjutkan dengan diskusi atau 
tanya jawab.

c. Implementasi Pembentukan 
Unit Layanan Pengadaan (ULP) 
Barang/Jasa Pemerintah.
Materi tersebut disampaikan 
oleh Ibu Irawati Imron,  di pandu 
oleh Barata Kusuma sebagai 

moderator, dan Juda Maksi 
Fanggidae sebagai notulis. Pokok-
pokok bahasa dengan merujuk 
pada makalah, pembentukan 
ULP ini untuk mengintegrasikan 
pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa dan juga sebagai 
wadah/tempat pengembangan 
profesi sumber daya manusia 
pengadaan. Diharapkan 
proses pengadaan barang/jasa 
menjadi lebih terpadu, efektif, 
efi sien, dan lebih terpantau dan 
terkendali; menjamin persamaan 
kesempatan, akses dan hak 
bagi penyedia barang/jasa; dan 
menjamin penyelenggaraan 
pengadaan barang/jasa ditangani 
aparat yang kompeten dan 
profesional.
Dalam makalah dijelaskan 
organisasi ULP ditetapkan 
sesuai kebutuhan, paling kurang 
terdiri atas kepala, sekretariat, 
staf pendukung, dan kelompok 
kerja. Pembentukan ULP 
pada Kementerian/Lembaga/
Daerah/ Institusi ditetapkan oleh 
Menteri/Pimpinan Lembaga/
Kepala Daerah/ Pimpinan 
Institusi. Dalam makalah juga 
menjelaskan persyaratan yang 
harus dipenuhi oleh perangkat 
ULP, yaitu memiliki sertifi kat 
keahlian pengadaan barang/jasa.
Selanjutnya pada makalah 
menjelaskan pula hal-hal yang 
harus dipertimbangkan dalam 
penentuan jumlah ULP, ruang 
lingkup tugas,  kewenangan,  
bentuk organisasi, hubungan tata 
kerja dengan unit kerja.   Setelah 
penyampaian materi, agenda 
dilanjutkan dengan diskusi atau 
tanya jawab.

2. Hari Kedua
Pelaksanaan pelatihan hari kedua 
di sajikan dua  materi, dengan 
narasumber dari Pusat Pendidikan 
dan Pelatihan Pengawasan, BPKP  
yaitu:
a. Pengawasan atas Pengelolaan 

Barang Milik Negara
Materi tersebut disampaikan oleh 

SERBA-SERBISERBA-SERBI
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Bapak Drs. Sura Perangangin, 
MBA.  di pandu oleh Alimuddin 
Baso sebagai moderator, dan 
notulis Heriansyah. Pokok- 
pokok bahasan dengan merujuk 
pada makalah, pengertian barang 
milik negara/daerah  menurut 
Peraturan Pemerintah No. 6 
Tahun 2006 adalah barang yang 
diperoleh atas beban APBN/D 
dan perolehan lainnya yang 
sah. Perolehan lainnya yang 
sah mencakup, antara lain, dari  
hibah/ sumbangan/atau yang 
sejenis; dari kontrak kerjasama, 
kontrak bagi hasil, dan 
kerjasama pemanfaatan barang 
milik daerah; penetapan karena 
peraturan perundang-undangan; 
dan barang yang diperoleh dari 
putusan pengadilan.
Siklus pengelolaan barang 
milik negara, sesuai Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 
tahun 2006 mencakup 
perencanaan kebutuhan dan 
penganggaran; pengadaan; 
penggunaan; pemanfaatan; 
pengamanan dan pemeliharaan; 
penilaian; penghapusan; 
pemindahtanganan; penata 
usahaan; dan pembinaan, 
pengawasan dan pengendalian. 
Lingkup auditnya harus 
mencakup hal tersebut dan  teknik 
auditnya dalam makalah juga 
dijelaskan, antara lain, melaui 
analisis, observasi/ pengamatan, 
permintaan informasi, verifi kasi, 
cek, uji/tes, footing, cross footing. 
Narasumber menjelaskan pula 
jenis aset tetap terdiri dari tanah, 
peralatan dan mesin, gedung 
dan bangunan, jalan, irigasi, dan 
jaringan, aset tetap lainnya, dan 
konstruksi dalam pengerjaan. 
Usai penyampaian materi, 
agenda dilanjutkan dengan 
diskusi atau tanya jawab.

b. Teknik Penelusuran Angka dalam 
Reviu Laporan Keuangan
Materi tersebut disampaikan 
oleh Bapak Sura Perangangin,  
di pandu oleh Sahid Junaedi 

sebagai moderator, dan notulis 
Eko Herianto. Pokok- pokok 
bahasan dengan mengacu pada 
makalah, tiga langkah yang 
harus dilakukan, yaitu pilih pos/
rekening yang memiliki risiko 
tinggi, susun program kerja reviu, 
susun simpulan, komunikasikan 
perbaikan yang perlu dilakukan, 
pantau tindak lanjut perbaikan 
yang mempengaruhi tingkat 
keyakinan terhadap saldo. 
Pelaksanaan reviu melalui desk 
reviu dan reviu di lapangan, 
berupa reviu atas laporan realisasi 
anggaran, neraca, catatan atas 
laporan keuangan. Diakhiri 
dengan pelaporan hasil reviu. 
Dalam makalah dijelaskan pula 
reviu laporan keuangan terhadap 
penilaian SPI atas pelaksanaan 
sistem akuntansi, keakuratan 
saldo awal, pelaksanaan 
akuntansi transaksi keuangan 
tahun berjalan, penilaian atas 
kesesuaian penerapan SAP 
(sistem akuntansi pemerintah). 
Pada penilaian SPI atas 
pelaksanaan sistem akuntansi, 
langkahnya adalah permintaan 
keterangan atas pelaksanaan 
sistem akuntansi; penilaian 
atas ketertiban penerimaan 
data; penilaian atas ketertiban 
pelaksanaan rekonsiliasi data. 
Pada keakuratan saldo awal, 
langkahnya adalah bandingkan 
atas kesesuaian saldo awal pos-
pos laporan keuangan tahun 
berjalan dengan saldo akhir 
laporan keuangan tahun lalu 
(saldo audited BPK); telusuri 
tindak lanjut atas temuan koreksi 
audit BPK atas laporan keuangan 
tahun sebelumnya; permintaan 
keterangan atas pelaksanaan 
tindak lanjut temuan manajerial 
yang masih menjadi penyebab 
adanya kualifi kasi dalam opini 
auditor BK terhadap laporan 
keuangan; susun simpulan serta 
rekomendasi atas perbaikan 
atau koreksi terhadap saldo awal 
laporan keuangan.
Selanjutnya pelaksanaan 
akuntansi transaksi keuangan 

tahun berjalan, langkahnya 
adalah telusuri keterkaitan antar 
komponen laporan keuangan 
terhadap setiap pos-pos laporan 
keuangan; bandingkan data 
aktiva tetap dalam neraca 
dengan data aktiva tetap dai 
Unit Akuntansi Pengguna 
Barang (UAPB); telusuri laporan 
keuangan kementerian berasal 
dari penggabungan laporan 
keuangan beberapa eselon I 
dibawahnya; susun simpulan 
dan rekomendasi.
Kemudian pada penilaian atas 
kesesuaian penerapan SAP 
(sistem akuntansi pemerintah), 
langkahnya adalah penilaian atas 
penerapan kebijakan akuntansi 
yang diungkapkan dalam Catatan 
Laporan Keuangan terhadap 
kesesuaiannya dengan SAP; 
penilaian atas penyajian angka- 
angka pada masing-masing pos 
laporan keuangan terhadap 
kesesuaian- nya dengan SAP; 
susun simpulan dan rekomendasi. 
Usai penyampaian materi, 
agenda dilanjutkan dengan 
diskusi atau tanya jawab.

PENUTUP

Agenda penutupan diawali dengan 
laporan Ketua Panitia, secara singkat 
melaporkan seluruh materi pelatihan 
telah disampaikan oleh para narasumber 
dan antusias peserta pelatihan cukup 
menggembirakan. Ketua Panitia 
memohon kesediaan Inspektur 
Jenderal KESDM untuk menutup 
secara pelaksanaan pelatihan di kantor 
sendiri.  Inspektur Jenderal KESDM 
pada acara penutupan mengutarakan 
semoga pelatihan ini bermanfaat dalam 
tugas pengawasan khususnya terhadap 
pengelolaan pengadaan barang/jasa 
dan barang milik negara. 
Selanjutnya Inspektur Jenderal KESDM 
mengungkapkan peran konsultatif 
diperlukan dalam rangka menjamin 
kelancaran tugas. Di akhiri dengan 
mengucap bismillahirrohmannirrohim,  
pelatihan di kantor sendiri Inspektorat 
Jenderal KESDM ditutup secara resmi.
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Acara pisah sambut berlangsung 
pada tanggal 15 Oktober 
2010 di Auditorium Lantai 6, 

dihadiri seluruh pegawai Inspektorat 
Jenderal KESDM. Pada kesempatan 
itu selain dihadiri pejabat eselon 
II  di lingkungan Itjen KESDM, hadir 
pula eselon II di lingkungan KESDM, 
diantaranya Sekretaris Badan Diklat, 
Sekretaris Badan Geologi, Sekretaris 
BPH Migas, Kepala Biro Umum, Kepala 
Biro Kepegawaian dan Organisasi, 
Kepala Pusat Litbang Migas, Direktur 
Teknik dan Lingkungan Migas. Hadir 
juga Sekretaris KORPRI  KESDM 
dan Dharma Wanita Persatuan Itjen 
KESDM.
 Agenda pisah sambut 
diawali dengan sambutan Inspektur 
Jenderal KESDM. Secara singkat 

PISAH SAMBUT INSPEKTUR I DAN INSPEKTUR III,
INSPEKTORAT JENDERAL KESDM

beliau mengungkapkan penghargaan 
dan terima kasih kepada Ibu Edith 
Sundari Nasution, S.H, M.H., atas 
pengabdiannya selama bertugas di Itjen 
KESDM selama kurang lebih 30 tahun. 
Inspektur Jenderal KESDM menguraikan 
pula perjalanan karir jabatan Ibu Edith 
Sundari Nasution, mulai dari Kepala 
Sub Bagian Kepegawaian, Inspektur 
Pembantu (Irban), Auditor Ahli Madya 
hingga jabatan Inspektur I. 
 Kepada Ibu Edith, walaupun 
sudah tidak menjabat karena telah 
memasuki masa pensiun, Inspektur 
Jenderal KESDM berharap agar dapat 
memberikan sumbang saran pemikiran 
untuk kemajuan kinerja Itjen KESDM. 
Sementara itu, kepada Bpk. Satry 
Nugraha, S.H., LL.M., (Inspektur I) 
dan Drs. Sudjoko Harsono Adi, M.M., 

(Inspektur III), Inspektur Jenderal 
KESDM mengucapkan selamat dengan 
jabatan barunya. Laksanakan tugas 
dengan sebaik-baiknya, karena jabatan 
merupakan amanah.
 Di penghujung sambutannya, 
Inspektur Jenderal KESDM 
menyampaikan pesan bahwa Inspektorat 
Jenderal KESDM harus memberikan 
saran perbaikan kepada unit kerja di 
lingkungan KESDM.

 Agenda selanjutnya sambutan 
singkat atau kesan dan pesan 
dari Ibu Edith Sundari Nasution. 
Pada kesempatan tersebut beliau 
menyampaikan pesan agar ke depan 
kinerja Itjen KESDM  lebih baik lagi. 
Oleh karena itu, laksanakan tugas 
audit dengan sungguh-sungguh, 
baik dan benar sesuai tugas. Pada 
bagian akhir pesannya, Ibu Edith 
Sundari Nasution menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada seluruh 
pegawai Itjen KESDM yang telah 
mendukung kelancaraan dalam 

Acara tersebut berlangsung pada 
tanggal 8 Desember 2010 di 
Auditorium Lantai VI, dihadiri 

oleh auditor  di lingkungan Inspektorat 
II dan III. Pada kesempatan itu hadir 
pula Inspektur II dan Inspektur III. 
Sedangkan agenda pertemuan auditor 
Inspektorat I dan IV dengan Inspektur 
Jenderal KESDM sudah terlaksana 
pada kesempatan sebelumnya. Pada 
pertemuan itu, Inspektur Jenderal 
KESDM  mengungkapkan acara 
pertemuan dimaksudkan untuk 
memperkuat koordinasi dalam rangka 
memperlancar pelaksanaan tugas, 
karena tugas ke depan berorientasi pada 
hasil kegiatan berdasarkan sasaran dan 
output yang jelas.  Oleh karena itu,  di 
perlukan kekompakan sehingga capaian 
tugas dapat  tercapai.
Kemudian Inspektur Jenderal KESDM 
menjelaskan untuk memperkuat 

PERTEMUAN AUDITOR INSPEKTORAT II DAN III 
DENGAN INSPEKTUR JENDERAL KESDM

kekompakan tersebut diperlukan 
kehadiran yang penuh dan tepat waktu.       
Pada pertemuan tersebut beliau 
mengungkapkan acara ini dimaksudkan 
pula untuk membahas pekerjaan 
yang harus dilaksanakan, misalnya 
penyusunan Standar Operasional 
Prosedur ( SOP ). 
Di bagian akhir arahannya, Inspektur 
Jenderal KESDM mengemukakan 
anggaran tahun depan dilaksanakan 
terhadap kegiatan yang benar-benar 
urgen (prioritas). Urgensinya pun 
berdasarkan sasaran kegiatan dan hasil 
(output) yang jelas. Selanjutnya untuk 
menjaga kesehatan dan kebugaran 
dalam rangka pelaksanaan tugas, 
Inspektur Jenderal KESDM  mengajak 
para pegawai untuk mengikuti olahraga 
senam pagi setiap hari Jum’at.
Acara pertemuan dilanjutkan dengan 
diskusi, pada kesempatan tersebut 

terdapat beberapa masukan. Diantaranya 
mengenai minimya data desk work 
dari obyek audit (auditan/unit kerja), 
rotasi pegawai (auditor), pelaksanaan 
tugas pengawasan/pemeriksaan 
sesuai tugas pokok dan fungsi masing-
masing ke-Inspekturan serta hal lain 
yang menyangkut pelaksanaan tugas 
pengawasan. 
Selain itu, muncul pula masukan 
mengenai pelaksanaan tugas penunjang 
pengawasan. Misalnya adanya 
perbedaan persepsi (penilaian) diantara 
Tim Penilai Angka Kredit dalam 
melakukan penilaian dari pengusul 
angka kredit.  Masukan lainnya adalah 
belum terbitnya penetapan angka 
kredit yang telah diajukan (semester I 
tahun 2010). Penetapan angka kredit 
ini merupakan acuan dalam pengajuan 
angka kredit periode semester II tahun 
2010.  (M. Yusuf).

SERBA-SERBISERBA-SERBI
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Kiri : Foto bersama dengan Bpk.Inspektur Jenderal 

Kanan : Foto bersama dengan Inspektur IV (Ir.Hedy Hidayat,MSi)

Kiri : Foto bersama Keluarga Besar Inspektorat I

Kanan : Foto Bersama dengan Kepala Biro Kepegawaian & Organisasi

Pisah Sambut Inspektur I dan Inspektur III



83Buletin Pengawasan Volume 7 No. 4 Desember 2010

LENSA PERISTIWALENSA PERISTIWA

L E N S A  P E R I S T I WAL E N S A  P E R I S T I WA

Sekretaris Inspektorat Jenderal Bp. Iman 
Rochendi, memberikan kenang-kenangan 

kepada Ibu Edith   

Tamu undangan bersama Pejabat Eselon II Dari 
kiri ke kanan : Ir.Hedy Hidayat,MS; Drs.Sudjoko 

Harsono Adi,MM; Satry Nugraha,SH, LLM; 
Ir.Ridha Mulyana, MSc.      

Inspektur Jenderal memberikan ucapan 
selamat kepada Inspektur I yang baru 

(Bpk.Satry Nugraha,SH,LLM)

Foto bersama Ibu Edith dengan Sekretaris 
Inspektorat Jenderal dan Ibu

Pisah Sambut Inspektur I dan Inspektur III




