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Pembaca yang budiman, 

 Selamat bersua kembali 
dengan buletin kesayangan kita 
yang hadir kehadapan sidang 
pembaca. Tahun 2011 ini Buletin 
Pengawasan Inspektorat Jenderal 
Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral memasuki tahun 
kedelapan penerbitan. Pada edisi 
Triwulan I Tahun 2011, patut kita 
simak sambutan/arahan Inspektur 
Jenderal Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral pada acara 
menyambut tahun baru (2011) yang 
berlangsung tanggal 03/01/2011. 
 Pada kesempatan tersebut, 
Inspektur Jenderal Kementerian 
Energi dan Sumber Daya 
Mineral mengungkapkan dalam 
melaksanakan tugas kita harus 
punya motto. Dalam bekerja pun 
kita harus ikhlas, profesional, 
kompak, dan transparan. Itu harus 
dipenuhi karena tugas ke depan 
penuh tantangan,  terutama yang 
menyangkut dengan penganggaran 
berbasis pada hasil. 
 Oleh karena itu, Inspektur 
Jenderal Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral meminta 
kepada seluruh pegawai Inspektorat 
Jenderal KESDM agar mempererat 

Semua naskah yang dikirim
ke Redaksi dan diterbitkan 

menjadi milik Buletin Pengawasan.

Semua artikel /tulisan yang berasal dari 
luar sepenuhnya tanggung jawab penulis 

yang bersangkutan

EditorialEditorial
kebersamaan dalam melaksanakan 
tugas untuk menuai hasil yang 
lebih baik lagi. 

Pembaca yang setia, 

 Pada periode Triwulan 
I tahun 2011, tepatnya tanggal 
25/01/2011 di selenggarakan 
sosialisasi Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil, 
dan sosialisasi Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 170/MK.05/2010 
tentang Penyelesaian Tagihan 
atas Beban APBN pada Satuan 
Kerja. Pada kesempatan tersebut 
Inspektur Jenderal Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral, 
memberikan arahan.
  Dalam arahannya Inspektur 
Jenderal KESDM mengutarakan 
peningkatan disiplin pegawai ini 
agar terpenuhi ketepatan waktu 
kerja sesuai ketentuan yang berlaku. 
Sedangkan kaitannya dengan 
Peraturan Menteri Keuangan 
tersebut di atas peningkatan disiplin 
pegawai dalam rangka penyelesaian 
pembayaran secara tepat waktu dan 
benar atas persyaratan yang harus 
dipenuhi. 
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 Oleh sebab itu, arahan 
Inspektur Jenderal KESDM dimaksud 
dapat  memotivasi dalam meningkatan 
kinerja organisasi sesuai tugas pokok 
dan fungsi masing-masing. Melalui 
kesempatan ini, redaksi kembali 
mengajak kepada kontributor 
(penulis) mengirimkan tulisan agar 
kontinuitas penerbitan buletin dapat 
terealisir sesuai rencana.
 Pada sajian ini pembaca 
silakan menyimak tulisan yang kami 
sajikan dalam buletin kesayangan kita, 
semoga informasi tersebut menjadi 
inspirasi untuk berkarya.  Selamat 
bekerja dan berkarya! (MY).
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LAPORAN UTAMALAPORAN UTAMA

PENILAIAN INISIATIF PENILAIAN INISIATIF 
ANTI KORUPSI*)ANTI KORUPSI*)

Kata kunci: penilaian anti korupsi,

PENDAHULUAN

Hal yang menjadi kunci pent-
ing keberhasilan upaya 
pemberantasan korupsi pa-

dasuatu unit utama/lembaga ada-
lah inisiatif dari internal instansi 
itu sendiri. Beberapainisiatif sep-
erti penegakan kode etik, penga-
wasan atas pengadaan barang dan 
jasa,serta transparansi dalam rekrut-
men pegawai merupakan upaya yang 
mampumencegah terjadinya tindak 
pidana korupsi. Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK)selaku instansi 
yang bertugas melakukan pencegah-
an korupsi, memiliki instrumenuntuk 
mengukur serta menghargai upaya-
upaya tersebut. 

Melalui instrumen penilaian yang 
disebut Penilaian Inisiatif Anti Ko-

rupsi (PIAK), KPK berupaya untuk-
mendorong dan mengupayakan 
munculnya inisiatif dari unit utama/
instansi dalammelakukan langkah 
nyata pemberantasan korupsi di 
lingkungan internalnya.

Hal terpenting dalam PIAK adalah 
indikator yang digunakan. Dasar 
penilaian dariPIAK adalah inisiatif, 
maka syarat penetapan indikator 
yang dinilai harus diyakinisebagai 
indikator yang implementasinya 
mampu mencegah upaya korupsi, 
dapatdiaplikasikan ke semua unit 
utama yang terlibat dan dapat 
dipertanggungjawabkansecara 
ilmiah.

Untuk itu, tahapan diskusi terbatas 
atau Focussed Group Discussion 
(FGD) menjadibagian terpenting 
dalam penentuan indikator serta 
kriteria penilaian PIAK ini. Hasilakhir 

dari PIAK adalah mengumumkan 
unit utama/lembaga yang memiliki 
nilaitertinggi dalam mengupayakan 
inisiatif anti korupsi di lembaganya. 
PIAK menilai unitutama berdasarkan 
pendapat internal (self assessment). 
Penilaian PIAK dilakukansecara 
kuantitatif dan kualitatif agar 
seluruh inovasi unit utama/instansi 
dapatterakomodir.

Penilaian Inisiatif Anti Korupsi 
(PIAK) adalah alat ukur untuk 
menilai kemajuan instansi publik 
dalam mengembangkan upaya 
pemberantasan korupsi di instansinya 
dengan menggabungkan penilaian 
indikator kuantitatif dan kualitatif. 
PIAK mengukur apakah suatu 
instansi telah menerapkan sistem 
dan mekanisme yang efektif untuk 
mencegah dan mengurangi korupsi 
di lingkungannya. PIAK merupakan 
modi  kasi/pengembangan dari Anti 
Corruption Initiative Assessment 
(AIA) yang dibuat oleh lembaga 
antikorupsi Korea, Anti Corruption 
and the Civil Rights Commission 
(ACRC) sejak tahun 2002. 

Berbeda dengan Survei Integritas (SI) 
yang memotret kualitas layanan yang 
diberikan instansi publik kepada 
pengguna layanan dari sisi integritas, 
PIAK menilai inisiatif dari lembaga  
tersebut untuk memperbaiki dirinya. 
Pada SI penilaian didapat dari sisi 
pengguna layanan, sedangkan 
penilaian PIAK dari sisi instansi 
itu sendiri. Tahun ini merupakan 
penyelenggaraan PIAK yang ketiga 
bagi KPK. Dan, sebagai fungsi trigger 
mechanism dalam pemberantasan 
korupsi, KPK akan terus berupaya  
mendorong munculnya inisiatif 
instansi publik melakukan langkah 
nyata pemberantasan korupsi di 
lingkungan internalnya.

PEMBAHASAN

PIAK 2010
Tahun 2010, pelaksanaan PIAK yang 
diselenggarakan oleh KPK tidak 
hanya berfokus pada instansi di pusat 
namun juga diikuti oleh pemerintah 
provinsi, pemerintah kota dan 
pemerintah kabupaten. PIAK 2010 
diikuti oleh 18 Kementerian yang 
diwakili oleh 118 unit utama, 2 

Kata kunci penilaian anti korupsi rupsi (PIAK) KPK berupaya untuk
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wewenang pemerintahan oleh pe-
merintah kepada gubernur sebagai 
wakil pemerintah yang dukungan 
pendanaannya dilakukan setelah 
adanya pelimpahan wewenang dan 
dibebankan kepada APBN serta 
dipergunakan terbatas untuk kegia-
tan non  sik.

Tujuan dana dekonsentrasi adalah 
untuk meningkatkan tingkat penca-
paian e  siensi dan efektivitas dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, 
pelayanan publik, dan pembangu-
nan di daerah, serta menciptakan 
keselarasan dan sinergitas secara 
nasional antara program/kegiatan 
dekonsentrasi yang didanai dari 
APBN dengan program/kegiatan 
desentralisasi yang didanai dari 
APBD, secara khusus, dana dekon-
sentrasi bertujuan lebih menjamin 
tersedianya sebagian anggaran ke-
menterian negara/lembaga bagi 
pelaksanaan program/kegiatan pe-
merintah di daerah. Jadi pola pen-
danaan dekonsentrasi tidak diguna-
kan untuk melaksanakan urusan pe-
merintah pusat, melainkan urusan 
pemerintahan yang sudah menjadi 
kewenangan daerah.

PEMBAHASAN

Kalau kita ambil contoh secara 
umum dalam pelaksanaannya, dana 
dekonsentrasi yang dialokasikan 
di lingkungan kementerian ESDM 
kepada masing-masing dinas 
provinsi yang membawahi bidang 
energi dan sumber daya mineral 
dalam beberapa tahun terakhir 
berjumlah konstan dan merata yaitu 
senilai satu miliar rupiah pada tiap 
tahunnya. Dengan sasaran kegiatan 
optimalisasi pemanfaatan sumber 
daya mineral, batubara, panasbumi, 
dan air tanah melalui usaha 
pertambangan.

Dimana selama ini proses pengang-
garan tersebut didasarkan atas kebi-

h l h
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Efekti  tas PemeriksaanEfekti  tas Pemeriksaan
Kinerja Dana DekonsentrasiKinerja Dana Dekonsentrasi

ABSTRAKSI

Menurut Peraturan Pemer-
intah No 56 Tahun 2001 
tentang Pelaporan Pe-

nyelenggaraan Pemerintah Daerah, 
penyelenggaraan pemerintahan 
bidang energi dan sumber daya 
mineral termasuk salah satu dari 23 
bidang yang telah dilakukan secara 
desentralisasi melalui dana dekon-
sentrasi. Penyelenggaraan pemerin-

tahan dimaksud meliputi kebijakan 
penyelenggaraan koordinasi pemer-
intahan dan pelaksanaan pembe-
rian pelayanan kepada masyarakat, 
temasuk di dalamnya arahan, pedo-
man, ketentuan, sasaran dan upaya 
yang akan dilakukan.

PENDAHULUAN

Pengertian dekonsentrasi menurut 
undang-undang adalah pelimpahan 
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OPIN IOPIN I

PENTINGNYA SUATU PERENCANAANPENTINGNYA SUATU PERENCANAAN

I.  PENDAHULUAN

Sebuah rencana merupakan apa 
yang akan kita lakukan untuk 
mencapai tujuan. Rencana 

dapat dibedakan atas rencana jangka 
pendek dan jangka panjang.

Salah satu kegiatan seorang pimpi-
nan adalah menyusun rencana. Me-
nyusun rencana berarti memikirkan 
apa yang akan dikerjakan dengan 
sumber yang dimiliki. Agar dapat 
membuat rencana secara teratur dan 
logis, sebelumnya harus ada keputu-
san terlebih dahulu sebagai petunjuk 
langkah-langkah selanjutnya.

Manager mengevaluasi berbagai 
rencana alternatif sebelum mengam-
bil tindakan-tindakan dan kemudian 
melihat apakah rencana yang dipilih 
cocok dan dapat digunakan untuk 
memenuhi tujuan unit organisasi.

Perencanaan atau planning adalah 
proses pengambilan keputusan 
yang menyangkut apa yang akan 
dilakukan dimasa mendatang, 
kapan, bagaimana dan siapa yang 
akan melakukannya.

II.  PEMBAHASAN

Rencana dapat berupa rencana 
informal dan rencana formal.
Rencana informal adalah rencana 
yang tidak tertulis dan bukan 
merupakan tujuan bersama anggota 
suatu organisasi. 

Rencana formal adalah rencana 
tertulis yang harus dilaksanakan 
suatu organisasi dalam jangka waktu 
tertentu. Rencana formal merupakan 
rencana bersama anggota korporasi, 
artinya setiap anggota harus 
mengetahui dan menjalankan 

rencana itu. Rencana formal yang 
dibuat untuk mengurangi ambiguitas 
dan menciptakan kesepahaman 
tentang apa yang harus dilakukan.

Unsur pengambilan keputusan 
merupakan unsur penting, yaitu 
proses mengembangkan dan 
memilih langkah-langkah yang 
akan diambil untuk menghadapi 
masalah-masalah dalam organisasi 
atau perusahaan. 

Pimpinan harus mengambil 
keputusan tentang ramalan situasi 
yang akan datang. Misalnya keadaan 
ekonomi, langkah-langkah apa 
yang akan dilakukan oleh pesaing 
dan sebagainya. Mereka harus 
memutuskan sasaran yang akan 
dicapai, menganalisis sumber daya 
yang dimiliki organisasi, bagaimana 
mengaplikasikannya dalam rangka 

Oleh : Nuryanti
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Filoso  Filoso    

GANDUM & ILALANGGANDUM & ILALANG 

Gandum dan ilalang 
adalah dua tanaman 
yang sangat mirip, 
tetapi sebenar-nya 

sangat berbeda. Gandum adalah 
makanan pokok yang sangat 
berguna bagi manusia, sedangkan 
ilalang sama sekali tidak berguna. 
Bahkan ilalang lebih banyak 
menyerap sari makanan dari 
tanah, sehingga mengganggu 
pertumbuhan gandum. 

Sayangnya ilalang dan gandum baru 
dapat dibedakan ketika bulir-bulir-
nya ke-luar. 

Dan, ilalang yang dicabut sebelum 
waktunya bisa membuat gandum 
turut tercabut. 

Satu-satunya cara memisahkan 
ilalang dan Gandum adalah dengan 
menunggunya sampai saat menuai 
tiba. 

Seumpama ilalang dan gandum, 
begitulah orang jahat tetap dibiarkan 
hidup di dunia ini bersama orang 
baik, meski mereka membawa 
penderitaan bagi orang-orang baik. 

Alam ini akan memperlakukan sama 
pada seluruh ciptaan-Nya, baik yang 
berbuat jahat atau yang berbuat baik. 
Dia masih memberi kesempatan 
kepada yang jahat supaya bertobat 
dan bisa memperoleh Kesadaran, 
juga memberi kesempatan kepada 
yang baik untuk terus bertumbuh 
dan Berguna . 

Justru dengan adanya “ilalang”, 
maka “Gandum” ditantang untuk 
bisa tumbuh makin kuat, makin 
tahan uji, dan makin berkualitas. 
Kita telah diajar untuk panjang sabar 
mengikuti  loso   Gandum dan 
Ilalang ini karena segala sesuatu ada 
waktunya; 
Kita harus memberi kesempatan 
kepada setiap orang untuk berubah 
dan bertumbuh lebih baik, 
bukannya cepat2 menghakimi dan 
menghukum nya . 

Kita harus memiliki kasih sayang 
yang besar bagaikan kita merawat 
“gandum” di ladang , hendaknya 
kita juga terus bertumbuh seiring 
waktu dalam kasih sayang dan 
kebenaran yang sejati 
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LENSA PERIST IWALENSA PERIST IWA

SUMPAH JABATAN 

PNS di lingkungan Inspektorat Jenderal yang akan 
mengikuti Sumpah Jabatan 

SUMPAH JABATAN 

Persiapan penandatanganan Berita Acara  
Sumpah Jabatan 
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Pembaca yang budiman, 

 Selamat bersua kembali dengan 
buletin kesayangan kita yang hadir 
kehadapan sidang pembaca. Tahun 
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memasuki tahun kedelapan 
penerbitan. Pada edisi Triwulan I 
Tahun 2011, patut kita simak arahan 
Inspektur Jenderal Kementerian 
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(2011) yang berlangsung tanggal 
03/01/2011. 
 Pada kesempatan tersebut, Ins-
pektur Jenderal Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral men-
gungkapkan dalam melaksanakan 
tugas kita harus punya motto. Dalam 
bekerja pun kita harus ikhlas, pro-
fesional, kompak, dan transparan. 
Itu harus dipenuhi karena tugas ke 
depan penuh tantangan,  terutama 
yang menyangkut dengan pengang-
garan berbasis pada hasil. 
 Oleh karena itu, Inspektur 
Jenderal Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral meminta 
kepada seluruh pegawai Inspektorat 
Jenderal KESDM agar mempererat 
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EditorialEditorial

kebersamaan dalam melaksanakan 
tugas untuk menuai hasil yang 
lebih baik lagi. 

Pembaca yang setia, 

 Pada periode Triwulan I tahun 
2011, tepatnya tanggal 25/01/2011 
di selenggarakan sosialisasi Pera-
turan Pemerintah Nomor 53 Tahun 
2010 tentang Disiplin Pegawai Neg-
eri Sipil, dan sosialisasi Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 170/
MK.05/2010 tentang Penyelesaian 
Tagihan atas Beban APBN pada Sat-
uan Kerja. Pada kesempatan terse-
but Inspektur Jenderal Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral, 
memberikan arahan.
  Dalam arahannya Inspektur 
Jenderal KESDM mengutarakan 
peningkatan disiplin pegawai ini 
agar terpenuhi ketepatan waktu 
kerja sesuai ketentuan yang berlaku. 
Sedangkan kaitannya dengan 
Peraturan Menteri Keuangan 
tersebut di atas peningkatan disiplin 
pegawai dalam rangka penyelesaian 
pembayaran secara tepat waktu dan 
benar atas persyaratan yang harus 
dipenuhi. 
 Oleh sebab itu, arahan Inspek-

Cover Volume 8 No.1 Maret 2011

Media Informasi dan Komunikasi 
Pengawasan Sektor Energi dan Sumber 
Daya Mineral

INSPEKTORAT JENDERAL
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tur Jenderal KESDM dimaksud dapat  
memotivasi dalam meningkatan ki-
nerja organisasi sesuai tugas pokok 
dan fungsi masing-masing. Melalui 
kesempatan ini, redaksi kembali men-
gajak kepada kontributor (penulis) 
mengirimkan tulisan agar kontinuitas 
penerbitan buletin dapat terealisir se-
suai rencana.
 Pada sajian ini pembaca silakan 
menyimak tulisan yang kami sajikan 
dalam buletin kesayangan kita, 
semoga informasi tersebut menjadi 
inspirasi untuk berkarya.  Selamat 
bekerja dan berkarya! (MY).
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PENILAIAN INISIATIF PENILAIAN INISIATIF 
ANTI KORUPSI*)ANTI KORUPSI*)

Kata kunci: penilaian anti korupsi,

PENDAHULUAN

Hal yang menjadi kunci pent-
ing keberhasilan upaya 
pemberantasan korupsi pa-

dasuatu unit utama/lembaga ada-
lah inisiatif dari internal instansi 
itu sendiri. Beberapainisiatif sep-
erti penegakan kode etik, penga-
wasan atas pengadaan barang dan 
jasa,serta transparansi dalam rekrut-
men pegawai merupakan upaya yang 
mampumencegah terjadinya tindak 
pidana korupsi. Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK)selaku instansi 
yang bertugas melakukan pencegah-
an korupsi, memiliki instrumenuntuk 
mengukur serta menghargai upaya-
upaya tersebut. 

Melalui instrumen penilaian yang 
disebut Penilaian Inisiatif Anti Ko-

rupsi (PIAK), KPK berupaya untuk-
mendorong dan mengupayakan 
munculnya inisiatif dari unit utama/
instansi dalammelakukan langkah 
nyata pemberantasan korupsi di 
lingkungan internalnya.

Hal terpenting dalam PIAK adalah 
indikator yang digunakan. Dasar 
penilaian dariPIAK adalah inisiatif, 
maka syarat penetapan indikator 
yang dinilai harus diyakinisebagai 
indikator yang implementasinya 
mampu mencegah upaya korupsi, 
dapatdiaplikasikan ke semua unit 
utama yang terlibat dan dapat 
dipertanggungjawabkansecara 
ilmiah.

Untuk itu, tahapan diskusi terbatas 
atau Focussed Group Discussion 
(FGD) menjadibagian terpenting 
dalam penentuan indikator serta 
kriteria penilaian PIAK ini. Hasilakhir 

dari PIAK adalah mengumumkan 
unit utama/lembaga yang memiliki 
nilaitertinggi dalam mengupayakan 
inisiatif anti korupsi di lembaganya. 
PIAK menilai unitutama berdasarkan 
pendapat internal (self assessment). 
Penilaian PIAK dilakukansecara 
kuantitatif dan kualitatif agar 
seluruh inovasi unit utama/instansi 
dapatterakomodir.

Penilaian Inisiatif Anti Korupsi 
(PIAK) adalah alat ukur untuk 
menilai kemajuan instansi publik 
dalam mengembangkan upaya 
pemberantasan korupsi di instansinya 
dengan menggabungkan penilaian 
indikator kuantitatif dan kualitatif. 
PIAK mengukur apakah suatu 
instansi telah menerapkan sistem 
dan mekanisme yang efektif untuk 
mencegah dan mengurangi korupsi 
di lingkungannya. PIAK merupakan 
modifi kasi/pengembangan dari Anti 
Corruption Initiative Assessment 
(AIA) yang dibuat oleh lembaga 
antikorupsi Korea, Anti Corruption 
and the Civil Rights Commission 
(ACRC) sejak tahun 2002. 

Berbeda dengan Survei Integritas (SI) 
yang memotret kualitas layanan yang 
diberikan instansi publik kepada 
pengguna layanan dari sisi integritas, 
PIAK menilai inisiatif dari lembaga  
tersebut untuk memperbaiki dirinya. 
Pada SI penilaian didapat dari sisi 
pengguna layanan, sedangkan 
penilaian PIAK dari sisi instansi 
itu sendiri. Tahun ini merupakan 
penyelenggaraan PIAK yang ketiga 
bagi KPK. Dan, sebagai fungsi trigger 
mechanism dalam pemberantasan 
korupsi, KPK akan terus berupaya  
mendorong munculnya inisiatif 
instansi publik melakukan langkah 
nyata pemberantasan korupsi di 
lingkungan internalnya.

PEMBAHASAN

PIAK 2010
Tahun 2010, pelaksanaan PIAK yang 
diselenggarakan oleh KPK tidak 
hanya berfokus pada instansi di pusat 
namun juga diikuti oleh pemerintah 
provinsi, pemerintah kota dan 
pemerintah kabupaten. PIAK 2010 
diikuti oleh 18 Kementerian yang 
diwakili oleh 118 unit utama, 2 

Oleh : Ismawati dan Supanti
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pemerintah provinsi, 2 pemerintah 
kabupaten dan 3 pemerintah kota. 
Dari 118 unit utama peserta PIAK 
2010, hanya 55 unit utama yang 
menyerahkan laporan kualitatif 
untuk mendapatkan penilaian.

Dua variabel dalam PIAK 2010, 
adalah variabel indikator utama 
dengan bobot 0,865dan variabel 
indikator inovasi yang memiliki 
bobot 0,135. Nilai PIAK setiap 
unitutama atau pemerintah daerah 
terdiri dari gabungan semua variabel 
baik variabelindikator utama maupun 
variabel indikator inovasi. Bagi 
unit utama atau daerah yangtidak 
menyerahkan laporan kualitatif, 
berarti unit utama/pemerintah 
daerah tersebuttidak mempunyai 
nilai untuk variabel inovasi, sehingga 
nilai PIAK maksimal yangdimiliki 
hanya 8,65. Nilai PIAK tertinggi 
untuk tahun 2010 adalah Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan, dengan 
nilai 8,99. Hal ini menunjukkan 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
telah memiliki inisiatif dalam 
upaya pencegahan korupsi secara 
aktif melalui pelaksanaan ketujuh 
indikator PIAK.

Indikator penilaian PIAK 2010 
menggunakan 7 indikator kuantitatif 
yang digunakan pada PIAK 2009, 
yiatu : 
pertama, kode etik. Nilai rata-rata 
indikator kode etik merupakan yang 
terendah dibandingkan indikator 
lainnya. Rendahnya indikator kode 
etik disebabkan sebagian besar 
unit-unit utama belum melakukan 
pengembangan dan sosialisasi kode 
etik sebagai titik mula pencegahan 
korupsi. Sub indikator penilaian 
kode etik meliputi ketersediaan 
kode etik, mekanisme penerapan 
dan pelembagaan kode etik, serta 
penegakkan kode etik.

Kedua, peningkatan transparansi 
dalam manajemen SDM. Tiga sub 
indikator manajemen SDM terdiri 
atas proses rekrutmen yang terbuka 
dan transparan, sistem penilaian 
kinerja yang terukur, proses 

promosi dan penempatan jabatan 
yang transparan. Masih banyak unit 
utama yang belum menerapkan 
penilaian kinerja secara menyeluruh 
ke seluruh pegawainya.

Ketiga, peningkatan transparansi 
dalam pengadaan meliputi dua 
sub indikator yaitu penerapan 
pengadaan secara elektronik dan 
mekanisme kontrol dari eksternal. 

Keempat, peningkatan transparansi 
penyelenggara Negara terdiri dari 
dua sub indikator yaitu pelaporan 
gratifi kasi dan presentase kepatuhan 
LHKPN. Sub indikator pelaporan 
gratifi kasi, dinilai dari intensitas 
sosialisasi gratifi kasi yang relatif tinggi 
dan terdapat unit yang membantu 
menangani laporan gratifi kasi. 

Kelima, peningkatan akses publik 
dalam memperoleh informasi unit 
utama. Keterbukaan unit utama 
dalam menyebarkan informasi dan 
tingkat keaktifan unit utama menjadi 
sub indikator dalam penilaian 
indikator ini. Pada umumnya unit 
utama telah menyediakan website 
resmi, majalah/buletin, leafl et/fl yer, 
dan papan pengumuman. 

Keenam, pelaksanaan rekomendasi 
BPK/KPK/APIP. Indikator ini terdiri 
dari dua sub indikator yaitu action 
plandan presentase atas saran 
perbaikan.

Ketujuh, kegiatan promosi 
antikorupsi. Indikator kegiatan 
promosi antikorupsi masih jauh 
dari nilai yang diharapkan. Rata-rata 
untuk indikator ini masih rendah. 
Kegiatan promosi antikorupsi 
meliputi publik internal dan 
eksternal.

Selain 7 indikator kuantitaif tersebut, 
total nilai PIAK ditambah dengan 
penilaian atas inisiatif antikorupsi 
lainnya yang merupakan indikator 
kualitatif. Penilaian untuk laporan 
kualitatif dilakukan dengan 
metode self assessment check 
list. Peserta PIAK mengisi sendiri 
kuesioner dengan melampirkan 

bukti pendukung. Laporan kualitatif 
yang diterima KPK dinilai secara 
independen oleh pakar. Setiap 
laporan kualitatif dinilai oleh tiga 
orang pakar.

Variabel dan Indikator PIAK 2011
Variabel PIAK 2011, secara umum 
sama dengan yang digunakan di 
tahun sebelumnya, yang terdiri dari 
variabel utama dan inovasi. Namun 
dalam rangka penyempurnaan 
terdapat penambahan satu indikator 
pada variabel utama.Variabel 
utama terdiri dari indikator sebagai 
berikut:
a. Kode etik khusus
b. Transparansi manajemen sumber 

daya manusia
c. Transparansi penyelenggaraan 

negara
d. Transparansi dalam pengadaan
e. Mekanisme pengaduan 

masyarakat
f. Akses publik dalam memperoleh 

informasi
g. Pelaksanaan saran perbaikan 

yang diberikan oleh BPK/APIP/
KPK

h. Promosi anti korupsi

Variabel inovasi adalah variabel 
yang menggambarkan upaya-upaya 
pencegahan korupsi yang dilakukan 
instansi/unit utama/unit kerja di luar 
variabel utama. Indikator ini dinilai 
dengan pendekatan kualitatif.

Pihak yang terlibat
Pihak yang terlibat dalam PIAK 
2011 ini sebagai berikut:
1. Inspektorat K/L dan Daerah

• KPK akan berkoordinasi 
dengan pihak Inspektorat 
K/L/daerah untuk 
mengkoordinasikan pengisian 
PIAK 2011

• Pihak Inspektorat 
mensosialisasikan rencana 
keikutsertaan PIAK 2011 
kepada unit utama/SKPD 
yang menjadi target penilaian. 
Inspektorat Jenderal KESDM 
telah mensosialisasikan 
kegiatan ini pada tanggal 
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16 Maret sampai dengan 18 
Maret 2011 di Yogyakarta.

• Inspektorat menetapkan unit 
utama yang menjadi target 
untuk mewakili K/L /daerah. 
Dalam hal ini KESDM diwakili 
oleh Sekretariat Jenderal, 
Badan Litbang ESDM dan 
Badan Geologi.

• Pihak Inspektorat menjadi 
penghubung antara KPK 
dengan unit utama/SKPD 
terutam dalam tahap pengisian 
kuesioner, konfi rmasi jawaban 
dan pemenuhan bukti untuk 
penilaian.

2. Unit Utama/SKPD
• Berkoordinasi dengan 

Inspektorat dalam pengisian 
kuesioner dan penulisan 
laporan kualitatif dengan 
melampirkan dokumen 
pendukung dalam bentuk 

softcopy.
3. KPK

• Direktorat Litbang, dibantu 
Tim Ahli melakukan penilaian 
dan melakukan konfi rmasi 
atas jawaban yang telah 
dikirimkan.

Proses Penilaian PIAK
1. PIAK dinilai oleh tiga pihak, 

yaitu:
• Unit utama mengisi kuesioner 

PIAK untuk direview oleh 
Inspektorat atau disebut self 
assessment

• KPK mengumpulkan hasil 
penilaian setiap instansi 
melalui Inspektorat untuk 
dikonfi rmasi dan dinilai

• Lembaga Riset/Akademisi 
akan menetapkan nilai untuk 

laporan kualitatif
2. KPK menetapkan dan 

mengumumkan nilai akhir 
yang merupakan gabungan dari 
penilaian kuantitatif dan kualitatif. 
Nilai PIAK berkisar dari 0-10 
(tertinggi 10 dan terendah 0)

PENUTUP

PIAK adalah instrumen yang diguna-
kan untuk menilai dan memberikan 
penghargaan bagi unit utama yang 
telah membuat inisiatif-inisiatif da-
lam mengupayakan integritas serta 
budaya anti korupsi di unit utaman-
ya.

*)disarikan dari Sosialisasi 
Pengenalan Inisiatif Anti Korupsi 
yang diselenggarakan dari tanggal 
16 Maret sampai dengan 18 Maret 
2011 di Yogyakarta

16 Maret sampai dengan 18 softcop laporan kualitatif
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ABSTRAK

Walaupun telah diterbitkan 
peraturan pemerintah 
dan petunjuk pelaksa-

naanya tentang pengadaan CPNS 
yang sudah sangat jelas dan terang 
benderang, namun dalam pelak-
sanaanya prosedur rekruitmen, 
menurut opini yang berkembang 
dimasyarakat, masih jauh dari merit 
sistem, dimana cenderung masih 
dibayang-bayangi oleh praktek ko-
rupsi, kolusi, nepotisme, perkon-
coan dan semacamnya. 

PENDAHULUAN

Sehubungan dengan telah diter-
bitkannya Peraturan Pemerintah 
No.81 Tahun 2010 tentang Grand 

Pengawasan APIP dalam Pengawasan APIP dalam 
Pengadaan CPNSPengadaan CPNS

Desain Reformasi Birokrasi 2010-
2025 pada bulan nopember 2011, 
maka pada tahun 2011 reformasi 
birokrasi telah ditetapkan menjadi 
komitmen dan target bagi seluruh 
Kementerian dan Lembaga serta 
Pemerintah Daerah untuk berubah 
menuju terwujudnya tata kelola 
pemerintahan yang baik (good gov-
ernance) yang pada muaranya di-
harapkan dapat meningkatkan kual-
itas pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu fokus area perubahan 
dalam Reformasi Birokrasi yang 
masih menjadi perhatian sampai 
dengan gelombang II periode 
2010-2014 adalah terkait Sumber 
Daya Manusia (SDM) Aparatur, 
dimana salah satu kondisi yang 

diinginkan untuk dapat dicapai 
pada tahun 2014 adalah jumlah 
PNS yang proporsional dengan 
profesionalisme didukung oleh 
sistem rekruitmen dan promosi 
aparatur yang berbasis kompetensi 
dan transparan.

PEMBAHASAN

Sebagaimana diketahui bersama, 
secara nasional pada saat ini 
jumlah SDM Aparatur (selanjutnya 
disebut PNS) adalah sangat besar 
yaitu berkisar ±4.700.000 orang, 
dimana terdapat cukup banyak 
permasalahan yang melingkupinya 
terkait: kualitas, kuantitas, 
distribusi teritorial, pendapatan, 
dan tingkat produktivitas, perilaku, 

Oleh : Sahid Junaidi
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pelayanan publik. Bahkan menurut 
Miftah Toha, seorang guru besar 
ilmu pemerintahan, hanya 40% 
pegawai negari yang benar-benar 
bekerja, lainnya hanya sekedar 
datang ke kantor tanpa melakukan 
pekerjaan yang berarti.

Langkah inisiatif untuk mendapatkan 
momentum awal dalam penataan 
PNS pada konteks reformasi birokrasi 
adalah pengendalian pengadaan PNS 
sehingga didapatkan kualitas raw 
materialPNS yang unggul dibarengi 
dengan nilai integritas, netral, 
kompeten, capable, profesional dan 
berkinerja tinggi untuk menunjang 
program reformasi birokrasi.

Dalam manajemen SDM, fungsi 
pengadaan pegawai yang meliputi 
proses: penarikan, seleksi, penempa-
tan, orientasi, dan induksi, menurut 
A.F. Stoner, merupakan awal dari 
fungsi operasional berikutnya yang 
lain( pengembangan, kompensasi, 
integrasi, dan pemeliharaan), den-
gan salah satu maksud untuk mem-
peroleh pegawai yang sesuai dengan 
kebutuhan untuk mendukungthe 
right man on the right place.

Sebagai sebuah organisasi Aparat 
Pengawas Internal Pemerintah 
(APIP), Inspektorat Jenderaldalam 
paradigma barunya menjadiqual-
ity assurance, dimungkinkan da-
pat berperan lebih jauh untuk men-
jawab keraguan atas opini yang 
berkembang di masyarakat tersebut, 
khususnya dalam proses rekruitmen 
PNS, yang tentu dalam pelaksan-
aannya berkoordinasi dengan Peja-
bat Pembina Kepegawaian.

Adapun beberapa Peraturan yang 
dapat digunakan sebagai Dasar 
Hukum landasan pengadaan CPNS 
adalah :
1. Peraturan Pemerintah (PP) No 98 

Tahun 2000 jo PP 11 tahun 2002 
tentang Pengadaan PNS meliputi 
perencanaan, pengumuman, 
pelamaran, penyaringan, dan 
pengangkatan CPNS/PNS.

2. Keputusan Kepala BKN No.11 

Tahun 2002 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan PP 98 Tahun 2000.

3. Peraturan Kepala BKN No.30 
Tahun 2007 tentang Pedoman 
Pelaksanaan CPNS

Sejak diberlakukannya PP No.48 
Tahun 2005diatur bahwaPejabat 
di lingkungan instansi pemerintah 
tidak diperbolehkan mengangkat 
tenaga honorer sejak tanggal 11 
Nopember 2005. Oleh karena itu-
pembahasan pengadaan pegawai 
difokuskan pada CPNS yang berasal 
dari pelamar umum. Dimana untuk 
mendapatkan PNS yang unggul dan 
profesional, aspek rekruitmen se-
harusnya didesain sedemikian rupa 
dan sebaik mungkin sehinggadapat 
menghasilkan PNS yang sesuai den-
gan kebutuhan untuk menjawab-
kompleksitas tuntutan pelayanan 
publik, mengingat PNS sampai den-
gan saat ini masih dapat dikatakan 
sebagai golongan terdepan dalam 
urusan pelayanan publik. 
Secara garis besar terdapat beberapa 
aspek yang harus mendapat perhatian 
terkait pengawasan pengadaan 
CPNS di lingkungan Instansi Pusat/
Lembaga dan Pemerintah Daerah 
agar didapatkan kualitas PNS yang 
unggul, diantaranya adalah : 
A. Aspek Perencanaan dan 

Persiapan
• Prinsip dasar pengadaan 

CPNS : netral, obyektif, 
akuntabel, bebas dari korupsi, 
kolusi, dan nepotisme, dan 
transparan

• Formasi harus disertai analisis 
kebutuhan sesuai tugas fungsi 
instansi

B. Aspek Pelaksanaan Pengadaan
• Pembentukan Tim Pengadaan 

CPNS dan uraian tugasnya
• Persyaratan Administrasi dan 

Seleksi Administrasi 
• Materi soaldisusun mengacu 

kepada kisi-kisi, yaitu:Tes 
Kemampuan Dasar 70%: 
Tes Pengetahuan Umum, 
Tes Bakat Skolastik, Tes 
Skala Kematangan, dan Tes 

Kemampuan Bidang 30%.
• Dalam rangka menjaga 

obyektifi tas, jenis Ujian tertulis 
dengan jenis pertanyaan 
tertutup

• Pengumuman secara luas da-
lam waktu yang cukup mini-
mal 14 hari, untuk instansi 
pusat biasanya dimulai bu-
lan September dan untuk 
pemerintah daerah dimulai 
bulan oktober.

• Pelaksanaan Seleksi yang 
tertib disertai Berita Acara 
Pelaksanaan

• Pengolahan hasil ujian dengan 
komputer harus disaksikan 
oleh Inspektorat

• Penetapan kelulusan 
berdasarkan peringkat hasil 
pengolahan Lembar Jawaban 
Komputer (LJK) yang dibuat 
Subtim Pembuat Soal dan 
Pengolah Hasil Ujian

• Penyerahan master soal 
dan LJK kepada PPK dan 
pemusnahan sisa soal ujian

• Pemrosesan NIP dan 
Pengangkatan menjadi CPNS 

• Penempatan CPNS yang 
diterima sesuai dengan 
formasi yang telah ditetapkan 
Menpan

C. Aspek Pengawasan dan 
Pengendalian
• Tim pelaksana Pusat 

Pengadaan CPNS 
berkoordinasi dengan APIP 
untuk melakukan pengawasan 
dan pengendalian terhadap 
seluruh proses perencanaan, 
pelaksanaan seleksi, hingga 
pengangkatan CPNS

• Pendalaman informasi 
atau reaksi/pengaduan 
resmi masyarakat terhadap 
pelaksanaan seleksi 
penerimaan CPNS

D. Aspek Evaluasi
Evaluasi terhadap pelaksanaan 
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pengadaan CPNS harus senan-
tiasa dilakukan dimana hasilnya 
digunakan menjadi bahan masu-
kan dalam penyempurnaan pe-
doman pelaksanaan pengadaan 
CPNS berikutnya.

Jika penulis perhatikan, sebenarnya 
peraturan perundangan yang ada 
sudah sangat cukup dalam men-
jaga dan mengawal sistem rekruit-
men PNS yang fair, beberapa hal 
telah diatur secara jelas dan tegas 
dalam Peraturan Pemerintah dan 
Peraturan Kepala BKN di atas.Hal 
ini dilakukan sebagai upaya un-
tuk menjaring SDM aparatur yang 
kompeten. Namun kadang-kadang 
dalam praktiknya masih dijump-
aiperbedaan pelaksanaan di sana-
sini dikarenakan permasalahan 
komitmen organisasi.

Oleh karena itu partisipasi APIP da-
lam pengendalian pengadaan CPNS 
diharapkan dapat meminimalkan 
praktek-praktek yang kurang terpuji 
yang membayangi proses rekrutmen 
SDM Aparatur tersebut.

KESIMPULAN

Sebagai organisasi publik, per-
masalahan rekruitmen PNS adalah 
permasalahan yang sangat sensitif 
yang dapat menimbulkan apatisme 
dan ketidakpercayaan masyarakat 
dalam penyelenggaraan bernegara. 
Oleh karena itu sebagai bentuk 
akuntabilitas publik, instansi pemer-
intah wajib menjamin bahwa:
• Pola rekruitmen PNS yang kom-

prehensif, benar-benar sesuai 
dengan keahlian dan kompetensi 
SDM PNS berdasarkan kebutu-
han riil

• Sistem kekerabatan dan nepotisme 
dalam rekruitmen dan penempatan 
suatu jabatan adalah persoalan 
yang harus segera dihindari.

• Sistem rekrutmen yang tidak 
fair  hanya akan membawa 
permasalahan lain di kemudian 
hari terkait profesionalisme dan 
produktivitas PNS.
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Peran dan Posisi Auditor Internal Peran dan Posisi Auditor Internal 
dalam Manajemen Proyekdalam Manajemen Proyek

PENDAHULUAN

1. Melihat kembali posisi inter-
nal auditor dalam pengelolaan 
(manajemen) proyek yaitu gam-
baran yang tepat terhadap po-
sisi auditor dalam manajemen 
proyek tentunya termasuk per-
timbangan harapan pelanggan 
internal auditor.

2. Memperkirakan implemen-
tasi pelaksanaan peran Audi-
tor Internal dalam pengelolaan 
(manajemen) proyek  dengan 
pokok bahasan :
o Yang Boleh dan Yang Tidak 

Boleh Dilaksanakan Internal 
Auditor.

o Kontribusi Auditor Internal 
dalam Perencanaan Proyek.

o Kontribusi Auditor Internal  
dalam Proses Seleksi Pemasok/
Mitra.

o Kontribusi Auditor Internal 

dalam Pelaksanaan Proyek.
o Kontribusi Auditor Internal 

dalam Penyelesaian Proyek 
(fi nishing).

Stakeholder adalah manajemen yang 
berkepentingan atas pelaksanaan 
proyek sedangkan Pemilik Proyek 
umumnya disebut sebagai Pemimpin 
Proyek, adalah unit atau Kelompok 
Kerja yang ditugaskan oleh stake-
holder untuk melaksanakan suatu 
proyek. Dari sudut pandang yang 
baru, keduanya diperlakukan seba-
gai pelanggan oleh Auditor Inter-
nal. Sebagai pelanggan, harapannya 
perlu dipenuhi oleh auditor internal 
dengan memperhatikan jenjang ke-
pentingan pelanggan.

Untuk dapat memberikan pe-
layanan prima kepada pelanggan, 
auditor internal perlu mengenali 
harapan dan kebutuhan pelanggan 
yang dapat dipenuhi oleh keahlian 
auditor. 

PEMBAHASAN

Kontribusi Auditor Internal da-
lam Manajemen Kegiatan/Proyek. 
Pendefi nisian ekspektasi nilai yang 
perlu diberikan (deliverable values) 
diidentifi kasi secara keseluruhan 
sebelum mempertimbangkan rel-
evansinya dengan peran yang dapat 
dimainkan auditor internal.
 

Sebelum mendefi nisikan ekspektasi 
pelanggan, auditor perlu memper-
timbangkan struktur posisi pelang-
gan. Misalnya: Kepentingan stake-
holder, misalnya instansi, berada di 
atas kepentingan pemimpin proyek; 
Kepentingan kontraktor atau kon-
sultan proyek, berada di bawah ke-
pentingan penanggungjawab kegia-
tan/P2K/pemimpin proyek.

Deliverable values dikembangkan dari 
dua komponen yang mempengaruhi 
kepuasan pelanggan:
• Kebutuhan riil pelanggan, baik 

yang disadari maupun yang tidak 
disadari oleh pelanggan yang 
bersangkutan.

• Ekspektasi pelanggan, baik yang 
sesuai dengan kebutuhan riilnya 
maupun yang tidak.

Kedua informasi tersebut sama 
pentingnya dan harus disinergikan 
dengan hati-hati. Berkenaan dengan 
kebutuhan pelanggan yang belum 
disadari pelanggan, auditor internal 
berkewajiban untuk mentransfer 
pengetahuan dan kesadarannya 
kepada pelanggan (customer 
education) agar pelanggan dapat 
merasakan manfaat nilai yang 
ditransfer oleh auditor internal. 

Penjelasan tujuan proyek dalam 
dokumentasi yang ada umumnya 

Oleh : Alimuddin Baso
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Dengan pertimbangan tujuan 
tersebut - yang seringkali tidak 
tercakup dalam tujuan tertulis 
- auditor akan menemukan 
kriteria-kriteria baru yang perlu 
diperhatikan, misalnya harga yang 
terjangkau oleh pedagang lama, 
perbaikan ketertiban dan keamanan, 
peningkatan kesehatan lingkungan 
dan lain-lain.

Pencapaian tujuan tersebut 
tentunya perlu dianalisa 
pengendalian dan pencapaiannya 
agar proyek tidak menghadapi 
risiko tuntutan masyarakat di 
kemudian hari - yang mungkin 
menambah pos pengeluaran 
daerah secara tidak terduga.

Contoh kontribusi Auditor:
• Membantu pemimpin proyek 

untuk mengindentifi kasi risiko 
yang perlu dimitigasi.

• Mereview pengendalian yang 
diperlukan sebelum risiko 
terjadi.

• Memberikan rekomendasi yang 
berkenaan dengan mitigasi risiko 
sepanjang tidak berkaitan dengan 
pengambilan keputusan.

Lebih dalam lagi, auditor dapat 
melakukan penaksiran risiko-risiko 
yang berubah bersamaan dengan 
pelaksanaan proyek dan mengung-
kapkan dalam laporan hasil audit se-
bagai informasi risiko atau mereko-
mendasikan dilaksanakannya reas-
sessment bila menemukan indikasi 
perubahan risiko yang signifi kan.

menggambarkan ekspektasi utama 
stakeholder dan pemilik proyek 
karena mereka dituntut untuk me-
menuhi tujuan tersebut. Auditor 
Internal tidak boleh berhenti pada 
rumusan tersebut melainkan harus 
menggali pengaruh proyek terh-
adap kinerja organisasi stakeholder 
dan pemilik proyek. Auditor Inter-
nal perlu memperhatikan dan men-
gukur setiap aspek kinerja sebagai 
jabaran tujuan untuk kemudian 
disusun prioritasnya.

Karena fungsi Auditor Internal lebih 
dekat ke pengelolaan risiko, maka 
nilai yang dapat diberikan berke-
naan dengan pengelolaan risiko 
pencapaian tujuan proyek.  Kontri-
busi auditor internal akan dihargai 
bilamana dapat memberikan jasa 
yang  mendukung jaminan penca-
paian tujuan tersebut.

Sebagai contoh Proyek Peningkatan 
Pasar Rakyat di Kotamadya Alpa 
dengan Tujuan Stratejik :
• Mengubah pasar becek menjadi 

pasar yang sehat dan rapi.
• Mengatasi kemacetan lalu lintas.
• Meningkatkan perekonomian 

rakyat disekitar lokasi.

Berkenaan dengan tujuan di atas, au-
ditor perlu mengidentifi kasi tuntutan 
masyarakat dan pedagang setempat 
sebagai bagian stakeholder, misal-
nya pembangunan tidak akan men-
gubah pelaku perdagangan di pasar 
tersebut. (dengan pedagang yang 
sama dan konsumen yang sama).

Pada kasus-kasus tertentu, audior 
perlu mengungkapkan potensi 
kerugian dari risiko yang diakibatkan 
oleh suatu pengambilan keputusan.

BATASAN DAN ANJURAN

Berikut merupakan beberapa 
contoh praktek yang dirumuskan 
sebagai arahan (guidance) 
bagi auditor internal dalam 
menjalankan perannya.

Hal yang Tidak Diperkenankan
Prinsip pembatasan peran auditor 
internal adalah untuk memelihara 
independensinya dengan memisah-
kan peran pengambilan keputsuan 
dan pertanggungawaban dengan 
peran pengawasan.

Auditor tidak diperkenankan untuk 
mengambil keputusan, menyusun 
laporan dan mengambil tanggung 
jawab pengelolaan (manajemen). 

Dari literatur dan praktek yang 
ada, dapat dikemukakan beberapa 
larangan sebagai berikut:
• Menyusun selera risiko.
• Melibatkan diri dalam proses 

manajemen risiko.
• Assurance pengelolaan atas risiko.
• Mengambil keputusan atas 

manajemen risiko.

Kebutuhan 
Riil Pelanggan 

Ekspektasi 
Pelanggan 

Disadari 

Belum Edukasi 
Definisi 

Deliverable 
Values 

Rancangan 
Peran dan 

Jasa Auditor 
Internal 
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• Mengimplementasikan risk-
response atas nama manajemen.

• Bertanggungjawab atas 
manajemen risiko.

Hal yang Diperkenankan Auditor 
internal diperkenankan untuk:
• Memfasilitasi risk assessment.
• Mengarahkan manajemen dalam 

merespon risiko.
• Mengkordinasikan efektivitas 

ERM.
• Mengkonsolidasikan pelaporan 

risiko.
• Mengembangkan dan 

memelihara kerangka 
pengelolaan risiko.

• Mengembangkan strategi 
manajemen risiko.

Hal yang Dianjurkan
• Memfasilitasi risk assessment
• 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.

Evaluasi Pengelolaan Risiko/
Pengendalian Intern

Salah satu persyaratan manajemen 
risiko, termasuk pengendalian 
intern, yang efektif adalah 
pelaksanaan “separate evaluation” 
yaitu aktivitas auditor (terutama 
auditor internal) untuk mengevaluasi 
efektifi tas pengelolaan risiko atau 
pengendalian intern.

Diagram berikut menggambarkan 
hubungan  antara proses pengen-
dalian dengan proses evaluasi efek-
tifi tas pengendalian intern :  
Manajemen wajib melaksanakan 
pengelolaan risiko yang didalam-
nya tercakup pengendalian intern 
karena merupakan bagian dari usa-
ha pencapaian tujuan dan pening-
katan kemampuan untuk meman-
faatkan peluang.

Prosesnya terdiri dari aktivitas-
aktivitas manajemen berikut:

1. Perencanaan:
 

a. Merumuskan tujuan-tujuan 
yang hendak dicapai dengan 
mempertimbangkan keselarasan 
dengan visi, misi, nilai dan 
strategi, peluang pencapaian dan 
langkah-langkah pencapaiannya.

b. Mengidentifi kasi kejadian-keja-
dian yang dapat mempengaruhi 
pencapaian tujuan.

c. Mengukur dampak potensi 
kerugian dan peluang terjadinya 
kejadian-kejadian tersebut (risk 
assessment).

d. Menentukan respon terhadap 
kejadian yang berpotensi 
menimbulkan kerugian (risiko).

e. Menentukan pengendalian yang 
perlu dipasang (diterapkan) 
berdasarkan pertimbangkan 
respon terhadap risiko.

Keluaran (output) dari proses-proses 
di atas yang penting dimiliki oleh 
auditor adalah suatu daftar risiko 
dan pengendaliannya (risk and 
control register). Daftar tersebut 
dapat menjadi acuan yang sama 
antara manajemen dengan auditor 
internal dalam merancang kontribusi 
masing-masing.

Auditor internal dapat memainkan 
peran preventif melalui fasilitasi 
proses penaksiran risiko dan 
mereview kecukupan kebijakan dan 
prosedurnya.

Dalam kaitannya dengan pelaksa-
naan proyek, auditor dapat mem-

fasilitasi penaksiran risiko pada saat 
perencanaan proyek, mereview ke-
selarasan (alignment) tujuan-tujuan 
yang dikembangkan dengan tujuan 
stratejik proyek, menilai kecu-
kupan prosedur penaksiran risiko, 
mereview kecukupan pengenda-
lian dan seterusnya.

2. Persiapan:

Manajemen berkewajiban,
a. Menyesuaikan struktur organ-

isasi, kebijakan dan prosedur 
sesuai dengan kebutuhan pen-
capaian tujuan dan pengen-
dalian yang perlu dipasang.

b. Menentukan langkah pem-
binaan lingkungan internal/
pengendalian.

c. Menyiapkan perangkat yang 
berkaitan dengan informasi 
dan komunikasi.

d. Melengkapi SDM sesuai den-
gan kuantitas dan kompetensi 
yang diperlukan untuk melak-
sanakan strategi dan usaha 
pencapaian tujuan.

e. Mengkomunikasikan kebi-
jakan dan selera risiko.

Auditor internal dapat memberikan 
nilai (deliver values) dengan 
mereview struktur organisasi, 
pelimpahan wewenang, penentuan 
tanggungjawab dan tugas-tugas, 
dan memastikan pengendalian 
yang tercakup dalam “risk & 
control register” dituangkan dalam 
kebijakan dan prosedur, sebaiknya 

P t di i d i kti it f ilit i k i i ik d t
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sebelum kebijakan dan prosedur 
ditetapkan.

Auditor internal juga perlu 
mereview rancangan pengelolaan 
sumberdaya manusia untuk 
memastikan kebijakan pengelolaan 
SDM dan organisasi mendukung 
pengembangan lingkungan internal 
yang kondusif. Faktor-faktor yang 
perlu diperhatikan, antara lain:
• Kebijakan remunerasi (kompen-

sasi) mendukung pencegahan 
kecurangan (fraud).

• Sistem “reward & punishment” 
memadai untuk mendukung 
optimalisasi kinerja dan 
pencegahan fraud.

• Kecukupan program sosialisasi 
nilai dan kode etik untuk 
membangun budaya yang telah 
dirancang oleh top managements.

• Kecukupan pengendalian untuk 
memastikan system “reward & 
punishment” dilaksanakan secara 
konsisten.

• Tujuan-tujuan yang ditetapkan 
cukup realistik dan mampu me-
maksimalkan kontribusi SDM.

3. Pelaksanaan Manajemen :
a. Melaksanakan pemantauan 

dan mengambil tindakan yang 
diperlukan untuk memastikan 
respon yang tepat terhadap 
risiko dan optimalisasi 
pemanfaatan peluang.

b. Mewajibkan dan pemantauan 
dan pelaporan efektivitas 
pengelolaan risiko (termasuk 
pengendalian intern).

c. Melaksanakan dan memasti-
kan keandalan informasi dan 
pengkomunikasiannya, ter-
masuk pemanfaatan dan re-
spon terhadap informasi.

d. Membuka saluran pengaduan 
(whistle blower) dan merespon 
secara tepat.

4. Pelaporan
a. Konsolidasi “Laporan Efek-

tivitas Pengelolaan Risiko/
Pengendalian Intern dan De-
fi siensinya.

b. Menugaskan auditor internal 

untuk mengevaluasi efektivi-
tas pengelolaan risiko/pen-
gendalian intern.

c. Mendistribusikan laporan 
pada stakeholders

Berikut merupakan contoh-contoh 
apa yang dapat dilaksanakan oleh 
auditor dalam proses pengelolaan 
proyek. Contoh berikut merupakan 
contoh secara umum yang perlu 
dikembangkan sesuai keunikan 
organisasi dan proyek.

Kontribusi Auditor dalam Studi 
Kelayakan

Studi kelayakan umumnya 
dilaksanakan oleh konsultan 
independen dengan demikian 
auditor internal dapat memfokuskan 
perhatiannya pada risiko dan 
pengendalian kualitas studi 
kelayakan sebagaimana contoh 
berikut:

Risiko:
1. Konsultan pelaksana studi 

kelayakan tampak (in appearance) 
tidak independen sehingga 
hasil studi kelayakan diragukan 
kewajarannya.

2. Konsultan pelaksana studi 
kelayakan tidak independen 
dalam melaksanakan studi.

3. Kompetensi konsultan 
independen tidak mencukupi.

4. Hasil studi kelayakan tidak 
akurat.

Risiko-risiko di atas pada dasarnya 
telah dikendalikan melalui 
persyaratan pengadaan / lelang, 
persyaratan kontrak dan lain-lain, 
meskipun penyusunan regulasi 
tersebut bersifat umum dan 
cenderung ingin mengendalikan 
seluruh risiko tanpa melihat 
prioritasnya.

Dalam posisi demikian, auditor per-
lu membantu pemimpin proyek un-
tuk memastikan proses pemilihan 
konsultan mampu menjamin inde-
pendensi konsultan (in appearance 
& in fact) dan studi kelayakan dilak-
sanakan oleh SDM yang memenuhi 
persyaratan kompetensi.
Risiko Tidak Independen dalam Pe-
nampilan dikendalikan secara pre-
ventif melalui mekanisme pemilihan 
konsultan studi kelayakan misalnya 
“Term of Reference” mensyaratkan 
konsultan sebagai lembaga mau-
pun SDM yang melaksanakan tidak 
memiliki kaitan dengan pengelola 
proyek, stakeholder proyek dan 
tidak memperoleh keuntungan dari 
proyek selain jasa studi kelayakan”
Auditor dapat memberikan saran un-
tuk melengkapi rincian TOR di atas 
tanpa mengurangi tanggungjawab 
panitia lelang untuk membuat TOR 
dengan baik. 

untuk mengevaluasi efektivi 4 Hasil studi kelayakan tidak
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Faktor krusial dan sering menyulitkan 
auditor adalah memastikan bahwa 
persyaratan dalam TOR tidak 
disusun sedemikian rupa untuk 
mengarahkan pemenang lelang. 
Audit atas risiko tersebut dapat 
dilakukan dengan menghubungkan 
tujuan lelang dengan persyaratan 
TOR. Persyaratan yang berlebihan 
dan tidak umum merupakan indikasi 
pengarahan pemenang lelang.

Jika dianggap perlu (nilai proyek san-
gat signifi kan) auditor dapat mem-
bantu melaksanakan pengujian dan 
konfi rmasi pemenuhan persyaratan 
tersebut tanpa mengurangi kewa-
jiban peserta lelang untuk membuat 
pernyataan secara jujur dan pertang-
gungjawabannya di kemudian hari.

Untuk menjamin studi kelayakan di-
laksanakan oleh SDM yang indepen-
den dan memiliki kompetensi yang 
dibutuhkan, penanggungjawab keg-
iatan/P2K/pemimpin proyek perlu 
memantau pelaksanaan kegiatan 
studi kelayakan. Auditor internal 
dapat membantu kegiatan terse-
but dengan mengevaluasi laporan 
kemajuan studi kelayakan dan do-
kumen-dokumen pendukungnya. 
Konfi rmasi seringkali diperlukan 
untuk memastikan kebenaran SDM 

yang dialokasikan untuk melaksana-
kan studi kelayakan.

Auditor juga dapat membantu 
mereview kecukupan prosedur studi 
kelayakan dan keandalan data atau 
informasi yang dipergunakan dalam 
studi kelayakan untuk memastikan 
akurasi atau kewajaran hasil studi 
kelayakan. Bilamana dalam studi 
kelayakan terindikasi adanya risiko 
yang perlu diperhatikan, auditor 
dapat meminta konsultan untuk 
mengungkapkan informasi risiko 
tersebut melalui penanggungjawab 
kegiatan/P2K/pemimpin proyek.

Hal yang perlu diperhatikan 
adalah bahwa kegiatan-kegiatan 
auditor dalam pelaksanaan langkah 
preventif di atas tidak mengurangi 
tanggungjawab masing-masing pihak 
meskipun memberikan kontribusi 
yang besar terhadap peningkatan 
efektifi tas pengelolaan risiko. Auditor 
tidak diperkenankan mempengaruhi 
pengambilan keputusan yang 
terkait dengan selera risiko dan 
alternatif keputusan melainkan 
rekomendasi dan peringatan 
yang diperlukan oleh pengelola 
dengan tetap menempatkan 
posisi pengambilan keputusan 
dan pertanggungjawabannya 
pada pengelola. Rekomendasi 
auditor sebaiknya hanya yang 

berkaitan dengan penyempurnaan 
pengelolaan risiko dan peringatan 
tentang adanya risiko yang belum 
teridentifi kasi. Auditor dapat 
mengungkapkan kecukupan 
prosedur pengendalian sesuai 
dengan risiko yang prioritasnya 
ditetapkan oleh pengelola/
manajemen.

Risk Adjusted Financial Projection 
(RAFP)

Kita jarang sekali menemukan 
proyeksi keuangan yang telah 
dikoreksi dengan perkiraan risiko 
sisa (residual risk) atau yang biasa 
disebut sebagai “risk adjusted 
fi nancial projection”. 

Meskipun RAFP belum cukup 
dikenal saat ini, tidak ada salahnya 
bila pengelola dan auditor mulai 
mempertimbangkannya sebagai 
informasi yang akan menjadi 
tuntutan di masa depan.

Jika proposal atau hasil studi 
kelayakan proyek mencantumkan 
RAFP, penanggungjawab kegiatan/
P2K/pemimpin proyek dapat 
meminta bantuan auditor internal 
untuk mereview kecukupan prosedur 
dan kelayakan perhitungan RAFP.

Kontribusi Auditor dalam 
Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan/
Proyek

Berangkat dari contoh risiko-
risiko pelaksanaan kegiatan/
proyek berikut, auditor dapat 
mengembangkan kontribusinya:
1. Wan prestasi kontraktor/

konsultan.
• Keterlambatan waktu
• Ketidak-sesuaian dengan 

spesifi kasi
• Pelaporan yang tidak sesuai 

dengan keadaan yang 
sebenarnya (fraudulence in 
reporting).

• Percepatan pembayaran yang 
tidak semestinya

• Pembebanan / reimbourse 
biaya yang tidak semestinya

di l k ik k l k
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2. Penolakan lingkungan, yang 
dapat disebabkan oleh berbagai 
faktor, misalnya:
• Kegagalan pengelolaan lim-

bah proyek
• Kegagalan pengelolaan po-

tensi sengketa
• Kegagalan pengelolaan gang-

guan proyek
• Kegagalan pengelolaan pri-

laku pelaksana proyek dan 
petugas keamanan yang dap-
at mengundang reaksi negatif 
lingkungan

• Pengelolaan ancaman kerusu-
han

3. Gangguan Alam dan Kecelakaan
• Banjir
• Kebakaran

4. Perubahan Lingkungan, misal-
nya
• Kenaikan harga yang dapat 

mengancam pelaksanaan 
proyek

• Kelangkaan pasokan material
• Perubahan sukubunga yang 

mengganggu keuangan kon-
traktor

Dengan mengindentifi kasi alterna-
tive mitigasi risiko-risiko sebagaima-
na contoh di atas dan menelusuri 
ruang pengendaliannya secara pro 
aktif, auditor internal akan dapat 
mengembangkan perannya dalam 
proses pemantauan pelaksanaan 
kegiatan/proyek yang sangat ber-
nilai bagi semua pihak.

Kontribusi Auditor dalam Mengelola 
Risiko Pembayaran

Risiko Pembayaran umumnya antara 
lain berkenaan dengan:
1. Adanya pembayaran yang 

dilaksanakan yang tidak sesuai 
dengan syarat pembayaran dan 
tidak didukung dokumen yang 
valid.

2. Adanya kelebihan pembayaran 
baik yang diikuti oleh kecurangan 
pelaporan maupun tidak.

3. Adanya pembayaran yang terlalu 
cepat.

4. Adanya pembayaran yang tidak 
diperkenankan oleh ketentuan 
yang berlaku.

5. Adanya pembayaran yang tidak 
Peran auditor dalam hal ini antara 
lain review atas kecukupan kebi-
jakan dan prosedur pembayaran 
dan evaluasi laporan yang menjadi 
dasar penagihan. 

Kontribusi Auditor Internal dalam 
Penyelesaian Kegiatan/Proyek

Proses yang paling rawan dalam 
penyelesaian proyek adalah 
identifi kasi risiko-risiko yang 
merupakan buah dari pelaksanaan 
kegiatan/proyek yang akan menjadi 
beban pemilik proyek untuk 
masa selanjutnya dan persiapan 
mitigasinya.

Meskipun identifi kasi risiko pasca 
proyek belum lazim dilaksanakan 
saat ini, kegiatan tersebut sangat 
penting untuk dilaksanakan sebelum 
penyerahan kegiatan/proyek.

“Risk assessment” pasca proyek se-
baiknya dilaksanakan oleh penang-
gungjawab kegiatan/P2K/pemimpin 
proyek dan Kontraktor/Konsultan 
Proyek dengan difasilitasi oleh audi-
tor internal untuk kemudian dituang-
kan dalam dokumen yang menjadi 
bagian dari berkas penyerahan keg-
iatan/proyek.

Hasil risk assessment akan membuka 
peluang pembagian risiko antara 
pemilik proyek dengan kontraktor/
konsultan proyek dan menjadi 
masukan penting bagi pihak yang 
akan memanfaatkan hasil proyek / 
pengelola selanjutnya.

Auditor internal, selain 
memfasilitasi kegiatan tersebut, juga 
diperkenankan untuk melakukan 
risk-assessment tersendiri dan 
mengungkapkan risiko-risiko lain 
yang perlu dipertimbangkan. 

Kegiatan lain auditor internal 
adalah:
• Mengaudit pelaksanaan proyek 

secara keseluruhan.
• Mengaudit laporan kontraktor/

konsultan proyek.
• Mengaudit ketaatan (compliance 

audit) pengelolaan proyek.
• Menyarankan langkah-langkah 

lanjutan yang dianggap perlu 
dilaksanakan oleh pengelola 
dan pemilik proyek, baik untuk 
mengelola potensi risiko, 
maupun untuk mengatasi risiko 
yang telah terjadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas 
auditor internal dapat memberi-
kan kontribusi dalam pengambi-
lan keputusan khususnya terhadap 
kelemahan yang paling sering 
kita saksikan akhir-akhir ini yaitu 
lemahnya mekanisme peringatan 
atas pelanggaran hukum dan pe-
rundang-undangan yang berlaku. 
Faktor tersebut mencetuskan ter-
jadinya kasus-kasus tindak pidana 
korupsi yang belum tentu disadari 
oleh pengambil keputusan. 

Mekanisme audit dan enforcement 
penindakan kasus tindak pidana 
korupsi seringkali menjadi faktor 
yang menggentarkan pengambil 
keputusan. Karena proses tersebut 
merupakan proses alamiah yang 
sulit untuk diatasi secara parsial, 
peningkatan mekanisme identi-
fi kasi  risiko ketaatan dan sistem 
peringatannya akan membantu 
pengambil keputusan untuk lebih 
“confi dence” dalam mengambil 
keputusan.

Peran internal auditor dalam 
mengembangkan mekanisme terse-
but menjadi sangat penting dalam 
kondisi seperti yang kita hadapi 
akhir-akhir ini.

DAFTAR PUSTAKA :

1. Auditor Forum (FKSPI)
2. Jill D Race,CPA - Vice President 

& Audit Manager pada California 
Federal Bank’s - West Sacramento 
Offi ce.

3. Paul E Lindow,CPA - Vice 
President & Director of Audit and 
Regulatory Risk Management 
pada California Federal Bank 
Sacramento di San Francisco.
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BERBAGAI PENDEKATAN DALAM MENGEVALUASI BERBAGAI PENDEKATAN DALAM MENGEVALUASI 
GOOD GOVERNANCE INSPEKTORAT JENDERAL GOOD GOVERNANCE INSPEKTORAT JENDERAL 

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sari
Dalam 2 tahun terakhir (2009-2010) dilakukan evaluasi pelaksanaan good 

governance dilingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Pendekatan 
yang dilakukan didasarkan pada aspek  Perencanaan Strategis,  Manajemen 
Keuangan, dan Manajemen Risiko. Evaluasi dari kedua pendekatan tersebut 
menghasilkan beberapa rekomendasi perbaikan dalam pengelolaan good 

governance di lingkungan Inspektorat Jenderal KESDM.

Gambar 1
Konsepsi fungsi good governance

Selama kurun waktu 2009 – 
2010, evaluasi yang dilakukan 
dititikberatkan pada aspek 
Perencanaan Strategis, Manajemen 
Keuangan dan Manajemen Risiko. 
Didalam menggunakan parameter-
parameter good governance, 
terdapat perbedaan jumlah 
parameter antara pendekatan aspek 
Perencanaan Strategis, Manajemen 
Keuangan dengan pendekatan 
aspek Manajemen Risiko. 

Parameter good governance yang 
digunakan dalam aspek Perenca-
naan Strategis dan Manajemen 
Keuangan yaitu TARIF (Transpar-
ency, Accountability, Responsibil-
ity, Independence dan Fairness), 
sedangkan parameter yang diguna-
kan dalam aspek Manajemen Risiko 
didasarkan pada 14 parameter se-
suai dengan buku hijau Bappenas 
(2007), yaitu visionary, openness 
and transparency, participation, ac-
countability, rule of law, democracy, 
professionalism and competency, 
responsiveness, effi ciency and ef-
fectiveness, decentralization, private 
sector and civil society partnership, 
commitment to reduce inequality, 
commitment to environmental pro-
tection, commitment to fair market.

Pendekatan Aspek Perencanaan 
Strategis dan Manajemen Keuangan

Evaluasi dilakukan dengan 
pengumpulan bahan-bahan data 
primer meliputi dokumen Renstra 
ataupun LAKIP Inspektorat Jenderal 
Departemen Energi dan Sumber 
Daya Mineral, peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta 
kebijakan-kebijakan yang  berkaitan 
dengan  bidang yang akan diteliti 
serta sumber-sumber literatur lainnya 
berkaitan dengan teori governance. 

Oleh : Ahmad Syauqi, Punta Bonasalin

Kata Kunci : good governance, aktivitas utama, hasil

PENDAHULUAN   

Dalam menentukan dan mengevaluasi good governance dapat dilakukan 
melalui beberapa pendekatan konsepsi fungsi/aspek. Pada tulisan 
sebelumnya yang dimuat dalam Buletin Pengawasan Volume 6 No. 4 - 
Desember 2009, dijelaskan mengenai teori konsepsi fungsi dari aspek 
Perencanaan Strategis dan Manajemen Keuangan yang merupakan bahan 
penelitian penulis dalam mengevaluasi good governance Inspektorat 
Jenderal KESDM. Disamping itu, pada tahun 2010 Inspektorat Jenderal 
KESDM juga melakukan kegiatan assessment good governance melalui 
pendekatan aspek manajemen risiko sebagai bagian dari kegiatan identifi kasi 
risiko dalam wilayah tugas dan fungsi Kementerian ESDM dalam bentuk 
perjanjian kerjasama pekerjaan jasa konsultansi.
Landasan teori dalam mengevaluasi good governance ini sesuai dengan 
gambar berikut :

Sumber : PPA-FEUI (2006) dan berbagai sumber yang diolah

b

Teori Governance

Good Governance

Parameter (TARIF)Konsepsi Fungsi

Perencanaan
Strategis

EVALUASI EVALUASI EVALUASI

Manajemen
Keuangan

Manajemen
Resiko

Perumusan dan
Pelaksanaan

Kebijakan

Audit

ALUASI ALUASI ALUASI
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Selain itu dikembangkan juga alat 
bantu kuesioner semi terstruktur 
kepada responden yang ditetapkan 
yang disusun secara tertutup untuk 
mengetahui persepsi pihak-pihak 
terkait. Data hasil kuesioner diolah 
dengan menggunakan statistik rata-
rata dan distribusi frekuensi dengan 
tujuan untuk memperoleh skor 
umum fungsi Perencanaan 
Strategis dan Manajemen 
Keuangan (dalam 
tulisan ini penulis hanya 
menitikberatkan pada satu 
tujuan tersebut). Hasil ini 
disesuaikan dengan hasil 
penelaahan dokumen dan 
analisis dokumen.

Hasil evaluasi terhadap 
fungsi Perencanaan Strat-
egis pada Inspektorat Jen-
deral DESDM menunjuk-
kan skor 4.34 dari skala 7. 
Ini menunjukkan bahwa 
dengan menggunakan pa-
rameter good governance 
yaitu TARIF, pelaksanaan 
fungsi Perencanaan Strat-
egis dalam pencapaian 
good governance tergo-
long Cukup dalam setiap 
aktivitas utama (Persiapan, 
Perumusan, Pelaksanaan, 
Pengendalian, Evaluasi). 
Secara rata-rata, param-
eter fairness, transparency 
dan  responsibility meru-
pakan 3 (tiga) besar yang memiliki 
nilai terendah diantara parameter 
TARIF untuk setiap aktivitas utama. 
Hal ini menggambarkan persepsi pe-
gawai Inspektorat Jenderal KESDM 
terhadap objektivitas dan keterbu-
kaan dalam pengambilan keputusan 
masih harus ditingkatkan, selain itu 
tanggung jawab dalam menjalankan 
wewenang perlu lebih dibenahi.  

Hasil evaluasi terhadap fungsi 
Manajemen Keuangan pada 
Inspektorat Jenderal DESDM 
menunjukkan skor 4.50 dari 
skala 7. Ini menunjukkan bahwa 
dengan menggunakan parameter 

good governance yaitu TARIF, 
pelaksanaan fungsi Manajemen 
Keuangan dalam pencapaian good 
governance juga masih tergolong 
Cukup dalam setiap aktivitas utama 
(forecasting, budgeting, accounting, 
reporting). Secara rata-rata, 
parameter fairness, independence, 
dan transparency merupakan 3 

(tiga) besar yang memiliki nilai 
terendah diantara parameter TARIF 
untuk setiap aktivitas utama. Hal ini 
lagi-lagi menggambarkan persepsi 
pegawai Inspektorat Jenderal 
KESDM terhadap objektivitas dan 
keterbukaan dalam pengambilan 
keputusan masih harus 
ditingkatkan menyangkut aspek 
manajemen keuangan, selain dari 
mempertimbangkan pihak-pihak 
terkait secara adil. 

Hal yang dapat dijadikan perhatian 
serius adalah parameter fairness 
yang selalu memiliki skor paling 
rendah yaitu 4.30 untuk aspek 

Perencanaan Strategis dan 3.88 
untuk aspek Manajemen Keuangan. 
Ini berarti persepsi sebagian 
orang menunjukkan masih belum 
optimalnya keadilan dan kesetaraan 
didalam memenuhi hak-hak 
stakeholder yang timbul berdasarkan 
perjanjian dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pendekatan Aspek 
Manajemen Risiko

Metode yang dikembangkan 
pada assessment good 
governance ini yaitu survei 
persepsi, penelaahan 
dokumen terkait, analisis, 
observasi dan interview. 
Informasi yang didapat dari 
survei persepsi dikonfi rmasi 
dengan hasil penelaahan 
dan analisis dokumen. 
Proses assessment ini 
bersamaan dengan proses 
identifi kasi risiko juga 
dilakukan observasi dan 
interview untuk memastikan 
apakah penerapan prinsip 
tertentu sudah berjalan 
efektif, sehingga tidak 
memunculkan risiko yang 
mengindikasikan bahwa 
suatu parameter tertentu 
belum dilaksanakan 
dengan baik. Hasil 
assessment evaluasi dalam 
lebih kepada bentuk opini 
atau kesimpulan tekstual 

mengenai kualitas governance 
di Inspektorat Jenderal KESDM 
khususnya, bukan pada berapa skor 
yang diperoleh, namun skor ini 
tetap digunakan dalam hal analisis 
terhadap persepsi yang diperoleh.

Hasil evaluasi yang dilakukan 
hanya terhadap Inspektorat Jenderal 
KESDM diperoleh skor rata-rata ke-
14 (empat belas) parameter yang 
digunakan sebesar 2.82 dari skala 
4. Hasil menunjukkan skor yang 
diperoleh berada pada kondisi Cukup 
(atau lebih condong mendekati 
‘good’). Melalui pendekatan risiko 
ini, parameter yang memiliki 
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skor dibawah rata-rata dan harus 
mendapatkan perhatian adalah 
participation, private sector and civil 
society partnership, commitment to 
reduce inequality, openness and 
transparency, dan decentralization. 
Participation dan private sector and 
civil society partnership memiliki 
skor terendah disebabkan tugas dan 
fungsi Inspektorat Jenderal KESDM 
yang lebih kepada unsur pembina 
dan pengawas untuk keperluan 
manajemen pimpinan Kementerian 
ESDM. Kedua paramater diatas 
banyak diterapkan pada Direktorat 
teknis dan Badan-Badan Penelitian 
dan Pengembangan serta Badan 
Pendidikan dan Pelatihan.  

KESIMPULAN 

Ketiga pendekatan diatas 
memberikan persepsi yang 
Cukup terhadap pelaksanaan 
good governance  dilingkungan 
Inspektorat Jenderal KESDM. Hal 
ini menunjukkan bahwa masih 
dibutuhkan usaha dan kerja keras 
untuk dapat menerapkan prinsip-
prinsip dan parameter good 
governance.

Setidaknya terdapat 2 (dua) 
parameter yang selalu mendapatkan 
nilai persepsi rendah di ketiga 
pendekatan diatas,  yaitu : fairness/
commitment to reduce inequality 
dan transparency. Beberapa 
tindakan yang mungkin bisa segera 
dilakukan terkait dua parameter 
diatas antara lain :
1. Pendekatan Perencanaan 

Strategis
- Didalam penyusunan 

Perencanaan Strategis, 
keterlibatan masing-masing 
unit perlu ditingkatkan, 
sehingga keputusan yang 
diambil dapat dipahami dan 
dijalankan dengan baik sesuai 
dengan ukuran keberhasilan;

- Aspek pengawasan dan 
pengalokasian sumber daya 
manusia, dana, dan data yang 
akurat perlu ditingkatkan 

dalam proses persiapan 
penyusunan Perencanaan 
Strategis;

- Pengendalian terhadap 
pelaksanaan Perencanaan 
Strategis belum sepenuhnya 
dilakukan, seluruh aspek 
pengendalian harus 
diperbaiki;

- Evaluasi terhadap pelaksanaan 
Perencanaan Strategis 
memerlukan kriteria yang 
jelas, disamping itu harus 
ada reward dan punishment 
serta tindak lanjut yang harus 
mendapat perhatian

2. Pendekatan Manajemen 
Keuangan
- Keputusan alokasi sumber 

daya harus benar-benar 
didasarkan pada kebutuhan, 
kinerja, dan usulan dari 
masing-masing pihak serta 
hal-hal yang dapat terukur;

- Aspek manajemen keuangan 
dapat disokong dengan 
dibangunnya suatu sistem 
yang dapat memudahkan 
dalam menjalankan aktivitas-
aktivitas utamanya;

- Pengukuran kinerja didalam 
pengelolaan dan pelaksanaan 
anggaran selama ini lebih 
kepada input dan output. 
Pengukuran terhadap 
outcome harus menjadi 
perhatian serius;

- Kegiatan yang bersifat inovatif 
dan dinamis untuk mendukung 
tugas dan fungsi organisasi 
perlu lebih ditingkatkan.

3. Pendekatan Manajemen Risiko
- Menyusun kebijakan/aturan 

tentang pemberian akses 
terhadap informasi terhadap 
kebijakan maupun informasi 
yang wajib diketahui;

- Memperbanyak media dan 
forum  untuk mendapatkan 
akses terhadap informasi 
yang terkait dengan kebijakan 
termasuk alokasi anggaran, 
pelaksanaan maupun hasil-

hasilnya;
- Meningkatkan proses 

komunikasi dengan 
stakeholders;

- Membuat kebijakan yang 
eksplisit yang berorientasi 
pada perwujudan kesempatan 
kerja yang sama atau 
EEO (equal employment 
opportunity) dan komitmen 
untuk melakukan promosi 
dan pengembangan pegawai 
secara fair.
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PERANAN SISTEM INFORMASI PERANAN SISTEM INFORMASI 

DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASANDALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

PENDAHULUAN

Pada masa kini dunia telah memasuki 
suatu dekade dimana manusia 
telah dapat melakukan penemuan-
penemuan yang serba hebat 
terutama dalam bidang teknologi, 
sehingga banyak melibatkan para 
ilmuwan dan teknokrat. 

Suatu penemuan yang dicapai 
dalam ilmu dan teknologi pada 
hakekatnya didahului dengan 
penelitian dan pengumpulan 
informasi yang dibutuhkan, serta 
kemajuan selanjutnya dirintis pula 
dengan permintaan akan informasi 
untuk bahan acuan selanjutnya.  
Dengan demikian, ada keterlibatan 
antara kegunaan ilmu dan teknologi 
dengan servis informasi ilmiah. 

Dengan semakin kompleksnya tugas 
tenaga ahli/ilmuwan serta jumlah 
literatur yang semakin berlipat 
ganda, maka sering dibutuhkan 
bantuan tenaga spesialis informasi 
dan  untuk menyeleksi informasi-
informasi yang dibutuhkannya. 
Selain itu, kemajuan ilmu dan 
teknologi ditandai dengan adanya 
"fl ood of information" atau 
"information explosion" yang akan 
melonjak terus jumlahnya pada 
masa-masa mendatang. 

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI 
KOMPUTER

Konsekwensi dari kemajuan ilmu 
dan teknologi adalah penerapan 
komputer dan lain-lain teknik 
otomatisasi dalam bidang 
dokumentasi dan informasi. 
Perkembangan teknologi komputer 
dewasa  ini memungkinkan 
percepatan dalam pengelolaan 
data,  yang harus dimanfaatkan 

seefektif mungkin.
Usaha-usaha di atas tidak lain 
adalah untuk mendapatkan suatu 
sistem penyimpanan, seleksi, proses 
dan penemuannya kembali dengan 
mudah dan semua itu dapat diatasi 
dengan suatu sistem informasi.

Suatu sistem informasi pada 
dasarnya terbentuk melalui suatu 
kelompok operasi yang tetap, yang 
dilaksanakan dengan bantuan 
komputer antara lain: 
• Pengumpulan data
• Pengelompokkan data
• Perhitungan data
• Penganalisisan
• Penyajian laporan 

Kegiatan pengumpulan data 
merupakan awal dari pelaksanaan 
kerja suatu sistem informasi. 
Ketelitian dan kebenaran data 
sangat menentukan kualitas produk 
yang dihasilkan. 

Secara umum, data yang 

dikumpulkan haruslah memenuhi 
syarat- syarat sebagai berikut:
• Tingkat ketelitiannya tinggi
• Pemasukan pada waktunya
• Dalam jumlah yang tepat, 

karena terlalu banyak data dapat  
mengacaukan

• Dalam jenis yang berhubungan 
dengan kebutuhan. 

Persyaratan dalam pengumpulan 
data ini sangat perlu diperhatikan, 
karena setiap masukan (input) 
yang buruk akan memberikan 
keluaran (output) yang buruk pula. 
Jadi sebelum memulai melakukan 
kegiatan yang berikutnya, maka 
harus dipastikan adanya mutu data 
yang baik.

Ditinjau dari segi komputerisasi, 
secara umum dapat dinyatakan 
bahwa kegiatan pengumpulan data 
pada dasarnya adalah kegiatan 
yang dilakukan oleh manusia. 
Kegiatan pengumpulan data untuk 
komputerisasi dapat terdiri atas:

f ktif ki dik lk h l h hi

 Oleh : Gatot  Iswantoro
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• Mengumpulkan data secara 
periodik dan menyiapkannya 
agar siap untuk dimasukan dalam 
fi le komputer.

• Memasukan data ke komputer 
(data entry)

• Pengecekan data pada komputer, 
yang merupakan tahap penilaian 
terhadap kebaikan data.

Ketiga kegiatan yang termasuk 
dalam proses pengumpulan 
data merupakan kegiatan yang 
perlu untuk diperhatikan, karena 
pada kegiatan komputerisasi, 
bagian ini mempunyai porsi yang 
terbesar dari seluruh kegiatan 
komputerisasi, terutama apabila 
program komputernya sederhana 
dan pengumpulan data dilakukan 
secara manual. 

MANFAAT SISTEM INFORMASI

Dalam suatu sistem informasi, keg-
iatan mulai dari memasukan data 
sampai dengan menghasilkan suatu 
keluaran, disebut sebagai kegiatan 
pengolahan (processing). Kegiatan 
mengelompokkan, menghitung, 
dan menganalisis merupakan  suatu 
bagian dari sistem informasi. Ketiga 
kegiatan tersebut tidak selalu diper-
lukan dalam pengolahan. Hal ini 
tergantung dari ruang lingkup sistem 
informasi itu sendiri. Sebagai con-
tohnya adalah, kegiatan mengelom-
pokkan merupakan kegiatan yang 
biasanya terjadi pada suatu sistem 
informasi yang sifatnya kompleks. 

Kegiatan berikutnya adalah 
menghitung,.yang dilanjutkan 
dengan kegiatan analisis. Pada 
persoalan yang sederhana, selalu 
ada kegiatan menghitung, tetapi 
belum tentu ada kegiatan analisis. 

Dalam hal demikian, kegiatan 
menghitung langsung dilanjutkan 
dengan kegiatan penyajian laporan. 
Sebaliknya pada persoalan yang 
kompleks, kegiatan analisis ini 
menjadi amat dominan dan bahkan 
mutlak diperlukan. 

Dalam sistem informasi yang besar, 

walaupun analisis yang dilakukan terbatas pada pengolahan logik saja,tetapi 
hasilnya sudah sangat membantu untuk mengambil kebijaksanaan. Karena 
kecepatan dan ketelitian analisisnya yang dilakukan oleh komputer sangat 
terjamin, dan penyajian yang dapat diberikan juga lebih lengkap. Selain 
perhitungan dasar, dapat pula menyajikan hasil analisisnya. 

Sebagai gambaran, kegunaan sistem informasi dapat dilihat pada aliran 
dasar suatu sistem informasi di bawah ini.  
Setiap tahap manajemen memerlukan informasi yang berbeda, yang 

tentunya dapat berbeda pula dalam teknik atau cara penyampaiannya. 
Pada setiap tahap yang terdiri atas tahap perencanaan, tahap pelaksanaan 
dan tahap pengawasan, seorang manajer memerlukan sistem informasi 
untuk memperoleh data yang dapat menunjang aktivitas pekerjaannya. 
Beberapa contoh kegunaan sistem informasi dalam menunjang aktivitas 
manajer adalah sebagai berikut: 
a. Sistem Informasi untuk Perencanaan (Planning)
 Informasi yang diperlukan oleh pemimpin dalam proses perencanaan 

adalah antara lain untuk mengetahui:
• Sumber (resources) yang diperlukan bagi pelaksanaan yang meliputi 

dana, tenaga, alat dan keahlian dari para pelaksana.
• Fasilitas untuk menggunakan sumber tersebut, misalnya fasilitas 

dalam hubungan dengan pengangkutan, fasilitas laboratorium, dan 
lain-lain.

• Nilai atau ukuran dari masing-masing sumber untuk menyelesaikan 
suatu aktivitas, misalnya jam kerja secara perseorangan (man hour) 
untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

• Ramalan terhadap hasil dari penggunaan sumber. 

Informasi tersebut di atas yang diperlukan untuk perencanaan haruslah 
dapat diperoleh oleh pemimpin dalam waktu yang tepat, dan untuk 
selanjutnya harus berusaha menyampaikan informasi kepada orang lain 
secepatnya pula. Seperti telah diketahui bahwa informasi yang datang 
kepada manajer menjadi data untuk diproses yang kemudian sebagai hasil 
dari prosesing itu, dan akan menjadi informasi bagi para pelaksana. 

b. Sistem Informasi untuk Penggiatan/Pelaksanaan (Actuating)
 Informasi untuk tahap penggiatan sebagai pelaksanaan rencana, tentu 

berbeda dalam jenis dan sifatnya dengan informasi yang diperlukan 

d b b d l d l k ik i

Pengumpulan Data

Data Pengolahan Penyajian

Pemasukan data Mengambil data Keluaran
 dari data base
 Mengelompokkan
 Menghitung
 Menganalisa
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dalam perencanaan. Informasi 
yang diperlukan pada tahap 
pelaksanaan menitik beratkan 
kepada:
• Kecermatan dari isi pesan yang 

terkandung dalam informasi  
(accuracy)

• Ketepatan waktu 
dalam penerimaan dan 
penyampaiannya.

Kedua faktor tersebut penting 
terutama dalam hubungannya 
dengan keharusan terjadinya 
sinkronisasi antara implementasi 
suatu bagian dengan bagian yang 
lain. Informasi yang tidak cermat 
isi pesannya dan tidak tepat 
diterimanya dapat menimbulkan 
kerugian baik yang menyangkut 
biaya, tenaga, maupun waktu, 
yang dapat mengakibatkan 
tujuan tidak tercapai.

c. Sistem Informasi untuk 
Pengawasan (Controlling)

 Para pemimpin memerlukan 
sistem informasi pada tahap 
pengawasan yang meliputi data 
yang dapat menyajikan hal-hal 
sebagai berikut:
• Menunjukkan hal-hal yang 

sedang berlangsung menurut 
jadwal pelaskanaan.

• Menunjukkan bagaimana 
jadwal pelaksanaan itu 
diterapkan dalam kegiatan.

• Menyajikan laporan apabila 
pelaksanaan menyimpang dari 
rencana yang telah ditetapkan 
pada tahap perencanaan, 
sehingga dapat dilakukan 
tindakan korektif. 

Dengan hadirnya sistem 
informasi, maka para pemimpin  
dalam tahap pengawasan itu 
dapat memantau aktivitas 
pelaksanaan pekerjaan. 

Dari ketiga jenis kegiatan tersebut, 
dapat menggunakan satu sistem 
informasi yang terpadu, dengan 
keperluan yang berbeda, sesuai 
dengan bidang tugasnya masing-
masing. Sistem informasi untuk 
manajemen dalam pentahapannya 

dapat digambarkan sebagai struktur 
dalam bentuk piramida, dimana 
lapisan yang paling bawah meliputi 
informasi bagi proses transaksi, 
pemeriksaan, dan lain-lain. Tahap 
berikutnya adalah meliputi sumber 
informasi untuk menunjang operasi 
manajemen sehari-hari. Tahap ketiga 
meliputi sumber-sumber informasi 
untuk mendukung perencanaan 
taktis dan pengambilan keputusan 
bagi pengawasan. Tahap puncak 
meliputi sumber guna menunjang 
perencanaan dan pengambilan 
kebijaksanaan oleh manajemen 
yang lebih tinggi. Sebagai ilustrasi, 
dapat dilihat pada gambar di bawah 
ini, suatu model yang dikemukakan 
oleh Robert V. Head dalam  Gordon 
B. Davis :”Management Information 
System; Conceptual, foundations, 
structure and development” 

kedua terdiri atas sumber-sumber 
informasi guna menunjang operasi 
dan pengawasan sehari-hari. Tingkat 
ketiga terdiri atas sumber informasi 
guna membantu perencanaan 
taktikal dan pengambilan keputusan 
untuk pengawasan manajemen. 
Sedangkan tingkat teratas terdiri 
atas sumber informasi guna 
menunjang perencanaan strategis 
dan menyusun kebijaksanaan oleh 
pimpinan maupun manajemen 
tingkat yang lebih tinggi. 
 Masing-masing tingkat 
pemrosesan informasi 
memanfaatkan data dari tingkat 
lebih rendah, tetapi dapat juga 
mengintrodusir data baru. 
Misalnya, sebagian dari informasi 
untuk menunjang manajemen dan 
pengambilan keputusan diperoleh 
dari pemrosesan transaksi, dan 
mungkin ada di antaranya yang 
berupa data baru tentang aktivitas 
yang bersifat ekternal bagi organisasi 
yang bersangkutan. 
 Dari uraian tersebut di atas, 
jelaslah kiranya bahwa secara umum, 
sistem informasi  sangat bermanfaat 
dan dapat sebagai sarana dalam 
pengumpulan, pengolahan dan juga 
pencarian data secara cepat, tepat 
dan akurat untuk menunjang proses 
pengambilan kebijaksanaan dengan 
memanfaatkan teknologi informasi 
yang melaju sangat pesat. 
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 I. SIM untuk perencanaan strategis, 
kebijaksanaan dan pengambilan 
keputusan

II. SIM untuk perencanaan taktik 
dan pengembilan keputusan.

III. SIM untuk perencanaan opera-
sional, pengambilan keputusan, 
dan pengawasan

IV. SIM untuk proses transaksi, tang-
gapan terhadap pemeriksaan.

Sistem Informasi Manajemen 
tersebut di atas, yang digambarkan 
dengan sebuah struktur piramida, 
landasannya terdiri atas informasi 
untuk pemrosesan transaksi, tentang 
status, dan sebagainya. Tingkat 
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Standardisasi Informasi Standardisasi Informasi 
Geografi Data Spasial ESDM
ABSTRAKSI

Infomasi geografi s data spasial pada 
saat ini semakin menunjukkan 
peranan penting sebagai dasar 
pengambilan keputusan bidang 
energi dan sumber daya mineral, 
oleh karenanya pengembangan 
standar data-nya pun perlu mengacu 
kepada pengembangan yang ada di 
tingkat internasional.  

PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu enam 
tahun terakhir, secara 
bertahap, Kementerian 

Energi dan Sumber Daya Mineral 
(KESDM) melalui satker Direktorat 
Jenderal Mineral dan Batubara 
telah memberikan bantuan hibah 
peralatan Alat Pengolah Data Sistem 
Informasi Geografi  (SIG) pada 
lebih dari 15 Dinas Propinsi yang 
menaungi urusan pemerintahan 
bidang energi dan sumber daya 
mineral di daerah. Bantuan 
tersebut diwujudkan dalam bentuk 
hardware, software, dan dataware. 
Hal tersebut sejalan dengan maksud 
konsideran Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 85 
Tahun 2007 Tentang Jaringan Data 
Spasial Nasional, yaitu optimalisasi 
pemanfaatan data spasial oleh unsur 
pemerintah dan masyarakat. 

PEMBAHASAN

Berdasakan PP No.85 Tahun 2007 
KESDM merupakan salah satu dari 
14 institusi pusat/kementerian/
LPNK yang ditunjuk sebagai 
simpul jaringan yang bertanggung 
jawab dalam penyelenggaraan 
pengumpulan, pemeliharaan, 
pemutakhiran, pertukaran, dan 
penyebarluasan Data Spasial 

tertentu, dalam hal ini khususnya 
terkait kuasa pertambangan, geologi, 
sumber daya mineral, seismik 
eksplorasi, gayaberat, geomagnet, 
logging sumur pemboran, dan 
hidrogeologi serta Data Spasial 
untuk bidang energi dan sumber 
daya mineral. 

Untuk mendukung penyelenggaraan 
pembangunan data spasial energi 
dan sumber daya mineral yang 
tertata dengan baik dan dikelola 
secara terstruktur, transparan, dan 
terintegrasi dalam suatu jaringan 
nasional pada kerangka Jaringan 
Data Spasial Nasional (JDSN) 
dibutuhkan adanya suatu prasarana 
yang disebut Infrastruktur Data 
Spasial Nasional (IDSN) di KESDM.

Salah satu aspek penting dan 
mendasar dalam pembangunan 

IDSN ESDM adalah adanya standar 
dalam bidang informasi geografi . 
Standar dimaksud, dalam hal ini 
standar teknis pada tingkat minimum, 
merupakan suatu ketentuan atau 
spesifi kasi teknis, atau sesuatu yang 
dibakukan termasuk tata cara dan 
metode yang disusun berdasarkan 
konsesus semua pihak yang terkait 
dengan memperhatikan syarat-syarat 
keselamatan, keamanan, kesehatan, 
lingkungan hidup, perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, 
pengalaman, perkembangan masa 
kini dan masa yang akan datang 
untuk memperoleh manfaat yang 
sebesar-besarnya.

Dikarenakan standar tersebut ada-
lah pada tingkat minimum, artinya 
sudah merupakan suatu keharusan 
bagi unit kerja untuk memenuhin-

Oleh : Sahid Junaidi
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ya. Standar ini menunjukkan ket-
ersediaan kualitas infomasi geografi , 
dimana informasi tersebut dapat 
ditampilkan dengan benar sesuai 
dengan yang diharapkan dan juga 
dapat dipertukarkan dengan mudah 
diantara para penggunanya. Oleh 
karena itu yang perlu ditekankan 
adalah pengembangan standar terse-
but harus dilaksanakan dengan meli-
batkan dan mendapatkan kesepaka-
tan semua lintas pelaku IDSN ESDM 
sehingga akan mempermudah im-
plementasinya di setiap unit terkait.

Seperti halnya standar yang 
diberlakukan secara umum, 
penyusunan standar informasi 
geografi  IDSN ESDM sebaiknya juga 
memenuhi 4 ketentuan, yaitu :
• Harus tertulis dan dapat 

diimplementasikan.
• Mengandung komponen struktur, 

proses, dan hasil yang saling 
terintegrasi.

• Berorientasi kepada stakeholder 
dan penggunanya.

• Harus disahkan oleh pihak yang 
berwenang.

Standar informasi geografi  IDSN 
ESDM tersebut dimaksudkan untuk 
memberikan acuan terstruktur 
mengenai informasi obyek atau 
fenomena yang secara langsung 
maupun tidak langsung berhubungan 
dengan lokasi kebumian terkait 
dengan data-data bidang energi dan 
sumber daya mineral. Adapun manfaat 
penerapannya antara lain adalah: 
• meningkatkan efi siensi dan 

mengarahkan pada pemanfaatan 
sumber daya yang lebih baik.

• mendukung ketidakterikatan 
terhadap vendor software 
tertentu.

• mendukung interoperabilitas 
teknologi informasi geografi .

• meningkatkan ketersediaan, 
akses, integrasi, dan penyebaran 
informasi geografi .

Dalam publikasi Geoportal 
Indonesia pada website www.isdn.
or.id, secara internasional, badan 
yang menangani standar bidang 

informasi geografi  adalah ISO/TC 
211 yang sampai dengan tahun 
2009 telah menerbitkan 36 standar 
internasional yang dikelompokkan 
dalam enam grup berbeda sebagai 
berikut:
• Standar-standar yang merupakan 

rangka dasar untuk standardisasi 
data spasial, meliputi : Refer-
ence model; Conceptual schema 
language; Terminology; Confor-
mance and testing; Profi les 

• Standar-standar yang 
menggambarkan model data 
untuk informasi geografi , 
meliputi :  Rules for application 
schema;Spatial schema; Core 
profi le of the spatial schema; 
Schema for coverage geometry 
and functions;  Temporal 
schema;  Schema for moving 
features; Spatial referencing by 
coordinates; Spatial referencing 
by geographic identifi ers

• Standar-standar untuk manaje-
men informasi geografi , meli-
puti : Methodology for feature 
cataloguing;  Metadata;  Quality 
principles;  Quality evaluation 
procedures;  Data product specifi -
cations;  Procedures for item reg-
istration;  Geodetic codes and pa-
rameters;  Data quality measures

• Standar-standar untuk servis 
informasi geografi , meliputi: 
Services;  Positioning services;  
Portrayal;  Common architecture;  
SQL option;  Web map server 
interface; Reference model;  
Tracking and navigation; 
Multimodal routing and 
navigation

• Standar-standar untuk 
pengodean informasi geografi , 
meliputi : Encoding;  Standard 
representation of geographic 
point location by coordinates; 
Geography Markup Language 
(GML); XML schema 
implementation

• Standar-standar untuk bidang 
tematik yang spesifi k, meliputi : 
Imagery; Extension for imagery 
and gridded data

Sementara itu Open GIS Consortium 
(OGC) fokus kepada pengembangan 
standar terbuka (open standard) 
dan spesifi kasi teknis antarmuka 
komputer, dengan beberapa 
spesifi kasi teknis OGC yang familiar 
digunakan oleh pelaku industri 
teknologi spasial antara lain:
• Web Map Service (WMS) 

Implementation Specifi cation
• Web Feature Service (WFS) 

Implementation Specifi cation
• Web Coverage Service (WCS) 

Implementation Standard
• Web Processing Service (WPS)

PENUTUP

Sebagai catatan penutup, 
penulis berharap seyogyanya 
pengembangan IDSN ESDM dapat 
diinisiasi oleh Pusat Data dan 
Informasi ESDM dengan terlebih 
dahulu menitikberatkan pada 
standarisasi informasi geografi  
yang mengacu kepada standar 
internasional ISO/OGC. Standar 
tersebut dapat juga digunakan 
sebagai embrio untuk pengembangan 
Standar Nasional Indonesia (SNI) 
terkait informasi geografi  khususnya 
bidang energi dan sumber daya 
mineral, mengingat sampai dengan 
saat ini KESDM sangat aktif 
berpartisipasi dalam kerjasama 
antar negara baik regional maupun 
internasional dalam pertukaran 
infomasi geografi s. 
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Sosialisasi PP No. 53/2010 dan PMK No.170/2010
Tanggal 25/01/2010

Oleh : M. Yusuf

PENDAHULUAN

Kegiatan sosialisasi dimaksud 
berdasarkan Surat Tugas Inspektur 
Jenderal KESDM No. 20 Tug/67/
IJN/2010 tanggal 21/01/2010. 
Agenda kegiatan itu dibuka oleh 
Inspektur Jenderal KESDM. Pada 
kesempatan itu, Inspektur Jenderal 
KESDM mengutarakan sosialisasi 
Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 
2010 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil, bertujuan memberikan 
pemahaman mengenai larangan 
dan kewajiban PNS. Sedangkan 
sosialisasi Peraturan Menteri 
Keuangan No.170/PMK.05/2010 

tanggal 20/09/2010 mengenai 
penyelesaian tagihan atas beban 
APBN pada satuan kerja, bertujuan 
pula memberikan pemahaman 
tentang batas waktu pencairan 
dana/penyelesaian tagihan.

Lebih lanjut Inspektur Jenderal KES-
DM mengungkapkan disiplin PNS 
di tingkatkan dalam kaitannya den-
gan pelaksanaan anggaran bertu-
juan untuk mengetahui penyelesa-
ian tagihan secara tepat waktu dan 
benar. Hal ini merupakan prasyarat 
untuk memperoleh pembayaran 
yang akan diajukan ke Kementerian 
Keuangan. Pada bagian akhir samb-

utannya, Inspektur Jenderal KESDM 
berharap agar sosialisasi semacam 
ini dilaksanakan pula di unit eselon 
I lainnya dilingkungan KESDM. Se-
lanjutnya beliau berpesan kepada 
peserta sosialisasi untuk mengikuti 
kegiatan tersebut dengan sungguh-
sungguh. Akhirnya dengan men-
gucap bismillahirrohmannirrohim, 
pelaksanaan sosialisasi dibuka se-
cara resmi oleh Inspektur Jenderal 
KESDM.  

PELAKSANAAN

Agenda dilanjutkan dengan paparan 
materi PP No. 53 tahun 2010, 
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yang disampaikan oleh English 
Nainggolan, sebagai narasumber 
dari Badan Kepegawaian Negara 
(BKN). Dipandu oleh Inspektur 
II sebagai moderator, dan Barata 
Kusuma, sebagai notulis. Pokok-
pokok bahasan materi dengan 
menginduk pada makalah, disiplin 
PNS merupakan kesanggupan 
PNS untuk menaati kewajiban 
dan menghindari larangan yang 
ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan dan/atau 
peraturan kedinasan yang apabila 
tidak ditaati atau di langgar 
dijatuhi hukuman disiplin. Tingkat 
dan jenis hukuman disiplin terdiri 
dari hukuman ringan, sedang, 
dan berat. Dalam makalah dirinci 
dengan contoh masing-masing 
hukuman disiplin. 

Dalam PP No. 53/2010 tersebut 
memuat 17 kewajiban dan 15 
larangan, oleh karena itu untuk 
mengantisipasi diperlukan 
peningkatan disiplin yang bersifat 
preventif, korektif, dan progresif. 
Disiplin preventif adalah tindakan 
yang dilakukan untuk mendorong 
PNS menataati standar dan norma 
sehingga tidak terjadi pelanggaran. 
Disiplin korektif adalah tindakan 
setelah terjadinya pelanggaran, 
tindakan ini dimaksudkan untuk 
mencegah pelanggaran lebih lanjut. 
Sedangkan disiplin progresif adalah 
tindakan pencegahan terhadap 
pengulangan pelanggaran.

Dalam makalah juga memuat 
penjelasan mengenai pejabat yang 
berwenang menghukum. Di akhir 
paparan materi dilanjutkan dengan 
diskusi atau tanya jawab. Selanjutnya 
dipaparkan materi Peratutan Menteri 
Keuangan No. 170/PMK.05/2010, 
yang disampaikan oleh pejabat dari 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
Jakarta II, sebagai narasumber. 
Dipandu oleh Jacky Ricky Warella 

sebagai moderator, dan Punta 
Bonasalin sebagai notulis. 

Pokok-pokok bahasan materi yang 
disampaikan narasumber dengan 
mengacu pada makalah, batas waktu 
penyelesaian tagihan mulai dari 
pengajuan tagihan yang lengkap 
dan benar dari penerima hak kepada 
KPA sampai dengan SPM diterbitkan 
dan disampaikan ke KPPN. Batas 
waktu tersebut selama 5 hari kerja. 
Tagihan tersebut didasarkan atas 
Kontrak/SPK/ST/SP/SK, berita acara 
kemajuan pekerjaan, berita acara 
penyelesaian pekerjaan, berita acara 
serah terima barang/pekerjaan, 
dan bukti penyelesaian pekerjaan 
lainnya sesuai ketentuan. 

Dalam makalah juga menjelas-
kan tanggungjawab KPA terhadap 
penyelesaian tagihan, antara lain 
melakukan pengawasan terhadap 
proses penyelesaian tagihan dan 
bertanggungjawab atas ketepatan 
waktu atas beban APBN pada satu-
an kerjanya masing-masing. Dalam 
makalah juga menjelaskan KPA, 
PPK dan PP-SPM yang tindakannya 
mengakibatkan keterlambatan pe-

sebagai moderator dan P nta nyelesaian tagihan dari ketentuan 
batas waktu dikenakan sanksi disi-
plin sesuai ketentuan peraturan pe-
rundang-undangan. Di bagian akhir 
paparannya, narasumber mengung-
kapkan Inspektorat Jenderal/aparat 
pengawasan internal melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan 
batas waktu penyelesaian tagihan 
atas beban APBN pada satuan kerja 
Kementerian Negara/Lembaga mas-
ing-masing.   Di akhir paparan ma-
teri dilanjutkan dengan diskusi atau 
tanya jawab.

PENUTUP

Kegiatan sosialisasi mendapat 
antusias dari peserta, yang ditandai 
dengan banyaknya pertanyaan. 
Agenda sosialisasi dimaksud di 
akhiri dengan penutupan secara 
resmi oleh Inspektur I mewakili 
Inspektur Jenderal KESDM.
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wewenang pemerintahan oleh pe-
merintah kepada gubernur sebagai 
wakil pemerintah yang dukungan 
pendanaannya dilakukan setelah 
adanya pelimpahan wewenang dan 
dibebankan kepada APBN serta 
dipergunakan terbatas untuk kegia-
tan non fi sik.

Tujuan dana dekonsentrasi adalah 
untuk meningkatkan tingkat penca-
paian efi siensi dan efektivitas dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, 
pelayanan publik, dan pembangu-
nan di daerah, serta menciptakan 
keselarasan dan sinergitas secara 
nasional antara program/kegiatan 
dekonsentrasi yang didanai dari 
APBN dengan program/kegiatan 
desentralisasi yang didanai dari 
APBD, secara khusus, dana dekon-
sentrasi bertujuan lebih menjamin 
tersedianya sebagian anggaran ke-
menterian negara/lembaga bagi 
pelaksanaan program/kegiatan pe-
merintah di daerah. Jadi pola pen-
danaan dekonsentrasi tidak diguna-
kan untuk melaksanakan urusan pe-
merintah pusat, melainkan urusan 
pemerintahan yang sudah menjadi 
kewenangan daerah.

PEMBAHASAN

Kalau kita ambil contoh secara 
umum dalam pelaksanaannya, dana 
dekonsentrasi yang dialokasikan 
di lingkungan kementerian ESDM 
kepada masing-masing dinas 
provinsi yang membawahi bidang 
energi dan sumber daya mineral 
dalam beberapa tahun terakhir 
berjumlah konstan dan merata yaitu 
senilai satu miliar rupiah pada tiap 
tahunnya. Dengan sasaran kegiatan 
optimalisasi pemanfaatan sumber 
daya mineral, batubara, panasbumi, 
dan air tanah melalui usaha 
pertambangan.

Dimana selama ini proses pengang-
garan tersebut didasarkan atas kebi-

WASRIKWASRIK

Efektifi tas PemeriksaanEfektifi tas Pemeriksaan
Kinerja Dana DekonsentrasiKinerja Dana Dekonsentrasi

ABSTRAKSI

Menurut Peraturan Pemer-
intah No 56 Tahun 2001 
tentang Pelaporan Pe-

nyelenggaraan Pemerintah Daerah, 
penyelenggaraan pemerintahan 
bidang energi dan sumber daya 
mineral termasuk salah satu dari 23 
bidang yang telah dilakukan secara 
desentralisasi melalui dana dekon-
sentrasi. Penyelenggaraan pemerin-

tahan dimaksud meliputi kebijakan 
penyelenggaraan koordinasi pemer-
intahan dan pelaksanaan pembe-
rian pelayanan kepada masyarakat, 
temasuk di dalamnya arahan, pedo-
man, ketentuan, sasaran dan upaya 
yang akan dilakukan.

PENDAHULUAN

Pengertian dekonsentrasi menurut 
undang-undang adalah pelimpahan 

Oleh : Sahid Junaidi
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jakan kementerian dengan pertim-
bangan bahwa pengelolaan dana 
tersebut dapat mendukung akunt-
abilitas kementerian, mengingat 
berdasarkan pengalaman empiris, 
perencanaan dan pelaksanaan 
pengelolaan belanja modal dana 
dekonsentrasi telah berpengaruh 
terhadap akuntabilitas kementeri-
an. Namun di sisi lain, pengaloka-
sian dana dekonsentrasi itu tidak 
dapat mencerminkan kebutuhan 
suatu daerah, mengingat kekhusu-
san masing-masing daerah jika dili-
hat dari potensi esdmnya. Sebagai 
contoh adanya penyeragaman ang-
garan dana dekonsentrasi antara 
daerah penghasil dengan daerah 
non penghasil mineral batubara. 
Hal ini menunjukkan belum terli-
hat adanya keadilan dan standari-
sasi alokasi anggaran.

Akibatnya terjadi perbedaan pe-
nyikapan dalam pelaksanaan dana 
dekonsentrasi di daerah, pada satu 
sisi ada daerah yang dana dekon-
sentrasinya melebihi dana APBD 
sehingga dana dekonsentrasi sangat 
signifi kan dibutuhkan untuk menun-
jang penyelenggaraan pemerintah-
an bidang energi dan sumber daya 
mineral yang telah dilimpahkan, 
namun pada sisi daerah lain dana 
dekonsentrasi tidak signifi kan dibu-
tuhkan atau hanya sebagai komple-
menter. Sehingga secara prosentase, 
kontribusi, ataupun signifi kansi 
dana dekonsentrasi dalam menun-
jang efektifi tas penyelenggaraan pe-
merintahan daerah sangat berbeda 
antara satu daerah dengan daerah 
lainnya. 

Dalam konteks pemeriksaan 
kinerja, hal ini menarik untuk 
dicermati, mengingat menurut 
defi nisi, pemeriksaan kinerja 
adalah pemeriksaan atas 
aspek ekonomi dan efi siensi, 
serta pemeriksaan atas aspek 

efektifi tas yang lazim dilakukan 
bagi kepentingan manajemen 
oleh aparat pengawasan intern 
pemerintah, pemeriksaan ini 
dimaksudkan agar kegiatan yang 
dibiayai dengan keuangan negara/
daerah diselenggarakan secara 
ekonomis dan efi sien, serta 
memenuhi sasarannya secara 
efektif.

Kata kuncinya adalah aspek efektifi -
tas, efi sien, dan ekonomis, dimana 
untuk mengukur efektifi tas harus 
dilakukan perbandingan antara 
rencana dengan hasil. Permasala-
hannya adalah dana dekonsentasi 
KESDM seluruh perencanaannya 
dilakukan pada kementerian ESDM 
c.q Biro Perencanaan, jadi perenca-
naan yang dilakukan Dinas Provinsi 
adalah membuat Petunjuk Opera-
sional Kegiatan (POK) teknis dari 
anggaran yang sudah ditetapkan se-
cara seragam, atau dengan kata lain 
perencanaan dana dekonsentrasi 
dilakukan secara top-down. Kondisi 
ini dapat menghambat penyelengg-
araan koordinasi pemerintahan dan 
pelaksanaan pemberian pelayanan 
kepada masyarakat antara dana 
APBN dengan APBD serta cend-
erung berpotensi menimbulkan 
duplikasi/ketidakekonomian dan 
inefi siensi belanja pusat di daerah.
  

Menurut hemat penulis, 
permasalahan tersebut harus 
segera dilakukan penanganan 
serius, yang dapat dimulai dari sisi 
perencanaannya khususnya pada 
Biro Perencanaan. Perencanaan 
harus benar-benar didasarkan 
kebutuhan riil suatu daerah, dan 
tidak selalu harus disamakan antar 
daerah, tergantung karakteristik 
suatu daerah. Cara yang cukup 
sederhana dan fair adalah dibuat 
suatu kriteria/standarisasi alokasi 
anggaran. Misalnya ada kriteria 
umum dan kriteria khusus tertentu. 

Kriteria umum adalah kriteria yang 
sifatnya umum dan berlaku di seluruh 
daerah, hal ini dimaksudkan untuk 
menentukan plafon dasar alokasi 
dana dekonsentrasi per daerah. 
Sedangkan kriteria khusus adalah 
kriteria tambahan yang sifatnya 
lebih spesifi k tergantung pada 
potensi esdm daerah tersebut, hal 
ini dimaksudkan untuk menentukan 
tambahan jenis kegiatan atau 
program yang akan didanai 
dekonsentrasi berdasarkan potensi 
daerah masing-masing, sehingga 
pada akhirnya alokasi anggaran 
dana dekonsentrasi didekatkan 
pada pinsip keadilan sehingga 
dapat mengurangi kesenjangan 
antar daerah.

PENUTUP

Penulis berharap pemberian 
pelayanan kepada masyarakat dan 
penyelenggaraan pemerintahan 
bidang energi dan sumber daya 
mineral di daerah harus dilakukan 
dengan penuh kesungguhan, hal 
ini dapat dicapai apabila dukungan 
anggaran dari pemerintah pusat  
didasarkan pada perencanaan 
yang matang dengan indikator 
keberhasilan yang jelas. Sehingga 
pada akhirnya penyelenggaraan 
dana dekonsentrasi dapat dilakukan 
secara adil, efektif, efi sien 
ekonomis dan kinerjanya-pun dapat 
dipertanggungjawabkan kepada 
masyarakat. Semoga.

REFERENSI :

• Peraturan Pemerintah No 56 
Tahun 2001 tentang Pelaporan 
Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah.

• Makmun, Alokasi Dana 
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WASRIKWASRIK



29Buletin Pengawasan Volume 8 No. 1 Maret 2011

OPIN IOPIN I

PENTINGNYA SUATU PERENCANAANPENTINGNYA SUATU PERENCANAAN

I.  PENDAHULUAN

Sebuah rencana merupakan apa 
yang akan kita lakukan untuk 
mencapai tujuan. Rencana 

dapat dibedakan atas rencana jangka 
pendek dan jangka panjang.

Salah satu kegiatan seorang pimpi-
nan adalah menyusun rencana. Me-
nyusun rencana berarti memikirkan 
apa yang akan dikerjakan dengan 
sumber yang dimiliki. Agar dapat 
membuat rencana secara teratur dan 
logis, sebelumnya harus ada keputu-
san terlebih dahulu sebagai petunjuk 
langkah-langkah selanjutnya.

Manager mengevaluasi berbagai 
rencana alternatif sebelum mengam-
bil tindakan-tindakan dan kemudian 
melihat apakah rencana yang dipilih 
cocok dan dapat digunakan untuk 
memenuhi tujuan unit organisasi.

Perencanaan atau planning adalah 
proses pengambilan keputusan 
yang menyangkut apa yang akan 
dilakukan dimasa mendatang, 
kapan, bagaimana dan siapa yang 
akan melakukannya.

II.  PEMBAHASAN

Rencana dapat berupa rencana 
informal dan rencana formal.
Rencana informal adalah rencana 
yang tidak tertulis dan bukan 
merupakan tujuan bersama anggota 
suatu organisasi. 

Rencana formal adalah rencana 
tertulis yang harus dilaksanakan 
suatu organisasi dalam jangka waktu 
tertentu. Rencana formal merupakan 
rencana bersama anggota korporasi, 
artinya setiap anggota harus 
mengetahui dan menjalankan 

rencana itu. Rencana formal yang 
dibuat untuk mengurangi ambiguitas 
dan menciptakan kesepahaman 
tentang apa yang harus dilakukan.

Unsur pengambilan keputusan 
merupakan unsur penting, yaitu 
proses mengembangkan dan 
memilih langkah-langkah yang 
akan diambil untuk menghadapi 
masalah-masalah dalam organisasi 
atau perusahaan. 

Pimpinan harus mengambil 
keputusan tentang ramalan situasi 
yang akan datang. Misalnya keadaan 
ekonomi, langkah-langkah apa 
yang akan dilakukan oleh pesaing 
dan sebagainya. Mereka harus 
memutuskan sasaran yang akan 
dicapai, menganalisis sumber daya 
yang dimiliki organisasi, bagaimana 
mengaplikasikannya dalam rangka 

Oleh : Nuryanti
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mencapai sasaran tersebut. Dalam 
hal ini diperlukan sikap fl eksibilitas 
di dalam menghadapi perubahan.

4 (empat) tujuan perencanaan :
a. Untuk memberikan pengarahan 

baik untuk pimpinan maupun 
pegawai nonmanagerial. 
Dengan rencana, pegawai dapat 
mengetahui apa yang harus 
mereka capai, dengan siapa 
mereka harus bekerja sama, dan 
apa yang harus dilakukan untuk 
mencapai tujuan organisasi. 
Tanpa rencana, organisasi dan 
individual mencegah akan 
bekerja sendiri-sendiri secara 
serampangan, sehingga kerja 
organisasi kurang efi sien;

b. Untuk mengetahui ketidakpas-
tian. Ketika seorang pimpinan 
membuat rencana, ia dipaksa 
untuk melihat jauh kedepan, 
meramalkan perubahan, mem-
perkirakan efek dari perubahan 
tersebut dan menyusun rencana 
untuk menghadapinya;

c. Untuk meminimalisir pemboro-
san. Dengan kerja yang terarah 
dan terencana, karyawan dapat 
bekerja lebih efi sien dan men-
gurangi pemborosan. Selain itu, 
dengan perencanaan seorang 
pimpinan juga dapat mengiden-
tifi kasi dan menghapus hal-hal 
yang dapat menimbulkan ine-
fi siensi dalam organisasi;

d. Untuk menetapkan tujuan dan 
standar yang digunakan dalam 
fungsi selanjutnya, yaitu proses 
pengontrolan dan pengevalu-
asian. Proses pengevaluasian 
adalah proses membandingkan 
rencana dengan kenyataan yang 
ada. Tanpa adanya rencana, 
pimpinan tidak akan dapat me-
nilai kinerja unit.

Langkah-langkah dalam perenca-
naan 
Secara garis besar terdapat 4 (empat) 
langkah dasar perencanaan yang 
dapat dipakai untuk semua kegiatan 
perencanaan pada semua jenjang 
organisasi. 

Langkah tersebut adalah :
a. Menetapkan sasaran.
 Kegiatan perencanaan dimulai 

dengan memutuskan apa yang 
ingin dicapai organisasi. Tanpa 
sasaran yang jelas, sumber daya 
yang dimiliki organisasi akan 
menyebar terlalu luas. Dengan 
menetapkan prioritas dan merinci 
sasaran yang jelas, organisasi 
dapat mengarahkan sumber agar 
dapat lebih efektif.

b. Merumuskan posisi organisasi 
pada saat ini.

 Jika sasaran telah ditetapkan, 
pimpinan harus mengetahui 
dimana saat ini organisasi berada 
dan untuk mencapai sasaran yang 
telah ditetapkan tersebut, sumber 
daya apa yang dimiliki pada saat 
ini. Rencana baru dapat disusun 
jika organisasi telah mengetahui 
posisinya pada saat ini. Untuk 
ini dalam organisasi harus 
terdapat suasana keterbukaan 
agar informasi mengalir dengan 
lancar terutama data keuangan 
dan statistik.

c. Mengidentifi kasi faktor-faktor 
pendukung dan penghambat 
menuju sasaran.

 Selanjutnya perlu diketahui fak-
tor-faktor, baik internal maupun 
eksternal, yang diperkirakan da-
pat membantu dan mengham-
bat organisasi mencapai sasaran 
yang telah ditetapkan. Diakui 
jauh lebih mudah mengetahui 
apa yang akan terjadi pada saat 
ini, dibandingkan dengan mera-
malkan persoalan atau peluang 
yang akan terjadi dimasa datang. 
Betapa sulitnya melihat kedepan 
adalah unsur utama yang paling 
sulit dalam perencanaan.

d. Menyusun langkah-langkah 
untuk mencapai sasaran

 Langkah terakhir dalam kegiatan 
perencanaan adalah mengem-
bangkan berbagai kemungkinan 
alternatif atau langkah yang diam-
bil untuk mencapai sasaran yang 
telah ditetapkan, mengevaluasi 
alternatif-alternatif ini dan memi-

lih mana yang dianggap paling 
baik, cocok dan memuaskan.

Keuntungan dan kelemahan 
Perencanaan.
Keuntungan :
a. Tujuan organisasi menjadi jelas;
b. Memudahkan perumusan 

anggaran operasi yang efektif;
c. Menjamin proses bertingkat dari 

pertimbangan dan komitmen 
untuk alternatif strategi tertentu;

d. Merupakan tempat latihan yang 
baik bagi seorang staf yang 
mempunyai pengaruh yang kecil 
dalam pembuatan keputusan;

e. Rencana mempunyai ukuran 
yang relatif luas;

f. Dengan perencanaan organisasi 
mempunyai fl eksibilitas untuk 
menyesuaikan diri terhadap 
kondisi ketidakpastian.

Kelemahan :
a. Rencana yang strategis sangat 

kompleks;
b. Untuk organisasi yang stabil tidak 

diperlukan rencana strategis, 
karena keadaan akan sama 
dengan periode sebelumnya.

III. KESIMPULAN

Dari uraian diatas kita dapat menge-
tahui betapa pentingnya suatu peren-
canaan. Dengan perencanaan yang 
tepat maka suatu organisasi dapat 
mencapai tujuan secara efi sien dan 
efektif. Dengan rencana, pegawai 
dapat mengetahui apa yang harus 
mereka capai, dengan siapa mereka 
harus bekerja sama, dan apa yang 
harus dilakukan untuk mencapai tu-
juan organisasi. Tanpa perencanaan, 
organisasi dan individual mencegah 
akan bekerja sendiri-sendiri secara 
serampangan, sehingga kerja organ-
isasi kurang efi sien.

DAFTAR PUSTAKA :
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Pertemuan Inspektur Jenderal KESDM dengan Auditor
Oleh : M. Yusuf

Pada tanggal 05/01/2011 
bertempat di ruang rapat 
lantai dua, ber-langsung acara 

pertemuan Inspektur Jenderal KESDM 
dengan para auditor. Pertemuan 
dimaksud dihadiri para pejabat 
eselon II dan 30 orang auditor. Pada 
kesempatan itu, Inspektur Jenderal 
KESDM mengungkapkan acara ini 
sebagai wujud keterbukaan, yang 
selama ini belum pernah dilakukan. 
Agenda pembahasan pada pertemuan 
itu tentang penetapan angka kredit 
auditor yang telah ditetapkan 
Inspektur Jenderal KESDM.
Acara berlangsung pukul 10.00 
hingga 12.00 WIB, yang sebelumnya 
di dahului pertemuan Inspektur 
Jenderal KESDM dengan para 
Tim Penilai Angka Kredit Jabatan 
Fungsional Auditor. Yang di undang 

Menyambut  Tahun  Baru  (2011)
Oleh: M. Yusuf

dalam pertemuan itu adalah auditor 
yang penetapan angka kreditnya 
belum dapat di pertimbangkan untuk 
kenaikan pangkat/golongan dengan 
beberapa alasan, seperti yang tercatat 
dalam keputusan penetapan angka 
kredit.
Pada kesempatan itu pula Inspektur 
Jenderal KESDM mengutarakan  pen-
etapan angka kredit setiap auditor 
sambil meminta informasi dari mas-
ing- masing auditor yang bersangku-
tan. Dalam penjelasannya, beliau 
merinci angka kredit yang belum ter-
penuhi untuk kenaikan pangkat/go-
longan. Sesuai penjelasan beliau dan 
hasil konfi rmasi dari masing-masing 
auditor, penyebabnya adalah angka 
kredir unsur pelaksnaan pengawasan  
belum mencukupi.
Kemudian angka kredit unsur 

pengembangan profesi yang belum 
mencukupi. Penyebab lainnya ada-
lah belum mengikuti pendidikan dan 
pelatihan (sertifi kasi) penjejangan 
peran.  Ada pula karena baru dua 
tahun naik pangkat sehingga angka 
kreditnya memang belum mencu-
kupi. Terhadap hal-hal  tersebut, Ins-
pektur Jenderal KESDM menjelaskan 
angka kredit unsur pengawasan yang 
belum mencukupi supaya dipenuhi, 
diantarannya melalui evaluasi data 
deskwork/buril  disamping pelaksa-
naan audit. 
Mengenai auditor yang belum 
mengikuti diklat penjejangan peran, 
Inspektur Jenderal KESDM meminta 
kepada Kepala Bagian Hukum 
dan Kepegawaian agar pro aktif 
berkoordinasi dengan BPKP.  (M. 
Yusuf)

 Acara menyambut tahun baru 
(2011) berlangsung di Auditorium 
Lantai 6 Gedung Inspektorat 
Jenderal Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral, tanggal 3 
Januari 2011, di hadiri seluruh 
pegawai Inspektorat Jenderal 
KESDM. Agenda di awali dengan 
sambutan Inspektur Jenderal 
KESDM, pada kesem-patan 
tersebut Inspektur Jenderal KESDM 
mengutarakan memasuki tahun 
2011 hendaknya kita menoleh ke 
belakang (tahun lalu) yang telah 
di laksanakan (keberhasilan dan 
kegagalan).
 Patut kita renungkan, sebab 
tahun 2011 penuh tantangan, 
struktur organisasi kedinasan 
mengalami perubahan dan 
penganggaran berbasis pada 
hasil. Oleh karena itu, pinta 
Inspektur Jenderal KESDM ke 
depan harus lebih baik lagi 
dari tahun sebelumnya. Beliau 
mengungkapkan pula perubahan 
organisasi perlu uraian tugas 

jabatan, yang memungkinkan 
adanya mutasi pegawai. Untuk itu, 
Inspektur Jenderal KESDM meminta 
kepada Sekretaris Inspektorat 
Jenderal KESDM dan Kepala 
Bagian Hukum dan Kepegawaian 
mempersiapkan pendidikan dan 
pelatihan yang di butuhkan.
 Inspektur Jenderal 
KESDM, Bapak Pudja Sunasa 
mengutarakan pula tanggal 6 
Januari 2011 di rencanakan rapat 
kerja kementerian, yang akan 
membahas perencanaan kerja, 
kinerja organisasi, dan reformasi 
birokrasi, serta pengawasan 
sektor ESDM. Dalam reformasi 
birokrasi, penerapan reward 
and punishment akan mendapat 
perhatian. Oleh karenanya mulai 
di berlakukan absensi elektonik, 
yang di programkan dari pusat 
kementerian (Sekretariat Jenderal). 
Pemberlakuan di maksud dapat 
meningkatkan disiplin pegawai.
 Pada kesempatan tersebut 
Inspektur Jenderal KESDM 

menjelaskan  dalam bekerja kita 
harus punya motto. Selanjutnya 
dalam bekerja harus kita ikhlas, 
profesional, kompak dan 
transparan, pinta Pak Pudja Sunasa. 
Di penghujung sambutannya, 
Inspektur Jenderal KESDM 
mengungkapkan sebagai mitra 
terhadap unit kerja di lingkungan 
KESDM, peran Inspektorat Jenderal 
KESDM dapat memperlancar 
pencapaian tujuan. 
 Selanjutnya Inspektur 
Jenderal KESDM meminta kepada 
seluruh pegawai agar mempererat 
kebersamaan dalam melaksanakan 
tugas untuk menghasilkan yang 
lebih baik lagi di tahun 2011. Acara 
menyambut tahun baru (2011) di 
akhiri dengan pembacaan doa, dan 
dilanjutkan dengan saling jabat 
tangan seluruh pegawai sebagai 
pertanda ungkapan kebersamaan 
dan siap menyongsong tugas tahun 
2011.  (M. Yusuf).  

ETALASEETALASE
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Filosofi Filosofi   

GANDUM & ILALANGGANDUM & ILALANG 

Gandum dan ilalang 
adalah dua tanaman 
yang sangat mirip, 
tetapi sebenar-nya 

sangat berbeda. Gandum adalah 
makanan pokok yang sangat 
berguna bagi manusia, sedangkan 
ilalang sama sekali tidak berguna. 
Bahkan ilalang lebih banyak 
menyerap sari makanan dari 
tanah, sehingga mengganggu 
pertumbuhan gandum. 

Sayangnya ilalang dan gandum baru 
dapat dibedakan ketika bulir-bulir-
nya ke-luar. 

Dan, ilalang yang dicabut sebelum 
waktunya bisa membuat gandum 
turut tercabut. 

Satu-satunya cara memisahkan 
ilalang dan Gandum adalah dengan 
menunggunya sampai saat menuai 
tiba. 

Seumpama ilalang dan gandum, 
begitulah orang jahat tetap dibiarkan 
hidup di dunia ini bersama orang 
baik, meski mereka membawa 
penderitaan bagi orang-orang baik. 

Alam ini akan memperlakukan sama 
pada seluruh ciptaan-Nya, baik yang 
berbuat jahat atau yang berbuat baik. 
Dia masih memberi kesempatan 
kepada yang jahat supaya bertobat 
dan bisa memperoleh Kesadaran, 
juga memberi kesempatan kepada 
yang baik untuk terus bertumbuh 
dan Berguna . 

Justru dengan adanya “ilalang”, 
maka “Gandum” ditantang untuk 
bisa tumbuh makin kuat, makin 
tahan uji, dan makin berkualitas. 
Kita telah diajar untuk panjang sabar 
mengikuti fi losofi  Gandum dan 
Ilalang ini karena segala sesuatu ada 
waktunya; 
Kita harus memberi kesempatan 
kepada setiap orang untuk berubah 
dan bertumbuh lebih baik, 
bukannya cepat2 menghakimi dan 
menghukum nya . 

Kita harus memiliki kasih sayang 
yang besar bagaikan kita merawat 
“gandum” di ladang , hendaknya 
kita juga terus bertumbuh seiring 
waktu dalam kasih sayang dan 
kebenaran yang sejati 

ETALASEETALASE
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SEMINAR PERENCANAAN KEUANGAN 

Peserta Seminar mendengarkan presentasi dengan penuh perhatian 

SEMINAR PERENCANAAN KEUANGAN 

Peserta sangat antusias mengikuti seminar 

SEMINAR PERENCANAAN KEUANGAN 

Perencana Keuangan Safir Senduk 

LENSA PERISTIWALENSA PERISTIWA

SEMINAR PERENCANAAN KEUANGANSEMINAR PERENCANAAN KEUANGAN
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LENSA PERISTIWALENSA PERISTIWA

P I  A  K 

Seminar Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) 

P I  A  K 

Peserta seminar  serius menyimak pembicara  Pejabat ESDM turut serta menghadiri seminar 

P I  A  K 

Peserta sedang mendengarkan paparan pembicara  



SUMPAH JABATANSUMPAH JABATANSUMPAH JABATAN 

Peserta Sumpah Jabatan menerima ucapan  
selamat dari Inspektur Jenderal 
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LENSA PERISTIWALENSA PERISTIWA

SUMPAH JABATAN 

PNS di lingkungan Inspektorat Jenderal yang akan 
mengikuti Sumpah Jabatan 

SUMPAH JABATAN 

Persiapan penandatanganan Berita Acara  
Sumpah Jabatan 
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