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Pembaca yang budiman, 

Berkat peran kontributor 
mengirimkan tulisan, buletin 
kesayangan kita ini kembali 

terbit. Pada edisi Triwulan II 
Tahun 2011, Buletin Pengawasan 
Inspektorat Jenderal KESDM 
sebagai media komunikasi dan 
informasi pengawasan sektor ESDM 
hadir kembali kehadapan sidang 
pembaca. Sajian tulisan yang tersaji 
dalam buletin ini, pembaca dapat 
menyimak berbagai informasi 
pengawasan. 
Semoga dengan informasi tersebut, 
dapat memperkaya khasanah 
pengetahuan sekaligus dapat 
pula memotivasi kontributor 
yang lain untuk berpartisipasi 
menyumbangkan tulisan. Dengan 
begitu, kontinuitas atau kelangsungan 
penerbitan buletin ini akan terealisir 
secara tepat waktu dan tepat guna. 
Oleh karena itu, atas partisipasinya 
redaksi mengucapkan terima kasih. 
Dipenghujung bulan Juni 2011 
diselenggarakan seminar hasil 
pengawasan Itjen KESDM semester 
I tahun 2011. Pada kesempatan 
tersebut, Inspektur Jenderal 
KESDM membuka secara resmi 
dan menyampaikan sambutan/

arahan. Dalam arahannya beliau 
mengungkapkan bahwasanya 
pengelolaan keuangan (termasuk 
aset) yang disajikan dalam Laporan 
Keuangan KESDM tahun 2010 
berhasil meraih predikat Wajar 
Tanpa  Pengecualian (WTP) dari 
hasil audit Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK). 

Pembaca yang setia, 

Atas predikat dimaksud, Inspektur 
Jenderal Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral berharap 
untuk dipertahankan dengan bekerja 
lebih baik lagi. Arahan beliau 
lainnya adalah agar hasil seminar 
hasil pengawasan ini di harapkan 
menghasilkan rumusan temuan yang 
sistemik, sehingga dapat membantu 
unit kerja di lingkungan KESDM 
meningkatkan kinerjanya.
Oleh sebab itu, patut kita simak 
arahan Inspektur Jenderal 
Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral, yang merupakan 
referensi dalam upaya meningkatkan 
kinerja pengawasan. Profesionalisme 
menjadi taruhannya dalam 
mengemban tugas pengawasan 
terhadap unit kerja dilingkungan 
Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral. Quality assurance 
akan membawa keberhasilan 
pencapaian tujuan dan sasaran.

Akhirul kata, redaksi berharap 
kembali kepada para kontributor 
untuk selalu  mengirimkan tulisan 
agar kelangsungan penerbitan 
buletin kesayangan kita dapat 
dipertahankan. Selamat bertugas 
dan berkarya ! (MY)

C V l 8 N 2 J i 2011 3030
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[30] MENGUNGGKAPKAN 
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[31] MENYAMBUT BULAN
 SUCI RAMADHAN

30 Buletin Pengawasan Volume 8 No. 2 Juni 2011

Mengungkapkan KebenaranMengungkapkan Kebenaran
melalui Pujian dan syair Kehidupanmelalui Pujian dan syair Kehidupan
Oleh : (IKG Suwiyarta)Oleh : (IKG Suwiyarta)

Pada umumnya manusia suka 
utk dipuji, diberi sambutan 
tepuk tangan, tepukan 

dipundak dan sejenisnya…. Hal 
tersebut didapatkannya karena yang 
bersangkutan mungkin melakukan 
hal yg benar dan dilihat oleh banyak 
orang… (beberapa diantaranya 
memangg ada yg sengaja melakukan 
kebenaran atau kebaikan utk dilihat 
orang – pamer)
Namun ada jenis kebenaran lain 
yg mungkin jarang atau gak banyak 
orang yg melakukan hal ini, yaitu 
KEBENARAN YANG DISAMPAIKAN 
MELALUI SYAIR KEHIDUPAN.
Resikonya kebenaran jenis ini 
hampir bisa dipastikan tidak dilihat 
orang, tdk akan ada riuhnya tepuk 
tangan buat anda, tidak ada tepukan 
dipundak anda sambil berkata 
kamu hebat atau good job..!! 
namun membutuhkan waktu untuk 
membaca dan memahami bait demi 
bait kalimat tersebut, seperti sair 
berikut;

Jangan percaya penglihatan; 
penglihatan dapat menipu.
Jangan percaya kekayaan; 
kekayaan dapat sirna.
Percayalah pada dia yang dapat 

membuatmu tersenyum,
sebab hanya senyumlah 
yang dibutuhkan
untuk mengubah hari 
gelap menjadi terang.
Jangan hitung tahun-
tahun yang lewat, 
hitunglah saat-saat yang 
indah &.
Hidup tidak diukur 
dengan banyaknya napas
yang kita hirup;
Melainkan dengan saat-
saat di mana kita
menarik napas bahagia!.

Mereka yang paling 
berbahagia tidaklah harus
memiliki yang terbaik dari segala 
sesuatu;
mereka hanya mengoptimalkan
segala sesuatu yang datang 
dalam perjalanan hidup mereka.

Semoga engkau punya cukup 
kebahagiaan
untuk membuatmu tersenyum,
cukup pencobaan untuk 
membuatmu kuat,
cukup penderitaan untuk tetap 
menjadikanmu manusiawi,
dan cukup pengharapan untuk 
menjadikanmu bahagia

Kukirim pesan ini
kepada mereka yang menyentuh 
hidupmu
dengan suatu atau lain cara;
kepada mereka yang membuatmu 
tersenyum
ketika engkau sungguh 
membutuhkannya;
kepada mereka yang membuatmu 
melihat
sisi baik dari segala hal ketika 
engkau jatuh;

kepada mereka yang 
persahabatannya
engkau hargai;
kepada mereka yang begitu 
berarti dalam
hidupmu.
Masa depan yang paling gemilang 
akan selalu dapat
diraih dengan melupakan masa 
lalu yang kelabu;
engkau tidak akan dapat maju 
dalam hidup hingga
engkau melepaskan segala 
kegagalan dan sakit hatimu.

Ketika engkau dilahirkan, engkau 
menangis
sementara semua orang di 
sekelilingmu tersenyum.
Jalani hidupmu sedemikian rupa, 
hingga
pada akhirnya..................
engkaulah satu-satunya yang 
tersenyum
sementara semua orang di 
sekelilingmu
menangis. (contoh Gus Dur)

Dan ketika YANG MAHA KUASA 
itu berkenan kepada anda 
maka jalan hidup andapun akan 
dibuatNYA indah.

Mari berjuang untuk hidup dalam 
kebenaran…
Memang tidak mudah namun 
upahnya sepadan jika kita mau 
melakukannya.

Dan SATU hal yg penting:

Kenikmatan yg TUHAN beri buat 
hidup kita dan keluarga, tidak 
akan pernah mampu dilakukan 
oleh dunia ini. Pemberian TUHAN 
selalu yg terbaik.

ETALASEETALASE
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LAPORAN UTAMALAPORAN UTAMA

PERUBAHAN EKSPEKTASI TERHADAPPERUBAHAN EKSPEKTASI TERHADAP
PERAN INTERNAL AUDITPERAN INTERNAL AUDIT

Oleh Alimuddin BasoOleh Alimuddin Baso

PENDAHULUAN

Kegiatan yang dilaksanakan 
oleh intansi pemerintah 
pusat maupun daerah adalah 

dalam rangka mencapai sasaran/
tujuan yang telah ditetapkan untuk 
melayani masyarakat, dan untuk 
dipertanggungjawabkan kepada 
stakeholder-nya. Tugas pengawasan 
yang dilaksanakan oleh auditor 
intern adalah membantu instansi 
atau entitas untuk mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan. Dari semua 
mata rantai pengawasan, internal 
audit merupakan lembaga yang 
secara langsung menerima dampak 
atas pendekatan pencegahan 
dan pendeteksian. Internal audit 
merupakan “jembatan” antara 
masyarakat dan pimpinan instansi 

pemerintah baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Meskipun 
peran dalam penerapan kebijakan 
anti-fraud sangat bervariasi dari 
satu instansi dengan instansi 
lainnya, namun terdapat suatu 
kesepakatan umum bahwa pemilik 
tanggungjawab kebijakan anti-
fraud ada pada pimpinan instansi 
(tone at the top). 

Fraud dalam banyak hal dapat 
dianggap sebagai “bola panas” – 
terlalu riskan untuk dipegang. Para 
pimpinan instansi harus membantu 
memantau dan menegakkan 
tanggungjawab operasional atas 
pelaksanaan pengujian dan penilaian 
yang dilakukan oleh internal audit. 
Pengujian dan penilaian risiko 
yang dilakukan oleh internal audit 

harus diberikan prioritas yang 
tinggi, kebutuhan ini akan semakin 
mendorong dan memacu internal audit 
untuk meningkatkan kemampuan dan 
keahliannya. Jika suatu peristiwa fraud 
terjadi, internal audit, pimpinan instansi 
semua berdiri pada garis yang sama 
untuk membantu pembuat kebijakan, 
instansi penyidik untuk menuntaskan 
dan menjawab pertanyaan mengapa 
fraud tersebut tidak bisa dicegah dan 
dideteksi secara dini. Tugas internal 
audit selanjutnya adalah melakukan 
investigasi untuk mengungkapkan 
kejadian yang sesungguhnya. Jika 
internal auditor tidak berada pada 
garis yang sama dalam rangka 
upaya memerangi fraud, maka 
sama artinya akan terjadi kegagalan 
program anti-fraud. 
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A. LATAR BELAKANG

Inspektorat Jenderal adalah 
sebagai Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah yang tidak hanya 

dituntut untuk menemukan masalah 
yang ada pada suatu organisasi 
dalam melaksanakan tugas untuk 
pencapaian tujuan di lingkungan 
Kementerian, tetapi juga diharapkan 
oleh organisasi yang diawasi/diaudit 
untuk dapat memberikan konstribusi 
nyata terhadap para unit pelaksana 
khususnya dapat membantu me-
mecahkan masalah yang dihadapi 
dalam melaksanakan tugasnya, 
sehingga dapat memberikan manfaat 
secara langsung kepada unit-unit 
pelaksana yang ada di lingkungan 
Kementerian.

Beberapa pengertian mengenai 
Audit Internal :
a.  Yayasan Pendidikan Internal Au-

dit/YPIA (2004;5) mende  nisikan 
Audit Internal sebagai kegiatan 
assurance dan konsultasi yang 
independen dan obyektif yang 
dirancang untuk memberikan 
nilai tambah dan meningkatkan 
kegiatan operasi organisasi. 

 Audit Internal membantu organ-
isasi untuk mencapai tujuannya 
melalui suatu pendekatan yang 
sistematis dan teratur untuk 
mengevaluasi dan meningkatkan 
efektivitas pengelolaan risiko 
pengendalian dan proses good 
governance.

b. Institute of Internal Auditor/IIA 
(1979) dalam Kent et al (1985;166) 
menyatakan bahwa Auditi 
Internal adalah seseorang yang 
independen yang menilai fungsi 
yang telah dilaksanakan dalam 
organisasi untuk memeriksa dan 
mengevaluasi tindakan organisasi.

A. LATAR BELAKANG

nspektorat Jenderal adalah

KOMPETENSI AUDITOR KOMPETENSI AUDITOR 
DALAM MELAKSANAKAN AUDIT INTERNALDALAM MELAKSANAKAN AUDIT INTERNAL
Oleh : SukirmanOleh : Sukirman

Tujuan Audit Internal adalah me-
liputi penganalisaan, konsultasi, 
menilai anggota-anggota organ-
isasi atas efekti  tas dalam melak-
sanakan tanggung jawab mereka, 
menginformasikan tindakan-tinda-
kan yang telah direview dan mem-
berikan rekomendasi.
Dari berbagai uraian di atas, maka 
dapat dikatakan bahwa Audit 
Internal merupakan Audit yang 
ditujukan untuk memperbaiki 
kinerja. Kegiatan Audit Internal 
adalah menguji, menilai efekti  tas 
dan kecakapan dalam sistem 
pengendalian internal yang ada 
dalam suatu organisasi. Dengan 
demikian Audit Internal berfungsi 
sebagai penilai independen yang 
dibentuk dalam suatu organisasi 
dan mempunyai aktivitas untuk 
memberikan jaminan keyakinan 
dan konsultasi. Audit Internal 
berhak memberikan penilaian, 
rekomendasi, konseling dan 

informasi untuk menciptakan 
pengendalian yang efektif.    
    

B. KARAKTERISTIK ORGANISASI 
AUDIT INTERNAL

Organisasi Audit Internal mempunyai 
karakteristik sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Audit Internal 

harus mendapat dukungan dari 
organisasi. Audit Internal harus 
memberi laporan yang benar 
dari temuan dan rekomendasi 
perbaikan.

2. Audit Internal bisa berada di 
bawah Presiden Direktur atau 
Dewan Komisaris tergantung 
tujuan yang ingin dicapai.

3. Bersifat independen dalam 
menjalankan tugas Audit 
Internal.

4. Hasil Audit Internal ditujukan 
kepada tingkat manajemen yang 
lebih tinggi, bisa juga untuk pihak 
lain setelah mendapat persetujuan 
dari pihak manajemen.

WASRIKWASRIK
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APAKAH OPINI WAJAR TANPAAPAKAH OPINI WAJAR TANPA
PENGECUALIAN SUDAH CUKUP?PENGECUALIAN SUDAH CUKUP?

Oleh :  Gede YudistiraOleh :  Gede Yudistira

PENDAHULUAN

Setiap awal tahun, Inspektorat 
Jenderal sebagai lembaga audit 
intern selalu melakukan reviu 

laporan keuangan, dimana laporan 
tersebut nantinya akan diberikan 
opini oleh Badan Pemeriksa Keuan-
gan (BPK) sebagai satu-satunya lem-
baga eksternal yang bisa menilai 
kewajaran laporan keuangan yang 
disajikan oleh Kementerian/Lem-
baga. Setiap Kementerian/Lembaga/ 
Pemerintah Pusat/Provinsi/ Kabu-
paten selalu berlomba-lomba untuk 
mendapatkan opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP), bagaimanapun 
caranya. Pertanyaannya adalah 
apakah dengan mendapatkan opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
suatu Kementerian/ Lembaga/Pe-
merintah Pusat/Provinsi/ Kabupaten 
bisa dikatakan telah melakukan 
good governance/ tata pemerintah-
an yang baik yang tanpa Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme?

Beberapa waktu yang lalu berita 
di media cetak maupun elektronik 
menyebutkan bahwa pejabat 
disebuah kabupaten telah menyuap 
lembaga yang memeriksa laporan 
keuangannya untuk mendapatkan 
opini yang bagus dari lembaga 
pemeriksa tersebut. Terlepas dari 
apakah kabupaten tersebut telah 
menerapkan Sistem Akuntansi 
Pemerintah (SAP) dengan baik 

ataupun tidak,  tentu saja tindakan 
tersebut bukan contoh yang baik. 
Namun disini tidak akan membahas 
mengenai benar/tidaknya tindakan 
tersebut, namun mencoba untuk 
melihat apakah dengan pemberian 
opini yang wajar tanpa pengecualian 
bisa diartikan kinerja pemerintah 
tersebut transparan, akuntabel (good 
governance) serta Bebas KKN.

LAPORAN KEUANGAN DAN 
GOOD GOVERNANCE

Laporan keuangan adalah catatan 
informasi keuangan suatu instansi/
perusahaan pada suatu periode 
akuntansi yang dapat digunakan 
untuk menggambarkan kinerja 

PENDAHULUAN Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ataupun tidak tentu saja tindakan

OPIN IOPIN I

2525OPINI
[25] OPINI WAJAR
 TANPA PENGECUALIAN
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Atas predikat dimaksud, Inspektur 
Jenderal Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral berharap 
untuk dipertahankan dengan bekerja 
lebih baik lagi. Arahan beliau 
lainnya adalah agar hasil seminar 
hasil pengawasan ini di harapkan 
menghasilkan rumusan temuan yang 
sistemik, sehingga dapat membantu 
unit kerja di lingkungan KESDM 
meningkatkan kinerjanya.
Oleh sebab itu, patut kita simak 
arahan Inspektur Jenderal 
Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral, yang merupakan 
referensi dalam upaya meningkatkan 
kinerja pengawasan. Profesionalisme 
menjadi taruhannya dalam 
mengemban tugas pengawasan 
terhadap unit kerja dilingkungan 
Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral. Quality assurance 
akan membawa keberhasilan 
pencapaian tujuan dan sasaran.

Akhirul kata, redaksi berharap 
kembali kepada para kontributor 
untuk selalu  mengirimkan tulisan 
agar kelangsungan penerbitan 
buletin kesayangan kita dapat 
dipertahankan. Selamat bertugas 
dan berkarya ! (MY)
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PERUBAHAN EKSPEKTASI TERHADAPPERUBAHAN EKSPEKTASI TERHADAP
PERAN INTERNAL AUDITPERAN INTERNAL AUDIT

Oleh Alimuddin BasoOleh Alimuddin Baso

PENDAHULUAN

Kegiatan yang dilaksanakan 
oleh intansi pemerintah 
pusat maupun daerah adalah 

dalam rangka mencapai sasaran/
tujuan yang telah ditetapkan untuk 
melayani masyarakat, dan untuk 
dipertanggungjawabkan kepada 
stakeholder-nya. Tugas pengawasan 
yang dilaksanakan oleh auditor 
intern adalah membantu instansi 
atau entitas untuk mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan. Dari semua 
mata rantai pengawasan, internal 
audit merupakan lembaga yang 
secara langsung menerima dampak 
atas pendekatan pencegahan 
dan pendeteksian. Internal audit 
merupakan “jembatan” antara 
masyarakat dan pimpinan instansi 

pemerintah baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Meskipun 
peran dalam penerapan kebijakan 
anti-fraud sangat bervariasi dari 
satu instansi dengan instansi 
lainnya, namun terdapat suatu 
kesepakatan umum bahwa pemilik 
tanggungjawab kebijakan anti-
fraud ada pada pimpinan instansi 
(tone at the top). 

Fraud dalam banyak hal dapat 
dianggap sebagai “bola panas” – 
terlalu riskan untuk dipegang. Para 
pimpinan instansi harus membantu 
memantau dan menegakkan 
tanggungjawab operasional atas 
pelaksanaan pengujian dan penilaian 
yang dilakukan oleh internal audit. 
Pengujian dan penilaian risiko 
yang dilakukan oleh internal audit 

harus diberikan prioritas yang 
tinggi, kebutuhan ini akan semakin 
mendorong dan memacu internal audit 
untuk meningkatkan kemampuan dan 
keahliannya. Jika suatu peristiwa fraud 
terjadi, internal audit, pimpinan instansi 
semua berdiri pada garis yang sama 
untuk membantu pembuat kebijakan, 
instansi penyidik untuk menuntaskan 
dan menjawab pertanyaan mengapa 
fraud tersebut tidak bisa dicegah dan 
dideteksi secara dini. Tugas internal 
audit selanjutnya adalah melakukan 
investigasi untuk mengungkapkan 
kejadian yang sesungguhnya. Jika 
internal auditor tidak berada pada 
garis yang sama dalam rangka 
upaya memerangi fraud, maka 
sama artinya akan terjadi kegagalan 
program anti-fraud. 
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PEMBAHASAN

A.  PERAN INTERNAL AUDIT

Peran internal audit menjadi sangat 
bervariasi, dan tergantung kepada, 
kebutuhan organisasi, struktur 
internal audit dan kompetensi yang 
tersedia. Peran internal audit antara 
lain mencakup :
1. Mendukung pimpinan untuk 

membangun proses dan program 
anti-fraud yang dapat dipantau 
dan dimonitor secara teratur dan 
berkala. 

2. Memfasilitasi penilaian risiko 
fraud pada instansi, unit pelak-
sana, dan tingkatan operasional. 

3. Menghubungkan dan mendoku-
mentasikan aktivitas pengenda-
lian anti-fraud untuk mengiden-
tifi kasi risiko fraud. 

4. Mengevaluasi dan menguji 
desain dan efektivitas operasi 
program pengendalian dan anti-
fraud. 

5. Melaksanakan fraud auditing/
audit investigative 

6. Melaksanakan penugasan inves-
tigasi untuk membuktikan dug-
aan fraud atau penyalahgunaan 
lainnya. 

7. Melaporkan kepada pimpinan 

instansi mengenai efektivitas 
instansi dalam mencegah, men-
deteksi, menginvestigasi dan 
memperbaiki dampak fraud 
yang terjadi. 

Cepat atau lambat, program 
anti-fraud akan meningkat dan 
menjadi prioritas utama bagi 
sebuah instansi. Unit internal audit 
diharapkan mampu menjawab 
pertanyaan berikut ini yang datang 
dari pimpinan instansi maupun dari 
aparat penegak hukum lainnya: 
1. Apa risiko fraud yang terjadi 

pada instansi ? 
2. Program dan pengendalian 

seperti apa yang telah diterapkan 
untuk meminimalkan risiko 
tersebut? 

3. Apa yang telah dikerjakan oleh 
internal audit untuk mencegah 
dan mendeteksi isue terkait, 
sebelum menjadi skandal bagi 
instansi. 

Pada sektor publik, pertanyaan 
yang sama akan datang lebih 
cepat, sehingga langkah pro-
aktif fungsi internal audit akan 
mengantisipasinya dan memberi 
respon yang tepat. 

Dengan tetap tingginya kejadian 

kasus-kasus fraud akhir-
akhir ini, pertanyaan-
pertanyaan sulit sering-
kali timbul dan diajukan 
oleh masyarakat umum 
dan masyarakat pemer-
hati masalah hukum 
dan keuangan lainnya, 
berkaitan dengan peran 
internal auditor dalam 
mengidentifi kasi dan 
mencegah fraud.  Sebe-
narnya secara normatif 
beberapa instansi publik 
telah memiliki program 
anti-fraud, seperti aturan 
perilaku dan kode etik, 
pakta integritas, dan 
lain-lain.

Dalam beberapa kasus, instansi akan 
membutuhkan beberapa langkah 
pendukung untuk menghindari 
kelemahan material. Wilayah-
wilayah yang memerlukan 
tindakan perbaikan dari sisi risiko 
fraud, adalah: 
1. Penilaian Risiko Fraud
 Tidak ada instansi yang akan 

mampu membangun suatu 
program dan pengendalian 
untuk meminimalkan fraud dan 
risiko reputasi tanpa mampu 
mengidentifi kasi risiko yang 
harus diatasi atau diminimalkan. 
Namun demikian jarang sekali 
instansi yang telah memiliki 
gugus tugas (task force) untuk 
menilai risiko fraud dan risiko 
reputasi. 

 Penilaian risiko fraud dan reputasi 
merupakan tonggak penting 
dalam program anti-fraud untuk 
mengantisipasi (bukan sekedar 
bereaksi atas) terjadinya fraud dan 
penyalahgunaan wewenang. 

2. Mampu mengaitkan aktivitas 
pengendalian atas risiko fraud 
yang teridentifi kasi

 Instansi yang tidak menjalankan 
penilaian atas risiko fraud dan 
risiko reputasi, umumnya juga 
jarang mengkaitkan antara 
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aktivitas pengendalian preventif 
dan detektif untuk meminimalkan 
risiko fraud yang teridentifi kasi. 
Apabila penilaian risiko fraud dan 
risiko reputasi telah ditetapkan 
maka instansi diminta untuk 
mengidentifi kasi, mengevaluasi 
dan menguji desain efektifi tas 
program pengendalian anti-
fraud. 

3. Audit dan Pemantauan Fraud
 Meskipun audit dan monitoring 

merupakan bagian integral 
dari kerangka kerja SPIP, 
instansi publik umumnya 
jarang melakukan audit dan 
pemantauan khususnya yang 
terkait dengan fraud. Melalui 
program fasilitasi oleh internal 
audit, program monitoring fraud 
merupakan bagian dari aktivitas 
operasi sehari-hari. Sebagai 
tambahan, bagian internal audit 
harus menuangkan program 
penilaian risiko dalam rencana 
kerja tahunannya. 

Meskipun pimpinan instansi telah 
memiliki tanggungjawab tersendiri 
atas program anti-fraud, perlu 
diantisipasi bahwa beberapa instansi 
menyerahkan tanggungjawab 
operasional program anti-fraud 
langsung kepada internal audit. 
Efektivitas menangani (memegang 
“bola panas”) atau upaya program 
anti-fraud sangat tergantung pada 
dukungan pimpinan instansi. 
Sebelum menerima tanggungjawab 
operasional untuk program anti-
fraud, internal audit harus mampu 
meyakinkan pimpinan instansi 
bahwa mereka bertanggungjawab 
mendukung sepenuhnya langkah-
langkah yang dilakukan oleh internal 
audit dalam program anti-fraud. 
 Saat ini penanganan risiko 
fraud dan program meminimalkan 
risiko mensyaratkan keahlian dan 
pengalaman yang cukup mengenai 
fraud. Internal audit harus peduli 
terhadap kemungkinan bentuk-
bentuk, skema potensial dan skenario 
yang berdampak kepada perbuatan 
fraud. Sehingga internal audit harus 

mampu mengidentifi kasi indikasi-
indikasi terjadinya perbuatan fraud. 
Lebih jauh, internal audit harus 
memiliki pemahaman dan metode 
pengukuran yang memadai dalam 
mencegah dan mendeteksi fraud 
dan dapat melakukan pengujian 
dan penilaian terhadap efektivitas 
program anti-fraud. Sebagai 
tambahan internal audit harus 
memahami mengenai fraud auditing 
dan teknik investigasi fraud. 

Bagi sebagian besar fungsi internal 
audit, seperangkat keahlian ini 
merupakan sesuatu yang baru, 
karena hingga saat ini relatif 
sangat sedikit internal audit yang 
telah menempatkan program 
pencegahan dan pendeteksian pada 
tugas-tugas mereka. Menjalankan 
investigasi atas “apa yang telah 
terjadi” secara substansi sangat 
berbeda dengan pelaksanaan 
penilaian risiko fraud, pengujian 
aktivitas pengendalian anti fraud 
dan pelaksanaan fraud auditing. 
Selain itu suatu organisasi tidak 
mungkin mendapatkan keahlian 
dan pengalaman hanya dengan 
mendengarkan pengalaman dari 
investigator atau pengalaman 
lembaga penegakan hukum 
semata. 

Untuk mendapatkan sumberdaya 
yang diperlukan untuk menangani 
masalah fraud dan meminimalkan 
risikonya, internal audit dapat 
menempuh sejumlah opsi. Pada 
fungsi internal audit yang besar 
pada fungsi mereka dibangun 
unit yang secara khusus. Pada 
unit internal audit lain, mereka 
meminjam sumberdaya dari unit 
lain atau menjalin kerjasama dalam 
penanganan kasus fraud. 

B. M E N G O R G A N I S A S I K A N 
PENILAIAN RISIKO FRAUD

Melaksanakan penilaian risiko fraud 
secara komprehensif merupakan 
kontribusi penting yang dapat 
dilakukan oleh internal audit. 
Penilaian risiko fraud yang efektif 

akan dapat mengidentifi kasi risiko-
risiko yang tidak terdeteksi dan 
memperkuat kemampuan organisasi 
dalam mencegah dan mendeteksi 
fraud serta penyalahgunaan sebelum 
menjadi skandal bagi instansi. Selain 
itu penilaian risiko fraud dapat 
mengidentifi kasi penghematan 
biaya yang timbul dibandingkan 
dengan biaya penilaian secara 
langsung. Langkah-langkah yang 
ditempuh dalam penilaian risiko 
fraud mencakup: 
a. Mengorganisasikan penilaian 

risiko berdasarkan siklus tugas 
pokok dan fungsi instansi atau 
siklus kemungkinan terjadinya 
fraud. 

 Internal audit dapat meng-
integrasikan proses penilaian 
risiko fraud mencakup siklus 
tupoksi normal yang telah 
ada di dalam organisasi atau 
menetapkan siklus-siklus 
yang mengandung titik lemah 
terjadinya fraud secara terpisah. 
Meng-organisasikan siklus 
tupoksi yang sudah ada dapat 
membantu memahami persoalan 
secara lebih sederhana.

b. Menetapkan unit dan lokasi 
untuk dinilai

 Agar efektif, penilaian risiko 
fraud harus dilaksanakan di 
instansi secara menyeluruh, 
pada setiap unit operasional 
yang ada, dan pada setiap unit 
pertanggungjawaban yang 
dianggap penting. Penilaian risiko 
fraud juga perlu dilaksanakan jika 
kondisi khusus terjadi, seperti 
ditemukannya fraud yang baru 
terjadi, perubahan lingkungan 
operasi, dilaksanakannya 
proyek baru, dan/atau adanya 
restrukturisasi instansi. 

c. Mengidentifi kasi skema dan 
skenario potensi terjadinya fraud 
dan penyalahgunaan wewenang

 Organisasi dapat rusak reputasin-
ya atau dihancurkan melalui ber-
bagai cara. Langkah kritis dalam 
proses penilaian risiko fraud ada-
lah mengidentifi kasi “peta kom-
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prehensif” potensi risiko – tanpa 
mengkaitkan dengan jumlah ke-
mungkinan terjadinya (yang akan 
dipertimbangkan kemudian). In-
ternal audit harus melaksanakan 
“skeptisme profesional” selama 
proses penilaian. Titik awal un-
tuk memulai bagi internal audit 
adalah menentukan skema dan 
skenario fraud apa yang biasanya 
berdampak pada sektor kegiatan 
pelayanan instansi dan sorotan 
masyarakat terhadap instansi. 

 Dalam beberapa kejadian, 
instansi akan melihat seberapa 
jauh internal audit memiliki 
kemampuan untuk membangun 
skema dan skenario fraud 
kemudian mengungkapkannya. 
Oleh karena itu internal audit 
diminta untuk memahami: 
1) Teknik-teknik yang digunakan 

terkait dengan skema fraud
2) Indikasi yang tampak untuk 

menentukan bagaimana 
skema tersebut terjadi. 

3) Pengendalian apa yang 
tersedia untuk mencegah dan 
mendeteksi skema, dan 

4) Bagaimana mendeteksi fraud 
selama pelaksanaan penu-
gasan yang dilaksanakan oleh 
internal audit. 

d. Menilai kemungkinan terjadinya 
dan tingkat siginifi kansi risiko

 Penilaian risiko fraud, seba-
gaimana penilaian risiko secara 
tradisional, mempertimbang-
kan tingkat kemungkinan secara 
khusus bagaimana fraud akan 
terjadi. Pada teknik penilaian 
risiko auditor biasanya membagi 
tingkatan risiko menjadi: dari 
sisi kemungkinannya dan signifi -
kansinya. Sisi kemungkinan dib-
agi menjadi frekuensi kemungki-
nan terjadinya : 
1) Jarang terjadi
2) Bisa terjadi
3) Sangat mungkin terjadi

Dalam pendekatan manajemen 
risiko pimpinan organisasi 
harus mencermati risiko pada 
kemungkian “bisa terjadi” untuk 

menghindari kerugian yang 
signifi kan. Risiko fraud yang 
berada pada posisi “jarang terjadi” 
dapat diabaikan, meskipun tetap 
disarankan kepada tim penilai 
untuk mendokumentasikan bahwa 
instansi telah mempertimbangkan 
risiko yang benar-benar ada 
sebelum ditetapkan pada kategori 
“jarang terjadi” .

Kemudian, menilai signifi kansi 
risiko fraud yang terjadi khususnya 
yang berada pada kemungkinan 
“bisa terjadi”. Dalam hal signifi kansi 
dibagi menjadi: 
a.  Tidak penting
b.  Agak penting
c.  Penting
Defi nisi tingkat signifi kansi “tidak 
penting” dapat dianggap sebagai 
faktor penghambat pencapaian 
tujuan yang masih bisa diterima, 
jika jawabannya adalah ”sangat 
tidak memiliki dampak yang cukup 
material terhadap pencapaian 
tujuan instansi”. Atau secara lebih 
jauh dapat dijelaskan sebagai 
“Jika orang yang rasional dapat 
mengambil kesimpulan tentang 
pencapaian tujuan agak terganggu 
maka dikatakan “agak penting”. 
Makna penting yang diambil dari 
kata “material” disini agak berbeda 
dengan pengertian “material’ dalam 
pengaruhnya terhadap pencapaian 
tujuan. Materialitas berkaitan 
dengan signifi kansi suatu item 
kepada penggunanya terhadap 
pengaruh terhadap pencapaian 
tujuan. Sehingga jangan membatasi 
ruang lingkup penilaian risiko pada 
makna “material”. 

PENUTUP

1. Fraud di katakan memiliki 
dampak signifi kasi yang “pent-
ing” apabila pihak yang berke-
pentingan, mempertimbang-
kannya sebagai hal yang pent-
ing. 

2. Dalam menilai signifi kasi, in-
ternal auditor harus memper-
timbangkan dampak kejadian 

fraud secara individual dan ter-
hadap totatitasnya. 

3. Beberapa perbuatan fraud seperti 
fraud terhadap biaya perjalanan, 
mungkin memiliki dampak yang 
tidak penting secara individual, 
tetapi bisa memiliki dampak yang 
signifi kan jika dikombinasikan 
dengan fraud yang lainnya. 

4. Instansi harus mengarahkan dan 
mendalami lebih jauh risiko yang 
berada pada posisi signifi kansi 
“agak penting” untuk menghindari 
kerugian yang signifi kan. 

REFERENSI :

1. Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) – PP No. 60 
Tahun 2008

2. Pentingnya penilaian risiko 
fraud oleh Internal Audit pada 
Sektor Publik - Nurharyanto – 
Widyaiswara BPKP

3. Audit Sektor Publik – Bastian 
Indra – Visi Global Media 2003

4. The Internal Auditing Hand 
Books 3rd Edition – KH, Spencer 
Picket, Wiley 2010
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EVALUASI PADA MUTU MINYAK DAN GAS BUMIEVALUASI PADA MUTU MINYAK DAN GAS BUMI
Oleh : SukirmanOleh : Sukirman 

PENDAHULUAN

Kewajiban melakukan evaluasi 
mutu minyak bumi didasarkan 
pada pentingnya mempunyai 

data mutu dari minyak dan gas 
bumi yang merupakan sumber alam 
energi terpenting dalam menunjang 
kelangsungan pembangunan 
nasional.  Disamping itu dalam 
rangka melindungi peran strategis 
minyak dan gas bumi sebagai 
sumber penerimaan negara/devisa, 
sebagai sumber energi dan bahan 
baku industri, maka perlu dilakukan 
inventarisasi dari ketersediaan 
cadangan, kemampuan produksi, 
ketersedian bahan baku kilang dan 
mutu minyak dan gas bumi.

Evaluasi mutu minyak dan gas bumi 
sangat penting dalam rangka pelak-
sanaan kebijaksanaan pengemban-
gan lapangan, pengolahan dan pe-
masaran minyak dan gas bumi un-
tuk memperoleh nilai tambah yang 
maksimal dari hasil minyak dan gas 
bumi.  Kesesuain hasil produksi, 
pemanfatan dan penjualan minyak 
dan gas bumi melalui inventarisasi 
mutu, akan meningkatkan manfaat 
dari penemuan cadangan minyak 
dan gas bumi, dan merupakan data 
yang sangat penting untuk menghin-
dari kerugian negara.

Untuk memperoleh manfaat yang 
sebesar-besamya dari kegiatan 
evaluasi mutu minyak dan gas bumi, 
maka pemerintah dalam hal ini 
Menteri Pertambangan dan Energi 
telah mengatur pelaksanaanya 
yang dituangkan dalam peraturan 
Menteri No. 0l.P/34/MPE/1994 
tanggal 16 Maret 1994.  Peraturan 
Menteri tersebut merupakan 
penyempurnaan dari Peraturan 
Menteri Pertambangan dan Energi 
No. 0l.P/12/MPE/1985. Didalam 
pelaksanaannya Direktur Jenderal 
Minyak dan Gas Bumi mengeluarkan 

Keputusan No. 107.K/34/DJM/2000 
tanggal 30 Nopember 2000 sebagai 
penyempurnaan Keputusan Nomor 
:89.K/34/DDJM/1994 tanggal 19 
Desember 1994.

Dalam Peraturan Menteri Pertam-
bangan dan Energi No. 0l.P/34/M.
PE/1994 disebutkan bahwa dalam 
rangka pelaksanaan kebijaksanaan 
pengembangan lapangan, kebijaksa-
naan pemasaran dan kebijaksanaan 
pengolahan minyak bumi yang ter-
padu dan terarah untuk memperoleh 
nilai tambah, terhadap Minyak Bumi 
yang ditemukan, Minyak Bumi Yang 
diproduksi, Minyak Bumi Yang diek-
spor dan Minyak Bumi yang diolah, 
wajib dilakukan evaluasi mutu oleh 
PPPTMGB ”Lemigas”.

FAKTA DAN DATA

1. EVALUASI MUTU MINYAK 
DAN GAS BUMI YANG WAJIB 
DILAKUKAN 

a. Evaluasi Mutu Minyak Bumi Yang 
Ditemukan

Minyak Bumi yang ditemukan 
adalah minyak bumi yang dikum-

pulkan sebagai hasil pengujian 
formasi batuan yang mengand-
ung minyak bumi pada suatu 
sumur penemu (discovery well) 
dalam kegiatan eksplorasi.

Untuk minyak bumi yang 
ditemukan dilaksanakan evaluasi 
mutu minyak bumi singkat yaitu 
meliputi pengujian ciri - ciri 
umum dan analisis komposisi 
kimia/geokimia, hal ini 
diperlukan untuk pengetahuan 
awal dari karakteristik jenis 
minyak bumi yang ditemukan 
sebagai kekayaan alam bumi 
Indonesia.

b. Evaluasi Mutu Minyak Bumi 
Yang Diproduksi

Minyak Bumi yang diproduksi 
adalah minyak bumi yang 
berasal dari lapangan minyak 
atau bagian lapangan minyak 
(blok) yang memproduksinya 
dan dikumpulkan dalain tangki 
penimbun (storage tank).

Untuk Minyak Bumi yang 
diproduksi dilaksanakan evaluasi 

LAPORAN UTAMALAPORAN UTAMA
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yang ada tersebut mengolah 
48 jenis minyak bumi dalam 
negeri dan 23 jenis minyak 
bumi impor.  Dengan makin 
berkurangnya produksi 
minyak bumi yang sesuai 
dengan rancang bangun kilang 
yang ada, mengakibatkan 
perlunya dicari minyak 
bumi yang sesuai untuk 
menggantikannya.  

 Data dari evaluasi mutu 
minyak bumi yang diproduksi 
sangat diperlukan dalam 
menentukan jenis minyak 
bumi pengganti yang dapat 
diolah.  Kesulitan dalam 
memperoleh minyak bumi 
dalam jumlah besar yang 
sesuai dengan konfi gurasi 
kilang mengakibatkan 
makin banyak jenis minyak 
bumi yang harus dicampur 
sehingga diperoleh mutu 
yang mendekati minyak bumi 
yang dikehendaki.  Dalam 
menentukan jenis minyak 
bumi yang dapat diolah tidak 
jarang dilakukan perubahan 
kondisi operasi kilang 
ataupun mengurangi jumlah 
minyak bumi yang diolah 
sehingga produksi tetap 
dapat dilaksanakan tanpa 
mengganggu operasi kilang.

 Dengan demikian dari 
hasil Evaluasi Mutu Minyak 
Bumi yang Diolah dapat 
dipersiapkan jenis-jenis 
minyak mentah yang 
diperlukan sebagai bahan 
baku kilang minyak yang ada 
maupun yang akan dibangun 
sehingga dapat diantisipasi 
sejak awal hal-hal yang akan 
terjadi pada saat mendatang 
selama umur operasi kilang 
minyak.  Disamping itu dapat 
diamankan kebutuhan energi 
minyak bumi didalam negeri 
yang diperlukan sebagai 
bahan bakar strategis dalam 
perekonomian nasional.

mutu minyak bumi sedang yaitu 
meliputi pengujian ciri-ciri 
umum, distilasi Hempel atau 
sejenis, penentuan klasifi kasi, 
distilasi “True Boiling Point 
(TBP) wide cut” serta pengujian 
ciri-ciri fraksinya evaluasi ini 
diperlukan dalam menentukan 
kebijaksanaan untuk memperoleh 
nilai tambah dari hasil produksi 
minyak bumi.

c. Mutu Minyak Bumi Yang Diolah 
dan di Ekspor

1. Minyak Bumi yang diolah 
adalah minyak bumi yang 
berasal dari impor dan/
atau produksi dalam negeri, 
yang diolah di kilang dan 
berpotensi untuk diolah di 
kilang dalam negeri.

 Untuk minyak bumi yang 
diolah atau berpotensi untuk 
diolah di kilang dalam negeri, 
dilaksanakan Evaluasi Mutu 
Minyak Bumi Lengkap yaitu 
meliputi evaluasi dengan 
pengujian ciri-ciri umum 
distilasi “Hempel” atau 
sejenis, penentuan klasifi kasi, 
distilasi “TBP wide cut dan 
narrow cut” dan pengujian 
ciri-ciri fraksinya.  Evaluasi ini 
diperlukan untuk mengetahui 
jenis minyak bumi yang 
dapat diolah sesuai dengan 
konfi gurasi kilang yang 
telah ada maupun dalam 
menentukan rancangan 
proses dari kilang yang akan 
dibangun.

 Dengan data mutu minyak 
bumi yang lengkap akan 
sangat membantu dalam 
meningkatkan produksi 
bahan bakar minyak dan non 
bahan bakar minyak yang 
diperlukan untuk memenuhi 
kebutuhan dalam negeri.

 Saat ini di Indonesia terdapat 
9 Kilang Minyak dengan total 
kapasitas pengolahan 1,057 
juta barrel per hari.  Kilang 

2. Minyak Bumi yang diekspor 
adalah minyak bumi yang 
disediakan pada terminal 
minyak dengan nama atau 
jenis tertentu untuk dijual ke 
luar negeri.

 Untuk Minyak Bumi yang 
diekspor dilaksanakan Evalu-
asi Mutu Minyak Bumi Se-
dang sebagaimana yang dilak-
sanakan untuk evaluasi mutu 
Minyak Bumi yang diprod-
uksi. Evaluasi ini diperlukan 
untuk memperoleh data yang 
akurat dalam kaitan minyak 
bumi sebagai sumber devisa 
yang menunjang perekono-
mian negara.

d.  Evaluasi Mutu Gas Bumi

Terhadap Gas Bumi yang ditemu-
kan, diproduksi dan/atau di-
pasarkan berlaku ketentuan - ke-
tentuan sebagaimana yang telah 
ditetapkan untuk evaluasil mutu 
minyak bumi. Evaluasi mutu gas 
bumi meliputi pengujian, ciri-
ciri dan analisis komposisi  kimia 
/ geokimia.

2.  KEWAJIBAN MELAKUKAN  
     EVALUASI MUTU

Perusahaan yang dalam kegiatan 
operasi pertambangan minyak 
dan gas bumi menemukan, 
memproduksi, mengekspor dan 
atau mengolah minyak bumi wajib 
menyampaikan contoh minyak 
bumi yang bersangkutan kepada 
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas 
Bumi cq.  PPPTMGB ”Lemigas” 
untuk dilakukan evaluasi.

Perusahaan yang dimaksud diatas 
adalah Pertamina, Kontraktor 
Perjanjian Karya, Kontraktor Kontrak 
Production Sharing dan pihak lain yang 
bekerja sama dengan Pertamina dalam 
pengusahaan minyak dan gas bumi.

PPPTMGB ”Lemigas” adalah Pusat 
Penelitian dan Pengembangan 
Minyak dan Gas Bumi yang 
dibentuk dan didirikan berdasarkan 
Keputusan Presiden Nomor 15 
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tahun 1984.  Didalam kaitannya 
dengan evaluasi mutu minyak dan 
gas bumi PPPTMGB ”Lemigas” akan 
melakukan evaluasi dan pengujian 
atas mutu dari contoh minyak 
dan gas bumi yang diperoleh dari 
perusahaan.  Hasil dari evaluasi mutu 
minyak dan gas bumi disampaikan 
kepada Direktur Jenderal Minyak 
dan Gas Bumi dengan tembusan 
kepada perusahaan.

Tatacara pengambilan contoh 
minyak dan gas bumi yang wajib 
dilakukan evaluasi mutu adalah 
sebagai berikut :

a.  Untuk Evaluasi Mutu Minyak 
Singkat pengambilan contoh 
dilakukan pada saat pengujian 
Uji Produksi (UP) atau Uji 
Kandungan Lapisan (UKL) 
pertama sumur penemu yang 
bersangkutan dan apabila terjadi 
perubahan lapisan produksi

b. Untuk Evaluasi Mutu Minyak 
Bumi Sedang dan Lengkap 
pengambilan contoh minyak bumi 
dilakukan sekurang - kurangnya 2 
(dua) tahun terhitung mulai saat 
pclaksanaan evaluasi terakhir.

c. Untuk Evaluasi Mutu Gas Bumi 
Lengkap pengambilan contoh 
gas bumi dilakukan pada saat 
pengujian Uji Produksi (UP) atau 
Uji Kandungan Lapisan (UKL) 
pertama sumur penemu yang 
bersangkutan dan apabila terjadi 
perubahan lapisan.

d. Untuk Evaluasi Mutu Gas Bumi 
Singkat pengambilan contoh 
gas bumi dilakukan sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun terhitung 
mulai saat pelaksanaan evaluasi 
terakhir.

Untuk minyak dan atau gas bumi 
yang diolah yang berasal dari hasil 
kegiatan Pertamina sendiri, dapat 
dilaksanakan pengambilan contoh 
dan evaluasi mutu minyak dan gas 
bumi oleh Pertamina sesuai dengan 
jadwal dan metode yang telah 
ditetapkan dan hasilnya disampaikan 
kepada Direktur Jenderal Minyak 
dan Gas Bumi.

3.  PENGAMBILAN CONTOH DAN  
PELAPORAN HASIL EVALUASI 
MUTU

Pengambilan contoh minyak bumi 
yang diperlukan untuk evaluasi 
mutu minyak dan gas bumi 
dilakukan oleh petugas pengambil 
contoh dari perusahaan sesuai 
dengan metode ASTM D-4057 
atau cara lain yang secara teknis 
dapat dipertanggungjawabkan dan 
mendapat persetujuan dari Direktur 
Jenderal Minyak dan Gas Bumi cq.  
Pejabat yang ditunjuk.  Pelaksanaan 
pengambilan contoh untuk minyak 
dan gas bumi yang diproduksi, 
diolah dan diekspor harus disaksikan 
oleh petugas Direktorat Jenderal 
Minyak dan Gas Bumi atau petugas 
yang ditunjuk.

Pengambilan contoh minyak dan 
gas bumi untuk keperluan evaluasi, 
dilakukan ditempat-tempat yang 
telah ditetapkan yaitu :

a.  Minyak bumi yang baru 
ditemukan contoh diambil dari 
sumur penemu, dengan jumlah 
sekurang-kurangnya 2 liter.

b. Minyak bumi yang diproduksi 
dan diekspor, contoh diambil 
dari pintu keluar lapangan, 
outlet Stasiun Pengumpul 
Lapangan atau pada inlet Stasiun 
Pengumpul Pusat/Utama atau 
outlet lain yang memungkinkan, 
dengan jumlah sekurang-
kurangnya 40 liter.

c. Minyak bumi yang diolah atau 
berpotensi untuk diolah, contoh 
diambil dari pintu keluar terminal 
outlet tangki penimbun sebelum 
titik pengukuran, dengan jumlah 
sekurang-kurangnya sebanyak 
200 liter.

d. Evaluasi mutu gas bumi, 
pengambilan contoh dilakukan 
pada saat pengujian Uji Produksi 
(UP) atau Uji Kandungan Lapisan 
(UKL) pertama sumur penemu 
yang bersangkutan dan apabila 
terjadi perubahan lapisan 
produksi. 

Contoh minyak dan gas bumi yang 
telah diambil dikirim oleh perusahaan 
kepada PPPTMGB “Lemigas” untuk 
dievaluasi sesuai ketentuan yang 
berlaku.  PPPTMGB”Lemigas” 
menyelesaikan evaluasi contoh 
minyak dan atau gas bumi dalam 
waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 
tanggal penerimaan contoh yang 
bersangkutan dan menyampaikan 
Laporan Hasil Evaluasi kepada 
Direktur Jenderal Minyak dan Gas 
Bumi dengan tembusan kepada 
perusahaan yang bersangkutan.

KESIMPULAN 

Dari hasil uraian tersebut di atas, 
maka dapat disimpulkan hal-hal 
sebagai berikut:
Evaluasi mutu minyak dan gas 
bumi sangat penting dalam 
rangka pelaksanaan kebijaksanaan 
pengembangan lapangan, 
pengolahan dan pemasaran minyak 
dan gas bumi untuk memperoleh 
nilai tambah yang maksimal dari 
hasil minyak dan gas bumi. 
Kesesuaian hasil produksi, 
pemanfatan dan penjualan minyak 
dan gas bumi melalui inventarisasi 
mutu, akan meningkatkan manfaat 
dari penemuan cadangan minyak 
dan gas bumi, dan merupakan 
data yang sangat penting untuk 
menghindari kerugian negara

DAFTAR PUSTAKA
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2. Peraturan Menteri Pertambangan 
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EVALUASI TERHADAP PENGEMBANGAN EVALUASI TERHADAP PENGEMBANGAN 
PEMANFAATAN BBG DI INDONESIAPEMANFAATAN BBG DI INDONESIA
Oleh : SukirmanOleh : Sukirman
 

A. PENDAHULUAN

Bahan Bakar Gas (BBG) 
adalah gas bumi yang telah 
dimurnikan dan aman, 

bersih andal dan murah, dipakai 
sebagai bahan bakar kendaraan 
bermotor. Komposisi BBG sebagian 
besar terdiri dari gas metana ( CH4) 
dan etana (C2H6) lebih kurang 
90% dan selebihnya adalah gas 
propana (C3H8), butana (C4H10), 
pentana (C5H10), nitrogen dan 
karbon dioksida. BBG lebih ringan 
daripada udara dengan berat jenis 
sekitar 0,6036 dan mempunyai 
nilai oktan 120. 

Agar setiap kendaraan BBG dapat 
membawa gas sebanyak mungkin, 
BBG dimasukkan ke dalam tangki 
dengan dimampatkan sekitar 200 
bar dan masih berbentuk gas. Sudah 
sekitar 11 tahun Bahan Bakar Gas 
(BBG) dipasarkan secara komersial 
sebagai bahan bakar kendaraan 
bermotor di Indonesia, namun 
perkembangan penjualannya 
berjalan sangat lambat. Konsumsi 
BBG hanya 0,33 % dari total 
konsumsi bahan bakar kendaraan di 
wilyah Pantai Utara (Pantura) Jawa. 

Beberapa penyebab kelambanan 
pengembangan dan pemasyarakatan 
BBG antara lain:

1. Dari sisi produsen. Harga jual 
BBG lebih rendah dari biaya 
pengadaannya sehingga produsen 
enggan mengembangkan 
usaha ini. Apabila harga jual 
BBG dinaikan akan makin sulit 
bersaing dengan Bahan Bakar 
Minyak (BBM) yang harganya 
disubsidi.

2. Dari sisi konsumen. Conversion 
Kit dari BBM ke BBG dirasakan 
terlalu mahal, SPBG sulit 

diperoleh dan masyarakat sudah 
terbiasa menggunakan bahan 
bakar cair.

Disisi lain, upaya penghematan 
konsumsi BBM melalui program 
diversifi kasi energi sudah merupakan 
agenda nasional yang mendesak 
mengingat:
a. Indonesia akan menjadi net 

oil importer dalam waktu yang 
tidak lama lagi. etika stasus net 
importer tiba, kita tidak bisa 
menghindar dari keharusan 
mengkonsumsi BBM dengan 
harga sesuai pasar yakni seki-
tar 3 kali lipat dari arga BBM 
saat ini.

b. Anggaran subsidi BBM terus 
meningkat. Pada APBN 
1998/2000, jumlahnya 
mencapai Rp 39,89 trilyun dan 
tahun 2000 diperkirakan lebih 
dari Rp. 45 trilyun.

c.  Anggaran subsidi tersebut 
sebagian digunakan untuk 
mengimpor BBM yang 
pada tahun 2000 (s/d bulan 
September) nilainya sudah 
mencapai US$ 2,34 milyar.

B.  FAKTA DAN DATA 

1. Konsep Pengembangan BBG 
    dan     Manfaatnya
Beberapa konsep dasar dalam 
rangka pengembangan BBG di 
Indonesia adalah:
a. Mengkondisikan agar BBG dan 

BBM dapat bersaing secara fair 
yakni membiarkan harga kedua 
jenis energi tersebut ditentukan 
oleh mekanisme pasar atau untuk 
sementara waktu kedua-duanya 
disubsidi.

b. Pemberian insentif bagi pemilik 
kendaraan yang berminat 
memakai BBG.

c. Pengembangan BBG sebaiknya 
berdasarkan “per wilayah” 
bukan “per kota” dan berskala 
luas (investasi besar-besaran).

d. Pemasaran BBG sebaiknya 
menggunakan pendekatan 
product driven (resources base 
approach) bukan market driven.

e. Pengembangan dan pemasaran 
BBG sebaiknya dilakukan 
secara terencana, terpadu dan 
komprehensif (tidak parsial).

Tanpa konsep-konsep dasar tersebut 
di atas, BBG di Indonesia akan sulit 
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dikembangkan di Indonesia secara 
meluas sebagai energi substitusi 
BBM untuk kendaraan bermotor.

2. Manfaat Penggunaan BBG lebih 
menguntungkan bagi konsumen 
antara lain :
Bahan Bakar Gas menawarkan 
beberapa keuntungan :
a. Lebih ekonomis
b. Mengurangi biaya pemeliharaan 

mesin
c. Aman didalam penggunaanya
d. Memberikan pembakaran yang 

bersih
e. Mengurangi polusi udara
f. Sudah dapat diproduksi di dalam 

negeri
g. BBG memiliki beberapa 

keunggulan terhadap BBM, 
antara lain karena cadangan gas 
bumi relatif masih cukup besar 
dan biaya pengadaannya lebih 
murah daripada BBM.

h. Kendaraan yang menggunakan 
BBG akan memperpanjang usia 
pemakaian minyak pelumas, 
mesin dan busi, ramah lingkungan 
dan aman bagi pemakai.

i. Konsumsi BBM untuk sektor 
transportasi adalah yang paling 
dominan (mencapai 52%) 
dibandingkan untuk industri 
(19%), listrik (7%) dan rumah 
tangga (22%).

Sebetulnya BBG merupakan energi 
alternatif pengganti BBM yang paling 
prospektif untuk dikembangkan di 
Indonesia dengan segera. 

C. PEMAKAIAN BBG

Teknologi BBG untuk kendaraan 
bermotor telah lama diterapkan di 
Italia sejak tahun 1934 dan menyusul 
negara negara lainnya seperti : 
Amerika, Selandia Baru, Kanada, 
Argentina, Malaysia, Brazilia, 
Muangthai dan Rusia. Di Indonesia, 
BBG telah diuji coba oleh suatu tim 
Evaluasi Teknis Proyek Percontohan 
Bahan Bakar Gas dengan hasil 
baik dan layak untuk dipakai pada 
kendaraan bermotor.
Segala macam tipe/merk kendaraan 

dapat menggunakan BBG, untuk itu 
perlu dipasang peralatan tambahan 
yang disebut “Conversion Kit”. Bila 
diperlukan, kendaraan BBG dapat 
kembali menggunakan Bahan Bakar 
Minyak hanya dengan memutar 
tombol penyeleksi bahan bakar (2 
sistem). 
Jadi sebetulnya substitusi BBM 
dengan BBG akan mengurangi 
konsumsi BBM secara signifi kan. 
Untuk itulah pemerintah melalui 
Pertamina mengadakan uji coba 
pemakaian bahan bakar alternatif 
untuk kendaraan bermotor. Pada 
tahun 1987 introduksi pemakaian 
gas sebagai bahan bakar alternatif 
telah disampaikan kepada 
masyarakat umum. Pada waktu itu 
500 taxi Blue Bird yang merupakan 
proyek percontohan dan relatif 
berhasil. Gas dispenser waktu 
itu baru lima buah yang tersebar 
dilima wilayah ibukota. Oleh 
karena jumlah stasiun pengisian 
bahan bakar gas (SPBG) sangat 
terbatas, maka minat masyarakat 
terhadap BBG kurang mendukung 
atas keberhasilan pemakaian BBG 
di Indonesia. Apalagi disamping 
jumlahnya terbatas, penyebaran juga 
kurang merata. Inilah alasan yang 
cukup kuat mengapa BBG kurang 
populer dimata masyarakat umum. 
Namun kini jumlah gas dispenser 
terus bertambah menjadi 13 buah. 
Sementara itu 9 SPBG sedang 
dalam persiapan pembangunan. 
Dengan beroperasinya SPBG 
- SPBG ini, maka diharapkan 
konstribusi sumber daya gas bumi 
dapat semakin berperan. Oleh 
karena itu pengembangan BBG di 
Indonesia diharapkan akan memacu 
masyarakat untuk berperan untuk 
menciptakan lingkungan yang bersih. 
Caranya adalah mengkonversikan 
kendaraan dengan bahan bakar gas. 
Negara - negara yang cukup maju 
dibidang pembangunan BBG selain 
New Zealand adalah Italia dan 
Argentina. Amerika kini juga tidak 
mau ketinggalan dalam hal ini.
Sudah sekitar 11 tahun Bahan 

Bakar Gas (BBG) dipasarkan secara 
komersial sebagai bahan bakar 
kendaraan bermotor di Indonesia, 
namun perkembangan penjualannya 
berjalan sangat lambat. Konsumsi 
BBG hanya 0,33% dari total 
konsumsi bahan bakar kendaraan di 
wilyah Pantai Utara (Pantura) Jawa. 

C. KESIMPULAN :

Dari uraian di atas dapat disimpulkan 
hal-hal sebagai berikut :
1. Gas merupakan salah satu jenis 

energi  yang akrab lingkungan 
yang layak untuk dikembangkan 
sebagai alternatif pengganti BBM 
di Indonesia.

2. Diperlukan dukungan kebijakan 
pemerintah yang terkoordinasi 
untuk menumbuhkembangkan 
penggunaan gas sebagai energi 
alternatif.

3. Kebijakan subsidi BBM dapat 
menjadi faktor penghambat 
perkembangan pemakaian gas 
sebagai sumber energi bahan 
bakar.
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PP 60/2008 Tentang SPIP: Upaya Membentuk PP 60/2008 Tentang SPIP: Upaya Membentuk 
Budaya Pengendalian InternBudaya Pengendalian Intern

PENGANTAR

Apabila sistem pengendalian 
intern yang diuraikan dalam 
SPIP bekerja secara otomatis 

(waskat?) untuk melakukan 
fungsi pengendalian, maka setiap 
aparat birokrasi pemerintah suka 
tidak suka akan bekerja secara 
terkendali. Selanjutnya, apabila 
kondisi ini dipertahankan dan dapat 
berlangsung secara wajar maka 
terciptalah budaya pengendalian 
intern, artinya sistem pengendalian 
intern akan menjadi bagian dari 
budaya organisasi di pemerintahan.

SEJARAH

Pada tanggal 28 Agustus 2008, 
Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP) diterbitkan oleh Pemerintah.
Peraturan Pemerintah (PP) ini adalah 
penjabaran dari Pasal 58 ayat (1) dan 
ayat (2) Undang-UndangNomor 1 
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara, yakni Presiden selaku 
Kepala Pemerintahan mengatur 
dan menyelenggarakan sistem 
pengendalian intern di lingkungan 
pemerintahan secara menyeluruh.

ESENSI

Filosofi  yang mendasari PP ini 
diambildari pengertian pengendalian 
intern menurut Committee of 
Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO) yang 
dirincikan kedalam 5 (lima) unsur yakni 
lingkungan pengendalian, penilaian 
risiko, kegiatan pengendalian, 
informasi dan komunikasi serta 
pemantauan/monitoring.
Satu hal yang menarik dalam konsep 
pengendalian intern menurut 

COSO ini adalah munculnyasoft 
control yaitu aspek si pelaku sistem 
yang tercermin dalam komponen 
lingkungan pengendalian, antara 
lain integritas dan nilai etika, fi losofi s 
manajemen dan gaya operasi.
Dalam Pasal 5 PP ini, disebutkan 
penerapan integritas dan nilai 
etika perlu diterapkan suatu aturan 
perilaku yang berisi praktik yang 
dapat diterima dan praktik yang tidak 
dapat diterima termasuk benturan 
kepentingan.Hal ini mendorong 
unsur soft controlini juga perlu 
dibarengi dengan mekanisme 
pengawasan dan penerapan sanksi 
apabila terjadi pelanggaran etika.
Juga dalam Pasal 7, mengenai aspek 
kepemimpinan yang kondusif antara 
lain komitmenpimpinan instansi pe-
merintah dalam mempertimbangkan 
risiko dalam pengambilan keputusan, 
menerapkan manajemen berbasis ki-
nerja serta respon positif terhadap pe-
laporan terkait keuangan, pengang-
garan, program dan kegiatan.
Untuk aspek hard controlnya, 
adalah berbagai kebijakan dan 
pedoman sebagai alat pengendali 
dalam manajemen pemerintahan. 
Salah satunya adalah kegiatan 
pengendalian yang terdiri dari 
beberapa item antara lain review 
atas kinerja instansi pemerintah, 
pengendalian atas pengelolaan 
sistem informasi, pengendalian fi sik 
atas aset, penetapan dan review atas 
indikator dan ukuran kinerja serta 
pemisahan fungsi.

BUDAYA PENGENDALIAN INTERN

PP Nomor 60 Tahun 2008 ini ada-
lah langkah konkrit untuk mem-
bentuk built-in control artinya 
pengawasan by system. Siapapun 
pemegang amanah birokrasi pemer-
intahan, maka dengan sendirinya 
sistem yang akan melakukan penga-

wasan guna mencapai visi, misi dan 
tujuan organisasi dalam arti sempit 
dan mencapai visi, misi dan tujuan 
bernegara dalam arti seluas-luas-
nya sebagaimana termaktub dalam 
Pembukaan UUD 1945, antara lain 
untuk memajukan kesejahteraan 
umum dan mencerdaskan kehidu-
pan bangsa, dan seterusnya.Upaya 
membudayakan SPIP tergambar da-
lam PP SPIP antara lain, dalam hal 
hal sebagai berikut:
1. Menjaring SDM yang berkapasi-

tas dan berintegritas
Mengingat pentingnya sumber 
daya manusia (SDM) sebagai 
motor penggerak pengendalian 
internal, dalam Pasal 10 PP ini 
kebijakan SDM sangat diperha-
tikan melalui penyusunan dan 
penerapan kebijakan yang sehat 
tentang SDM dengan memper-
hatikan penetapan kebijakan dan 
prosedur sejak rekrutmen sampai 
dengan pemberhentian pegawai, 
penelusuran latar belakang calon 
pegawai dalam proses rekrutmen 
serta supervisi yang memadai ter-
hadap pegawai.
Hal ini selaras dengan pandangan 
yang mengatakan pentingnya the 
man behind the system danthe 
right man in the right place. 
Secanggih-canggihnya suatu 
sistem, maka masih tergantung 
kepada siapa yang menjalankan 
sistem tersebut. Sistem yang 
handal bisa rusak oleh beberapa 
gelintir orang yang menjalankan 
sistem tersebut. Contoh sudah 
cukup banyak, salah satunya 
adalah pelelangan proyek-proyek 
pemerintah, yang notabene 
sudah dipayungi peraturan, 
sistem dan mekanisme kerja yang 
rinci, namun tetap saja terjadi 
“sandiwara lelang”/”lelang 
arisan”/”kepemilikan paket”, 

Oleh: Jacky Ricky Warella Oleh: Jacky Ricky Warella 1. 1.   

1.   Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Jenderal KESDM
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mark up, kualitas pekerjaan yang 
rendah, kebocoran di sana-sini, 
payung peraturan kepegawaian 
telah ada namun masih juga 
terjadipelanggaran pengangkatan 
dalam jabatan, dan sebagainya 
yang dilakukan oleh orang-orang 
dalam birokrasi pemerintahan 
sendiri.
Upaya merekrut orang-orang 
yang berkemampuan baik dan 
memiliki integritas diharapkan 
mampu menjaring good man 
untuk menjalankan good 
system. Budaya pengendalian 
intern hanya dapat dikerjakan 
oleh orang-orang yang memang 
memiliki integritas serta 
komitmen yang kuat terhadap 
pencapaian visi, misi dan tujuan 
organisasi.

2. Budaya pengendalian intern 
melalui  pentingnya menilai 
berbagai risiko
PP ini menekankan pentingnya 
juga penilaian risiko yang 
disajikan dalam Pasal 13 s.d. 
Pasal 17 tentang penilaian risiko 
yang mewajibkan pimpinan 
instansi pemerintah untuk 
melakukan penilaian risiko 
yang mencakup identifi kasi dan 
analisis risiko. Langkah antisipatif 
sekaligus proaktif menyikapi 
dampak risiko harus diambil 
dengan menerapkan manajemen 
risiko dalam setiap pengambilan 
keputusan, jika tidak ingin gagal 
dalam menjalankan visi, misi 
dan tujuan organisasi.
Dalam pasal ini, setiap 
Kementerian/Lembaga (K/L) 
sudah harus mengidentifi kasikan 
dan memetakan berbagai risiko 
yang dihadapi, melakukan 
analisis seberapa mungkin 
risiko tersebut bakal terjadi, 
sekaligus melakukan action 
plan untuk mengatasi jika 
risiko tersebut benar-benar 
terjadi. Kementerian ESDM, 
misalnya, sudah melakukan 
langkah-langkah kongkrit untuk 
mengatasi risiko kekurangan 
stok bbm/gas masyarakat dalam 
negeri, risiko pemadaman listrik 

akibat kurangnya energi listrik, 
risiko kekurangan batubara/gas 
untuk beberapa pembangkit, 
dan sebagainya. Membudayakan 
manajemen risiko adalah salah 
satu bagian membudayakan 
sistem pengendalian intern 
pemerintah.

3. Meningkatkan kualitas proses 
pengawasan sebagai bagian dari 
upaya meningkatkan budaya 
pengendalian intern
Pertama, pengawasan lintas 
sektoral serta koordinasi antar 
instansi pemerintah. PP ini 
mekanisme baru dalam hal 
mekanisme proses pengawasan 
yakni pengawasan terhadap 
akuntabilitas keuangan negara 
atas kegiatan yang bersifat lintas 
sektoral serta perlunya koordinasi 
antar instansi pemerintah.
Selama ini, pemeriksaan 
cenderung “selesai” pada tataran 
sektoral artinya setelah diaudit 
oleh Inspektorat Jenderal di 
level masing-masing dianggap 
permasalahan sudah selesai. 
Padahal beberapa permasalahan 
yang mengemuka di suatu 
K/L seringkali terkait dengan 
beberapa K/L yang lain. Sebagai 
contoh permasalahan subsidi 
listrik, subsidi BBM, krisis gas 
dalam negeri, yang permasalahan 
strategis nasional yang terkait 
dengan beberapa K/L. 
Inilah sebabnya perlunya 
pengawasan lintas sektoral 
yang belum tersentuh selama 
ini serta perlunya koordinasi 
integrasi, dan sinkronisasi antar 
K/L terkait. Sehingga diharapkan, 
pengawasan terpadu lintas 
sektoral ini semakin menyadarkan 
pada pimpinan instansi pemerintah 
untuk tidak selalu melakukan 
penyederhanaan permasalahan 
sehingga mengabaikan akar 
permasalahan secara nasional. Bisa 
jadi permasalahan yang muncul 
di suatu K/L adalah fenomena 
“gunung es” yang ternyata akan 

muncul di seluruh K/L.
Kualitas proses pengawasan 
yang lebih baik secara langsung 
akan meningkatkan kualitas 
pengendalian intern dan pada 
gilirannya budaya pengendalian 
intern juga akan meningkat 
seiring dengan peningkatan 
kesadaran birokrat pemerintah 
terhadap hadirnya pengawasan 
yang holistis, integral dan 
bersinambungan. Pengawasan 
lintas sektoral yang efektif serta 
adanya koordinasi yang baik 
akan membangkitkan internal 
control culture di lingkungan 
instansi pemerintah.
Kedua, peningkatan mekanisme 
proses pengawasan Laporan 
Keuangan. Esensi PP ini juga 
untuk meningkatkan kualitas 
proses pengawasan sesuai 
Pasal 57, yakni masing-masing 
inspektorat baik di ditingkat 
Pemerintah Daerah maupun di 
tingkat K/L wajib melakukan reviu 
secara intern sebelum diaudit 
oleh pihak auditor ekstern.
Mekanisme ini baik sekali untuk 
peningkatan laporan keuangan 
sekaligus yang pada gilirannya 
akan meningkatkan budaya 
pengendalian intern dalam 
birokrasi K/L pemerintahan.

4. Pembinaan Penyelenggaraan 
SPIP

 Sebagai upaya menerapkan/
mempraktekkan SPIP ini, 
PP ini mewajibkan BPKP 
sebagai Auditor Presiden 
untuk melakukan pembinaan 
penyelenggaraan SPIP meliputi 
penyusunan pedoman teknis, 
sosialisasi, pendidikan dan 
pelatihan SPIP, termasuk 
pembimbingan dan konsultansi 
serta peningkatan kompetensi 
auditor APIP (Pasal  59).
Perlu dilakukan sosialisasitidak 
hanya ke dalam lingkungan 
Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP) namun juga 
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PENUTUP

Melalui komitmen dan upaya nyata 
menerapkan SPIP secara konsisten 
dan berkesinambungan, diharapkan 
SPIP menjadi suatu kebutuhan dan 
bahkan suatu budaya. Masing-
masing pihak akan dengan 
senang hati menjalankan sistem 
pengendalian ini dan tunduk pada 
“built-in control” yang ada di dalam 
sistem ini. Efektivitas SPIP sangat 
ditentukan oleh berhasil tidaknya 
SPIP menjadi budaya pengendalian 
internorganisasi pemerintahan 
dalam rangka mewujudkan good 
governance dan clean government.
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ke seluruh komponen pelaku 
manajemen pemerintahan, tanpa 
terkecuali.

5. Pedoman Teknis Penyelengga-
raan SPIP
Sampai saat ini telah terbit 
sebanyak 29 (dua puluh 
sembilan) pedoman teknis 
penyelenggaraan SPIP sebagai 
penjabaran kelima unsurnya, 
yaitu:

1) Pedoman Teknis Umum Penye-
lenggaraaan Sistem Pengenda-
lian Intern Pemerintah;

2) Pedoman Teknis Penyelengga-
raan SPIP Sub Unsur Penegakan 
Integritas dan Nilai Etika;

3) Pedoman Teknis Penyelengga-
raaan SPIP Sub Unsur Komitmen 
Terhadap Kompetensi;

4) Pedoman Teknis Penyelengga-
raaan SPIP Sub Unsur Kepemimpi-
nan yang Kondusif;

5) Pedoman Teknis Penyelengga-
raaan SPIP Sub Unsur Pemben-
tukan Struktur Organisasi Yang 
Sesuai Kebutuhan;

6) Pedoman Teknis Penyeleng-
garaaan SPIP Sub Unsur Pende-
legasian Wewenang Dan Tang-
gung Jawab Yang Tepat;

7) Pedoman Teknis Penyelengga-
raaan SPIP Sub Unsur Penyusu-
nan dan Penerapan Kebijakan 
Yang Sehat Tentang Pembinaan 
Sumber Daya Manusia;

8) Pedoman Teknis Penyelengga-
raaan SPIP Sub Unsur Perwuju-
dan Peran Aparat Pengawasan 
Intern Yang Efektif;

9) Pedoman Teknis Penyelengga-
raaan SPIP Sub Unsur Hubungan 
Kerja yang Baik dengan Instansi 
Pemerintah Terkait;

10)Pedoman Teknis Penyelengga-
raaan SPIP Sub Unsur Identifi ka-
si Risiko;

11)Pedoman Teknis Penyeleng-
garaaan SPIP Sub Unsur Analisis 
Risiko;

12)Pedoman Teknis Penyelengga-
raaan SPIP Sub Unsur Reviu atas 
Kinerja Instansi Pemerintah;

13)Pedoman Teknis Penyelengga-
raaan SPIP Sub Unsur Pembinaan 
Sumber Daya Manusia;

14)Pedoman Teknis Penyelengga-
raaan SPIP Sub Unsur Pengenda-
lian atas Pengelolaan Sistem In-
formasi;

15)Pedoman Teknis Penyelengga-
raaan SPIP Sub Unsur Pengenda-
lian Fisik atas Aset;

16)Pedoman Teknis Penyelengga-
raaan SPIP Sub Unsur Penetapan 
dan Reviu Atas Indikator Dan 
Ukuran Kinerja;

17)Pedoman Teknis Penyelengga-
raaan SPIP Sub Unsur Pemisahan 
Fungsi;

18)Pedoman Teknis Penyelengga-
raaan SPIP Sub Unsur Otorisasi 
atas Transaksi dan Kejadian yang 
Penting;

19)Pedoman Teknis Penyelengga-
raaan SPIP Sub Unsur Pencatatan 
yang Akurat dan Tepat Waktu 
atas Transaksi dan Kejadian;

20)Pedoman Teknis Penyeleng-
garaaan SPIP Sub Unsur Pem-
batasan Akses Atas Sumber Daya 
dan Pencatatannya;

21)Pedoman Teknis Penyelengga-
raaan SPIP Sub Unsur Akuntabil-
itas Terhadap Sumber Daya dan 
Pencatatannya;

22)Pedoman Teknis Penyelengga-
raaan SPIP Sub Unsur Dokumen-
tasi yang Baik atas Sistem Pen-
gendalian Intern Serta Transaksi 
dan Kejadian yang Penting;

23)Pedoman Teknis Penyelengga-
raaan SPIP Sub Unsur Informasi;

24)Pedoman Teknis Penyelengga-
raaan SPIP Sub Unsur Penyeleng-
garaan Komunikasi yang Efektif;

25)Pedoman Teknis Penyelengga-
raaan SPIP Sub Unsur Pemantau 
Berkelanjutan;

26)Pedoman Teknis Penyeleng-
garaaan SPIP Sub Unsur Evaluasi 
Terpisah;

27)Pedoman Pemetaan Terhadap Pen-
erapan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah di Lingkungan Instansi 
Pemerintah melalui Peraturan 
Kepala BPKP Nomor PER-500/K/
LB/2010 tanggal 13 Juli 2010;

28)Pedoman Diagnostic Assessment 
(untuk Penyelenggara SPIP);

29)Pedoman Evaluasi SPIP.
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A. LATAR BELAKANG

Inspektorat Jenderal adalah 
sebagai Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah yang tidak hanya 

dituntut untuk menemukan masalah 
yang ada pada suatu organisasi 
dalam melaksanakan tugas untuk 
pencapaian tujuan di lingkungan 
Kementerian, tetapi juga diharapkan 
oleh organisasi yang diawasi/diaudit 
untuk dapat memberikan konstribusi 
nyata terhadap para unit pelaksana 
khususnya dapat membantu me-
mecahkan masalah yang dihadapi 
dalam melaksanakan tugasnya, 
sehingga dapat memberikan manfaat 
secara langsung kepada unit-unit 
pelaksana yang ada di lingkungan 
Kementerian.

Beberapa pengertian mengenai 
Audit Internal :
a.  Yayasan Pendidikan Internal Au-

dit/YPIA (2004;5) mendefi nisikan 
Audit Internal sebagai kegiatan 
assurance dan konsultasi yang 
independen dan obyektif yang 
dirancang untuk memberikan 
nilai tambah dan meningkatkan 
kegiatan operasi organisasi. 

 Audit Internal membantu organ-
isasi untuk mencapai tujuannya 
melalui suatu pendekatan yang 
sistematis dan teratur untuk 
mengevaluasi dan meningkatkan 
efektivitas pengelolaan risiko 
pengendalian dan proses good 
governance.

b. Institute of Internal Auditor/IIA 
(1979) dalam Kent et al (1985;166) 
menyatakan bahwa Auditi 
Internal adalah seseorang yang 
independen yang menilai fungsi 
yang telah dilaksanakan dalam 
organisasi untuk memeriksa dan 
mengevaluasi tindakan organisasi.

KOMPETENSI AUDITOR KOMPETENSI AUDITOR 
DALAM MELAKSANAKAN AUDIT INTERNALDALAM MELAKSANAKAN AUDIT INTERNAL
Oleh : SukirmanOleh : Sukirman

Tujuan Audit Internal adalah me-
liputi penganalisaan, konsultasi, 
menilai anggota-anggota organ-
isasi atas efektifi tas dalam melak-
sanakan tanggung jawab mereka, 
menginformasikan tindakan-tinda-
kan yang telah direview dan mem-
berikan rekomendasi.
Dari berbagai uraian di atas, maka 
dapat dikatakan bahwa Audit 
Internal merupakan Audit yang 
ditujukan untuk memperbaiki 
kinerja. Kegiatan Audit Internal 
adalah menguji, menilai efektifi tas 
dan kecakapan dalam sistem 
pengendalian internal yang ada 
dalam suatu organisasi. Dengan 
demikian Audit Internal berfungsi 
sebagai penilai independen yang 
dibentuk dalam suatu organisasi 
dan mempunyai aktivitas untuk 
memberikan jaminan keyakinan 
dan konsultasi. Audit Internal 
berhak memberikan penilaian, 
rekomendasi, konseling dan 

informasi untuk menciptakan 
pengendalian yang efektif.    
    

B. KARAKTERISTIK ORGANISASI 
AUDIT INTERNAL

Organisasi Audit Internal mempunyai 
karakteristik sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Audit Internal 

harus mendapat dukungan dari 
organisasi. Audit Internal harus 
memberi laporan yang benar 
dari temuan dan rekomendasi 
perbaikan.

2. Audit Internal bisa berada di 
bawah Presiden Direktur atau 
Dewan Komisaris tergantung 
tujuan yang ingin dicapai.

3. Bersifat independen dalam 
menjalankan tugas Audit 
Internal.

4. Hasil Audit Internal ditujukan 
kepada tingkat manajemen yang 
lebih tinggi, bisa juga untuk pihak 
lain setelah mendapat persetujuan 
dari pihak manajemen.
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5. Audit Internal biasanya terdiri 
dari, direktur, manajer, staf senior 
dan yunior yang mempunyai 
tugas dan tanggung jawab yang 
berbeda.

C. PERSYARATAN AUDITOR 
 INTERNAL

Auditor pada audit internal bertang-
gungjawab untuk merencanakan 
dan melaksanakan audit untuk me-
nilai efektifi tas, efesiensi dan keeko-
nomian dalam mengelola sumber 
daya yang ada pada unit organisasi, 
Untuk itu Audit Internal harus memi-
liki persyaratan sebagai berikut :
1. Mampu memahami standar 

audit internal, prosedur, teknik 
dan pengendalian internal yang 
diperlukan dalam melaksanakan 
audit.

2. Memahami untuk menilai, 
mengevaluasi dan memberikan 
konsultasi dalam memperbaiki 
kegiatan organisasi.

3. Mampu membantu organisasi 
untuk mencapai tujuannya secara 
sistematis dan disiplin dalam 
mengevaluasi dan memperbaiki 
efektifi tas risiko manajemen, 
pengendalian dan proses good 
governance.

4. Mampu melakukan suatu audit 
yang mengukur, mengevaluasi 
dan melaporkan efektivitas 
pengendalian internal, keuangan 
dan efi siensi dalam penggunaan 
sumber daya yang  ada pada 
organisasi.

5. Mampu dalam memahami akun-
tansi, perpajakan, metode kuan-
titatif dan kualitatif, sistem infor-
masi yang terkomputerisasi serta 
mampu untuk berkomunikasi.

 

D. PERAN AUDITOR INTERNAL

Auditor Internal berperan dalam 
membantu manajemen untuk 
beberapa hal yaitu :
1. Memonitor aktivitas manajemen 

puncak yang tidak dapat 
dilakukan sendiri. 

2. Mengidentifi kasi dan memini-
malkan risiko.

3. Memvalidasi laporan kepa-
da manajemen puncak untuk 

mengambil keputusan berdasar-
kan laporan yang dibuat.

4. Melindungi Manajemen dalam 
bidang teknis.

5. Membantu dalam proses pem-
buatan keputusan.

6. Mereview aktifi tas organisasi yang 
tidak hanya masa lalu termasuk 
masa depan.

7. Membantu manajemen dalam 
membuat perencanaan, mengor-
ganisasi, mengarahkan dan men-
gendalikan masalah.

E. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Tuntutan bagi unit organisasi di 
lingkungan Kementerian adalah 
Aparatur Pengawasan Internal 
Pemerintah dapat membantu 
dalam memecahkan masalah yang 
dihadapi dalam melaksanakan 
tugas oleh unit organisasi 
pelaksana kegiatan. Untuk itu 
diperlukan auditor yang memiliki 
kompetensi untuk membantu 
unit organisasi yang mempunyai 
masalah dalam melaksanakan 
tugasnya dari berbagai bidang 
untuk pencapaian tujuan suatu 
unit organisasi.

2. Aparatur Pengawasan Internal 
Pemerintah memiliki potensi 
sumber daya manusia (Auditor) 
yang mampu membantu 
memecahkan masalah yang 
dihadapi oleh unit Organisasi 
dalam melaksanakan tugasnya, 
namun auditor belum semua 
bersedia membantu dalam 
memecahkan masalah yang 
dihadapi dalam melaksanakan 
tugasnya.

3. Beberapa pegawai yang telah 
mempunyai Sertifi kat Jabatan 
Fungsional Auditor (JFA) belum 
ditempatkan/diperankan sebagai 
Auditor.

4. Masih ada beberapa Auditor 
dalam melaksanakan tugasnya 
belum dapat membandingkan 
antara kondisi dengan kriteria, 
apalagi untuk menentukan 
apakah aktifi tas organisasi atau 
program telah dilaksanakan secara 
ekonomis, efi sien dan efektif.

Untuk point 3 dan 4 terjadi antara 
lain karena :  
a. Pegawai yang telah mempunyai 

Sertifi kat JFA belum mendapatkan 
kesempatan untuk menduduki 
Jabatan Auditor.

b. Auditor tidak mengikuti perkem-
bangan terhadap ketentuan pera-
turan perundang-undangan yang 
berlaku.

c. Kejenuhan pegawai yang telah 
menduduki jabatan auditor 
sudah terlalu lama.

F. PEMECAHAN MASALAH DAN 
SOLUSI

1. Unit Aparat Pengawasan Intern Pe-
merintah menyertakan para Audi-
tor untuk mengikuti pendidikan 
dan latihan (diklat) diluar diklat 
yang berjenjang yang berkaitan 
dengan tugas auditor.

2. Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah dalam hal ini Auditor 
harus bersedia membantu 
memberikan solusi kepada unit 
organisasi yang menghadapi 
masalah dalam melaksanakan 
kegiatannya.

3. Pegawai yang telah mempunyai 
sertifi kat JFA diberikan kesem-
patan untuk menduduki Jabatan 
Auditor dengan cara menyeleksi 
para pegawai tersebut.

4. Untuk menghilangkan kejenuhan 
terhadap pegawai yang telah 
menduduki jabatan auditor sudah 
terlalu lama sebaiknya diadakan 
seleksi.

G. DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Menpan Nomor : 
Per/220.PAN/2008 tanggal 4 Juli 
2008 tentang Jabatan Auditor 
dan Angka Kredit.

2. Peraturan Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral Nomor : 
18 Tahun 2010 tentang Organ-
isasi dan Tata Kerja Kemente-
rian Energi dan Sumber Daya 
Mineral.

3. Wuryan Andayani, SE, S.Si, Ak 
Tahun 2008 Audit Internal Edisi 1.
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TOOLS AUDIT DAN PERAN AUDITORTOOLS AUDIT DAN PERAN AUDITOR
PADA AUDIT BERBASIS ELEKTRONIK (E-AUDIT)PADA AUDIT BERBASIS ELEKTRONIK (E-AUDIT)

Oleh :  Zaenal Arifi nOleh :  Zaenal Arifi n

Kata Kunci : audit, efi siensi, teknologi informasiKata Kunci : audit, efi siensi, teknologi informasi

2. Auditor mendapat kode akses 
(user ID dan Password) untuk 
masuk ke dalam SPSE dari 
Adminstrator (Admin) Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik 
(LPSE).

3. Hal-hal yang dapat diketahui 
dan diakses oleh Auditor 
saat  memulai aplikasi dan 
melaksanakan audit :
• Buka dan akses ke dalam 

SPSE
• Penjelasan Fungsi dan Fitur 

serta menu-menu khusus 
Auditor.

• Menu paket yang dapat 
diaudit sesuai dengan Surat 
Tugas yang telah ditentukan.

• Mencetak Summary Report 
Lelang dalam bentuk PDF 
yang dapat berfungsi sebagai 
Kertas Kerja Audit (KKA)..

• Melihat Hasil Evaluasi Lelang
• Melihat Data Penjelasan 

Lelang (Aanwijzing)
•  Download Berita Acara Hasil 

Pelelangan
• Melihat Data Sanggahan 

Lelang
• Melihat Jadwal Lelang
• Melihat Data Evaluasi Lelang
• Download Dokumen Lelang
• Melihat Data Kualifi kasi 

Peserta
• Download Dokumen 

Penawaran Peserta
• Dekripsi Dokumen Penawaran 

Peserta

4. Sebelum memulai membuka 
akses di SPSE sebaiknya auditor 
dengan profesional judgment 
nya , dapat memilih sampel-

PENDAHULUAN

Pengadaan barang/jasa pemer-
intah yang efi sien dan efektif 
merupakan salah satu bagian 

yang penting dalam perbaikan 
pengelolaan keuangan negara.    
Salah satu perwujudannya adalah 
dengan pelaksanaan proses pen-
gadaan barang/jasa pemerintah 
secara elektronik, yaitu dengan 
memanfaatkan fasilitas teknologi 
komunikasi dan informasi.

Proses pengadaan barang/jasa pe-
merintah secara elektronik ini akan 
lebih meningkatkan dan menjamin 
terjadinya efi siensi, efektifi tas, trans-
parasi, dan akuntabilitas  dalam 
pembelanjaan uang negara. Selain 
itu, proses pengadaan barang/jasa 
pemerintah secara elektronik juga 
akan lebih menjamin tersedianya 
informasi, kesempatan usaha, serta 
mendorong terjadinya persaingan 
yang sehat dan terwujudnya keadi-
lan serta tidak adanya diskriminasi 
bagi seluruh pelaku usaha yang 
bergerak di bidang pengadaan ba-
rang/jasa pemerintah. 

Inspektorat Jenderal sebagi unit 
pengawasan intern pemerintah 
dalam lingkungan kementerian, 
khususnya para Auditor 
Inspektorat Jenderal sudah saatnya 
melaksanakan audit dengan 
menggunakan fasilitas teknologi 
ini dalam rangka efi siensi waktu, 
tenaga, biaya dan akuntabilitas 
laporan hasil audit.

TUJUAN AUDIT BERKAITAN 
DENGAN LAYANAN PENGADAAN 
SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

• Memastikan kecukupan pengen-
dalian intern di dalam sistem 
LPSE.

• Memastikan bahwa proses pen-
gadaan di lingkungan unit dan 
satuan kerja telah dilaksanakan 
sesuai dengan kebijakan dan 
prosedur yang berlaku dan dis-
epakati.

FITUR-FITUR YANG DISEDIAKAN 
PADA SISTEM AUDIT PADA 
DASARNYA MENYANGKUT :

•  Informasi untuk audit tersedia 
bagi Auditor dan Panitia

• Informasi detail tentang sebuah 
pelelangan, meliputi : jadwal 
pelelangan, tanggal upload do-
kumen, penjelasan (aanwijzing), 
evaluasi penawaran, pemenang 
pelelangan.

• Dokumen dapat langsung di 
download oleh Auditor (dengan 
dekripsi).

ALUR PROSES PELAKSANAAN 
AUDIT 

Proses audit secara online dapat 
dilaksanakan melalui fasilitas yang 
telah disediakan dalam Sistem 
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah.
1. Auditor mendaftar dengan 

menunjukkan Surat Tugas untuk 
mengaudit kepada Administrator 
(Admin) Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik (LPSE).
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sampel paket yang akan dibuka dan diaudit disesuaikan dengan:
• Jenis paket pekerjaan : pengadaan barang, jasa (konsultan dan 

lainnya), dan konstruksi, 
•  Banyaknya paket yang akan dijadikan sampel yang mewakili dari 

masing-masing jenis paket pekerjaan.
•  Pekerjaan pengadaan barang, jasa, konstruksi yang nantinya akan 

dilakukan pengecekan fi sik lapangan.
• Pekerjaan yang bersifat spesifi k.
• Pekerjaan dengan tingkat risiko yang rendah, sedang dan tinggi.

5. Dalam mengakses SPSE auditor dibatasi oleh kurun waktu selama 
pelaksanaan audit sesuai dengan Surat Tugas dan menyampaikan jadwal 
serta jangka waktu audit kepada Administrator (Admin) LPSE.

Alur Proses AUDITOR :

KEPENTINGAN DAN MANFAAT BAGI AUDITOR

•  Mengurangi waktu dan biaya pelaksanaan kegiatan audit,  baik untuk 
penyedia maupun untuk pengguna barang/jasa pemerintah.  

•  Meningkatkan nilai uang yang dibelanjakan melalui meningkatnya 

kompetisi  dan mencegah terjadinya kartel diantara penyedia barang/
jasa pemerintah.

•  Memberikan kesempatan/peluang yang sama kepada semua penyedia 
barang/jasa pemerintah dalam mengikuti pelelangan.

•  Meningkatkan kejujuran dan transparasi dan terutama mengurangi 
kemungkinan terjadinya fraud/kecurangan dan korupsi.

•  Proses pengadaan yang standard dan konsisten.
• Meminimalkan kerugian keuangan/fi nansial.

SPESIFIKASI KEAHLIAN 
MINIMUM AUDITOR DALAM 
MELAKSANAKAN E-AUDIT :

• Kompetensi auditor untuk melak-
sanakan audit pengadaan barang 
dan jasa.

• Dapat mengoperasikan komput-
er.

•  Dapat menggunakan internet.

PENUTUP :

Sistem audit secara online (e-audit) 
dibangun sebagai alat bagi auditor 
untuk memeriksa proses lelang 
yang dapat menyediakan data 
detail tentang aktifi tas-aktifi tas pada 
sebuah lelang beserta informasi 
terkait pada masing-masing tahapan 
dalam proses pelelangan.

Untuk itu auditor Inspektorat 
Jenderal sudah saatnya dan wajib 
meningkatkan pengetahuan 
peraturan perundang-undangan 
terkini khususnya terkait dengan 
pengadaan barang/jasa pemerintah 
dan peraturan pelaksanaanya serta 
keahlian/ketrampilan teknologi 
informasi. 

DAFTAR PUSTAKA :

1.  Kompilasi dari Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik 
(LPSE).

2. Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010.

3. Buku Audit Berbasis Risiko 
(BPKP).

LPSE

SATKER YANG 
AKAN DIPERIKSA

MENYAMPAIKAN SURTUG
UNTUK MENDPATKAN IJIN

PEMERIKSAAN

AUDITOR

SURAT TUGAS
AUDIT YANG BERISI 

JUDUL-JUDUL
PAKET

PERIKSA PAKET

REGISTER :
SURTUG & IJIN

LOGIN

PILIH PAKET

Telah
TEREGISTER

Username
&Pswd

USER NAME &
PASSWD
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PERMASALAHAN GANTI RUGI PADA LINTASAN PERMASALAHAN GANTI RUGI PADA LINTASAN 
RUANG BEBAS (ROW) SUTT/SUTET RUANG BEBAS (ROW) SUTT/SUTET  

Oleh : Ismiyati Sudarsih LimoOleh : Ismiyati Sudarsih Limo

Kata Kunci : ROW (RighT of Way), SUTT/SUTET 

Pelaksanaan pembangunan ketena-
galistrikan, khususnya pembangu-
nan Saluran Udara Tegangan Tinggi 
(SUTT) dan Saluran Udara Tegangan 
Tinggi Ekstra Tinggi (SUTET) selama 
ini yang mendapat ganti rugi adalah 
tanah, bangunan dan tanaman yang 
terkena tapak tower yang masuk 
keruang bebas (ROW), sedangkan 
tanah dan bangunan yang berada di 
bawah jalur yang dilalui oleh SUTT/
SUTET antara tapak tower yang 
satu dengan tapak tower yang lain-
nya tidak memperoleh imbalan dari 
pengusaha ketenagalistrikan.

Dalam perkembangannya sampai 
saat ini pemberian pola “kompensa-

si” diberikan kepada warga di bawah 
SUTT/SUTET  yang dioperasikan 
sebelum tahun 1999 dengan men-
gacu pada  Keputusan Menteri  Per-
tambangan dan Energi No. 975.K/47/
MPE/1999, sedangkan pola “tali asih” 
diberikan kepada warga di bawah 
SUTET 500 KV yang dioperasikan 
sebelum tahun 1999. Pola kompen-
sasi tersebut banyak menimbulkan 
ketidak puasan dalam masyarakat, 
tetapi pembangunan ketenagalistri-
kan tetap harus berlanjut yang jika 
tidak dilaksanakan antara lain akan 
berdampak pada melemahnya per-
tumbuhan sentra industri mengalami 
kendala, dampaknya terhadap per-
tumbuhan ekonomi.
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LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyediaan 
renaga listrik yang 
cukup, merata, andal dan 

berkesinambungan bagi seluruh 
masyarakat, perlu ada perencanaan 
umum ketenagalistrikan yang 
memperhatikan faktor lindungan 
lingkungan serta tata ruang wilayah. 
Sebagai salah satu infrastruktur 
penyediaan tenaga listrik, khususnya 
saluran udara tegangan tinggi dan 
ekstra tinggi, pembangunan dan 
pengoperasiannya berdampak 
sosial  cukup signifi kan dan banyak 
menimbulkan permasalahan sosial 
bagi masyarakat.



22 Buletin Pengawasan Volume 8 No. 2 Juni 2011

tidak ramah lingkungan.  
4. Spekulasi meminta perlindungan 

Komnas HAM dengan 
mengangkat kasus SUTT/SUTET 
kepermukaan yang sebenarnya 
belum cukup dimasukkan dalam 
katagori pelanggaran HAM, 
sebab di dalamnya menyangkut 
hal yang bersifat teknis-yuridis 
yang di dalamnya dimuati 
kepentingan pribadi.

Dari kenyataan di atas akan 
berakibat semakin berkurangnya 
kepercayaan masyarakat terhadap 
PT. PLN (Persero).

III. PEMBAHASAN

a. Pola Penyelesaian
 Di Indonesia sistem penyaluran 

tenaga listrik untuk kapasitas 
besar, dapat dikatagorikan sesuai 
dengan besar dan jarak energi 
listrik yang disalurkan serta 
dibagi sesuai dengan standar 
tegangan yang berlaku, yaitu :
•  Jaringan Transmisi Tegangan 

Tinggi, tegangan pengenal 70 
kV dan 150 kV.

•  Jaringan Transmisi Tegangan 
Ekstra Tinggi, tegangan 
pengenal 275 kV dan 500 
kV.

Instalasi Saluran Udara Tegangan 
Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV 
dipasang khusus untuk menyalurkan 
energi listrik ke pusat - pusat beban 
dengan kapasitas yang sangat besar 
dan jarak yang berjauhan dan 
interkoneksi.
Instalasi SUTT/SUTET memerlukan 
lahan yang sangat luas bahkan 
melintas sampai kepemukiman 
penduduk, juga rentan terhadap 
gangguan psikis penduduk 
sekitarnya.  Untuk itu pemerintah 
telah memfasilitasi 
permasalahan tersebut dengan 
merubah ketentuan yang lebih 
dapat diterima oleh masyarakat. 
Sebelum tahun 1999, sesuai  
Peraturan MPE Nomor 01.P/47/
MPE/1992 tanah, bangunan dan 

tanaman di bawah jalur SUTT/
SUTET tidak diberikan ganti rugi 
(namun dalam pelaksanaannya PLN 
tetap mengeluarkan biaya untuk 
itu). Sedangkan  bagi warga yang 
bermukim di bawah SUTT/SUTET 
yang dibangun setelah terbitnya 
Kepmen. Pertambangan dan Energi 
No.975.K/47/MPE/1999  berhak 
memperoleh kompensasi .

b. Ganti Rugi
 Ganti rugi diberikan hanya untuk 

lahan yang digunakan untuk 
pembangunan tapak tower dan 
gardu induk dan tanaman yang 
ditebang karena berada di ruang 
bebas (Righ Of way = ROW). 
Nilai ganti rugi di dasarkan pada 
kondisi setempat dan kesepakatan 
dengan pemilik lahan.

Sesuai  dengan Keputusan 
Menteri Pertambangan dan Energi 
No.975.K/47/MPE/1999 tanggal 22 
Mei  dinyatakan :
• Tanah dan bangunan yang telah 

ada sebelumnya yang berada 
di bawah proyeksi Ruang 
Bebas SUTT/SUTET di luar 
penggunaan untuk mendirikan 
Tapak Penyangga diberikan 
kompensasi

• Kompensasi diberikan untuk 
satu kali sehingga bila terjadi 
pengalihan hak atau peralihan 
hak atas tanah dan bangunan 
tidak menimbulkan hak untuk 
memperoleh kompensasi bagi 
pemilik baru.

• Pemilik tanah dan bangunan 
yang telah menerima kompensasi 
dapat memanfaatkan lahan dan 
mendirikan bangunan sepanjang 
tidak masuk atau tidak akan 
masuk Ruang Bebas SUTT/
SUTET.

Nilai kompensasi sesuai ketentuan 
tersebut adalah 

Nilai kompensasi =  optimalisasi 
lahan x indeks fungsi x status tanah  
x NJOP yang besarnya adalah 
maksimum 10 % dari NJOP

Penerapan Ruang Bebas SUTT/SU-
TET telah menimbulkan permasala-
han dibeberapa daerah antara 
lain di Jawa Timur, Jawa Tengah, 
DI.Yogyakarta, Jawa Barat, Banten 
dan DKI Jakarta, yang berpotensi 
mengganggu pembangunan dan 
pengusahaan tenaga listrik. 
 

II. PERMASALAHAN

1. Setiap tahun pembangunan 
instalasi SUTT/SUTET akan 
terus bertambah sejalan dengan 
peningkatan kebutuhan tenaga 
listrik yang secara operasional 
akan makin memperpanjang 
adanya tuntutan masyarakat

2. Sikap perilaku individualis dari 
sebagian kelompok masyarakat 
yang mencoba mengambil 
keuntungan dari kasus SUTT/
SUTET seakan-akan mendapatkan  
yustifi kasi dengan semakin 
maraknya suasana  keterbukaan 
dan deregulasi disegala bidang 
yang dilakukan pemerintah.

3. Bagi sebagian masyarakat yang 
hidup berada di bawah garis 
kemiskinan, tanah dan bangunan 
merupakan satu-satunya milik 
yang menjadi tumpuan hidup 
mati keluarga. Karena itu  
sebagian masyarakat melakukan 
penolakan terhadap keberadaan 
SUTT/SUTET dengan alasan :
• Kesehatan warga yang bermu-

kim di bawahnya terganggu;
• Warga kuatir  terhadap ke-

mungkinan robohnya instalasi, 
kemungkinan pengaruh medan 
magnet serta kesehatan;

• Penurunan nilai jual tanah/
bangunan;

• Nilai ganti rugi yang diberikan 
tidak memuaskan;

• Masyarakat rentan terhadap 
provokasi dengan alasan yang 
berlebihan.

 Maraknya tuntutan tersebut 
terbukti mampu menciptakan 
opini publik yang menyatakan 
pembangunan SUTT/SUTET 
banyak mengesamping kan 
kepentingan masyarakat dan 
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Rumusan kompensasi tersebut tidak 
dapat diterapkan dan tidak diterima  
oleh masyarakat. Karena berbagai 
pertimbangan  diperoleh rumusan 
yang  lebih sederhana dan 
kemungkinan dapat diterima oleh 
semua pihak, yaitu :

1)  SUTET Sirkit Tunggal Jarak dari 
As (tengah) sepanjang 22 m (kiri 
- kanan)

2)  SUTET Sirkit Jamak Jarak dari As 
(tengah) sepanjang 17 m (kiri - 
kanan

3)  Nilai Kompensasi :
 Bangunan (hunian) : Rp. 3000.000 

per unit
 Tanah/lahan  : Rp.       5.000 

per m2

Dalam pelaksanaan dilapangan 
rumusan tersebut juga banyak 
masalah-masalah yang timbul 
terkait dengan pembangunan SUTT/
SUTET, sehingga rumusan tersebut 
tidak dapat diterima oleh sebagian 
warga yang bermukim di bawah 
SUTT/SUTET di karenakan :
• Tanah dan bangunan di bawah 

SUTET nilai jualnya menjadi 
sangat rendah bahkan tidak laku 
dijual dan  tidak bisa digunakan 
untuk agunan bank. 

• Sertifi kat tanah untuk 

pembangunan tapak tower 
dipertanyakan oleh masyarakat, 
karena masyarakat masih 
membayar pajak tanah tersebut.

Kecurangan terjadi baik oleh 
masyarakat yang terkena dampak 
pembangunan SUTT/SUTET 
(beberapa rumah masyarakat 
yang baru dibangun setelah 
pengoperasian SUTET dan 
bahkan sedang dibangun pada 
saat verifi kasi), maupun dari para 
perantara pertanahan yang mengatas 
namakan wakil masyarakat, kondisi 
ini yang menyebabkan sebagian 
warga  tidak bersedia diberikan 
kompensasi/uang kadedeuh melalui 
koordinasi LSM/LBH atau aparat 
desa karena ada pemotongan untuk 
jasa penurusan. 

C. ANALISIS PERATURAN

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 
2009 tentang Ketenagalistrikan. 
Pasal 30, 31 dan 32 mengatur 
mengenai penggunaan tanah 
oleh  pemegang izin usaha 
penyediaan tenaga listrik. Dalam 
melaksanakan usaha penyediaan 
tenaga listrik, pemegang izin 
usaha penyediaan tenaga listrik 
wajib memberikan ganti rugi 

hak atas tanah atau kompensasi 
kepada  pemegang hak atas 
tanah.

 Ganti Rugi hak atas tanah 
diberikan untuk tanah yang 
dipergunakan secara  langsung  
oleh   pemegang  izin  usaha 
penyediaan  tenaga listrik. 

 Sesuai penjelasan pasal 30 ayat (2) 
ganti rugi hak atas tanah termasuk 
untuk sisa tanah yang tidak dapat 
digunakan oleh pemegang hak 
sebagai akibat dari penggunaan 
sebagian tanahnya oleh PIUPTL. 
Pengertian “secara langsung” 
disini adalah  penggunaan 
tanah untuk pembangunan 
instalasi tenaga listrik, antara lain  
pembangkitan, gardu induk dan 
tapak menara transmisi.

 Sedangkan kompensasi 
diberikan untuk penggunaan 
tanah secara tidak langsung yang 
mengakibatkan  berkurangnya 
nilai ekonomis atas tanah, 
bangunan, dan tanaman yang 
dilintasi transmisi. 

 Secara tidak langsung artinya 
penggunaan tanah untuk jalur 
transmisi. 

 Perhitungan besarnya ganti rugi 
maupun kompensasi akan diatur 
lebih lanjut dalam Peraturan 
Pemerintah. Ganti rugi hak 
atas tanah maupun kompensasi 
tersebut dibebankan kepada 
PIUTL.

 Permasalahannya ketentuan 
tersebut sampai saat ini belum 
ada, dan  ketentuan yang 
digunakan untuk pemberian 
kompensasi pada  masyarakat 
adalah   Keputusan Menteri 
Pertambangan dan Energi 
No.975.K/47/MPE/1999, dengan 
pola kompensasi yang berbasis 
pada NJOP.

 

2. Keputusan Menteri Pertambangan 
dan Energi No.975.K/47/
MPE/1999.

 Pada Keputusan Menteri ini hanya 
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mengenal istilah “kompensasi”, 
baik untuk  penggunaan tanah 
untuk pembangunan instalasi 
tenaga listrik, (pembangkitan, 
gardu induk dan tapak menara 
transmisi), maupun penggunaan 
untuk jalur tansmisi.

 Rumusan kompensasi dalam 
Kepmen ini tidak dapat 
diterapkan dan tidak  
diterima oleh masyarakat, karena 
sudah tidak sesuai kondisi pasar 
saat ini. Karena itu pemerintah 
perlu segera membuat rumusan 
baru yang lebih bisa diterima oleh 
masyarakat, sehingga menjadikan 
solusi kebijakan yang berdampak 
menguntungkan semua pihak/
win win solution,  sebagaimana 
diamanatkan dalam UU No. 30  
Tahun 2009

3. Peraturan Pemerintah No 10 
Tahun 1989 tentang Penyediaan 
dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, 
sebagaimana telah dua kali 
diubah terakhir dengan dengan 
PP No. 26 Tahun 2006.

 Bab V dari Peraturan Pemerintah 
ini mengatur mengenai 
hubungan PKUK/PIUKU dengan 
masyarakat yang meliputi 
pengaturan hak dan kewajiban 
PKUK/PIUKU maupun hak dan 
kewajiban masyarakat. PP ini 
tidak menyinggung ROW sebagai 
pelaksanaan lebih lanjut untuk 
ganti rugi dan kompensasi.

KESIMPULAN

a. Keputusan Menteri Pertambangan 
dan Energi Nomor 975.K/47/
MPE/1999 merupakan kebijakan 
pemerintah dalam pemanfaatan 
lahan di bawah SUTT/SUTET, 
yang materinya belum sejalan 
dengan Undang-undang 
Nomor 30 Tahun 2009 tentang 
ketenagalistrikan. ketentuan 
tersebut  yang digunakan oleh 
PLN sebagai dasar penyelesaian 
kompensasi.

b. Sebagian masyarakat yang 

menindak lanjuti penyelesaian 
masalah  yang ada di masyarakat, 
antara lain berkoordinasi dengan 
Bank Nasional/BPR setempat, 
untuk memeprtimbangkan bahwa 
tanah dan bangunan di bawah 
SUTT/SUTET bisa digunakan 
sebagai agunan kredit. 

DAFTAR PUSTAKA :

1. UU No. 30 Tahun  2009 tentang 
Ketenagalistrikan

2. Peraturan MPE Nomor 01.P/47/
MPE/1992 tentang Ruang Bebas 
Saluran Udara Tegangan Tinggi 
(SUTT) dan Saluran Udara 
Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 
untuk Penyaluran Tenaga Listrik, 
sebagaimana telah diubah 
dengan Kepmen. Pertambangan 
dan Energi No. 975.K/47/
MPE/1999.

3. Peraturan Pemerintah No 10 
Tahun 1989 tentang Penyediaan 
dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, 
telah dua kali diubah terakhir 
dengan dengan PP No. 26 Tahun 
2006.

ISL/Maret/2001

bermukim di abwah SUTT/
SUTET tidak mau menerima 
kompensasi yang berbasis pada 
NJOP dan mengusulkan untuk 
merevisi  Keputusan Menteri 
Pertambangan dan Energi 
Nomor 975.K/47/MPE/1999 
yang mengacu pada harga pasar 
saat ini.

c. Berkaitan dengan penyelesaian 
masalah sosial SUTT/SUTET 
tersebut  dan dengan telah 
terbitnya Undang-undang 
Nomor 30 tahun 2009,  maka 
dipandang perlu pemerintah 
menyusun regulasi yang lebih 
dapat diterapkan, transparan 
dan akuntabel yaitu dengan 
memperbarui Keputusan Menteri 
Pertambangan dan Energi Nomor 
975.K/47/MPE/1999.

SARAN

1. Memberikan ganti rugi untuk 
tana, bangunan dan tanaman 
di bawah jalur SUTT/SUTET 
akan memerlukan biaya yang 
sangat besar, yang muaranya 
adalah pada harga jual tenaga 
listrik, namun untuk memenuhi 
rasa keadilan dipandang perlu 
memberikan imbalan yang 
sesuai dengan harga pasar pada 
pemilik tanah, bangunan dan 
tanaman yang berada di bawah 
jalur SUTT/SUTET.

2. Perlu dipertimbangkan untuk 
sosialisasi instalasi SUTT/SUTET 
di luar Jawa dan Bali.

3. Perlu dipertimbangkan untuk 
program penyelesaian sosial  
pada daerah ruang bebas di luar 
Jawa,

4. Perlu kesepakatan secara khusus 
antara PT. PLN (Persero), 
Perhutani dan PT. perkebunan 
yang difasilitasi oleh instansi 
pemerintah terkait (Kementerian 
Kehutanan, Pertanian, ESDM 
dan BUMN).

5. Untuk memperkecil kerugian 
masyarakat yang bermukim 
di bawah SUTT/SUTET, perlu 
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APAKAH OPINI WAJAR TANPAAPAKAH OPINI WAJAR TANPA
PENGECUALIAN SUDAH CUKUP?PENGECUALIAN SUDAH CUKUP?

Oleh :  Gede YudistiraOleh :  Gede Yudistira

PENDAHULUAN

Setiap awal tahun, Inspektorat 
Jenderal sebagai lembaga audit 
intern selalu melakukan reviu 

laporan keuangan, dimana laporan 
tersebut nantinya akan diberikan 
opini oleh Badan Pemeriksa Keuan-
gan (BPK) sebagai satu-satunya lem-
baga eksternal yang bisa menilai 
kewajaran laporan keuangan yang 
disajikan oleh Kementerian/Lem-
baga. Setiap Kementerian/Lembaga/ 
Pemerintah Pusat/Provinsi/ Kabu-
paten selalu berlomba-lomba untuk 
mendapatkan opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP), bagaimanapun 
caranya. Pertanyaannya adalah 
apakah dengan mendapatkan opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
suatu Kementerian/ Lembaga/Pe-
merintah Pusat/Provinsi/ Kabupaten 
bisa dikatakan telah melakukan 
good governance/ tata pemerintah-
an yang baik yang tanpa Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme?

Beberapa waktu yang lalu berita 
di media cetak maupun elektronik 
menyebutkan bahwa pejabat 
disebuah kabupaten telah menyuap 
lembaga yang memeriksa laporan 
keuangannya untuk mendapatkan 
opini yang bagus dari lembaga 
pemeriksa tersebut. Terlepas dari 
apakah kabupaten tersebut telah 
menerapkan Sistem Akuntansi 
Pemerintah (SAP) dengan baik 

ataupun tidak,  tentu saja tindakan 
tersebut bukan contoh yang baik. 
Namun disini tidak akan membahas 
mengenai benar/tidaknya tindakan 
tersebut, namun mencoba untuk 
melihat apakah dengan pemberian 
opini yang wajar tanpa pengecualian 
bisa diartikan kinerja pemerintah 
tersebut transparan, akuntabel (good 
governance) serta Bebas KKN.

LAPORAN KEUANGAN DAN 
GOOD GOVERNANCE

Laporan keuangan adalah catatan 
informasi keuangan suatu instansi/
perusahaan pada suatu periode 
akuntansi yang dapat digunakan 
untuk menggambarkan kinerja 

PENDAHULUAN W j T P li (WTP) id k j i d k
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perusahaan tersebut. Laporan 
keuangan adalah bagian dari 
proses pelaporan keuangan . 
Menurut UU Nomor 1 Tahun 
2004, Menteri selaku Pengguna 
Anggaran menyusun dan 
menyampaikan Laporan Keuangan 
yang meliputi Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA), Neraca dan 
Catatan atas Laporan Keuangan 
(CaLK)

Tujuan Laporan Realisasi Anggaran 
menurut Peraturan Pemerintah 
Nomor 10 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah 
adalah untuk memberikan informasi 
tentang realisasi dan anggran entitas 
pelaporan. Laporan Realisasi 
Anggaran menyediakan informasi 
mengenai : 
a. Realisasi pendapatan-LRA, 

belanja, transfer, surplus/defi sit-
LRA, dan pembiayaan dari suatu 
entitas pelaporan yang masing-
masing diperbandingkan dengan 
anggarannya. Informasi tersebut 
berguna bagi para pengguna 
laporan dalam mengevaluasi 
keputusan mengenai alokasi 
sumber-sumber daya ekonomi, 
akuntabilitas dan ketaatan entitas 
pelaporan terhadap anggaran 
dengan :
- Menyediakan informasi 

mengenai sumber, alokasi, 
dan penggunaan sumber daya 
ekonomi;

- Menyediakan informasi 
mengenai realisasi anggaran 
secara menyeluruh yang 
berguna dalam mengevaluasi 
kinerja pemerintah dalam 
hal efi siensi dan efektivitas 
penggunaan anggaran

b. Informasi yang berguna dalam 
memprediksi sumber daya 
ekonomi yang akan diterima 
untuk mendanai kegiatan 
pemerintah pusat dan daerah 
dalam periode mendatang 
dengan cara menyajikan laporan 
secara komparatif. 

c. Informasi kepada para pengguna 
laporan tentang indikasi 

perolehan dan penggunaan 
sumber daya ekonomi:
- telah dilaksanakan secara 

efi sien, efektif, dan hemat;
- telah dilaksanakan sesuai 

dengan anggarannya (APBN/
APBD); dan

- telah dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan perundang-
undangan

Catatan atas Laporan Keuangan 
dimaksudkan agar laporan 
keuangan dapat dipahami oleh 
pembaca secara luas, tidak terbatas 
hanya untuk pembaca tertentu 
ataupun manajemen entitas 
pelaporan. Laporan Keuangan 
mungkin mengandung informasi 
yang dapat mempunyai potensi 
kesalahpahaman di antara 
pembacanya. Oleh karena itu, untuk 
menghindari kesalahpahaman, 
atas sajian laporan keuangan 
harus dibuat Catatan atas Laporan 
Keuangan yang berisi informasi 
untuk memudahkan pengguna 
dalam memahami Laporan 
Keuangan. Kesalahpahaman dapat 
saja disebabkan oleh persepsi 
dari pembaca laporan keuangan. 
Pembaca yang terbiasa dengan 
orientasi anggaran mempunyai 
potensi kesalahpahaman dalam 
memahami konsep akuntansi akrual. 
Pembaca yang terbiasa dengan 
laporan keuangan sektor komersial 
cenderung melihat laporan 
keuangan pemerintah seperti laporan 
keuangan perusahaan. Pembahasan 
umum dan referensi ke pos-pos 
laporan keuangan menjadi penting 
bagi pembaca laporan keuangan. 
Selain itu, pengungkapan basis 
akuntansi dan kebijakan akuntansi 
yang diterapkan akan dapat 
membantu pembaca menghindari 
kesalahpahaman dalam memahami 
laporan keuangan
Dengan demikian terlihat Laporan 
Keuangan memiliki kaitan yang 
erat dengan tiga prinsip utama dari 
good governance, yaitu partisipasi, 
transparansi, dan akuntabilitas. 
Partisipasi mendorong keterlibatan 

dari sektor swasta dan masyarakat 
dalam pengambilan keputusan 
publik dan penyerahan jasa dan 
barang kepada para pemakai. 
Transparansi merupakan 
keterbukaan informasi atas 
penyelenggaraan pemerintahan, 
sedangkan akuntabilitas 
menunjukkan adanya kewajiban 
untuk melaporkan secara akurat dan 
tepat waktu informasi yang terkait 
dengan pertanggunggungjawaban 
penyelenggaraan pemerintahan.

DAMPAK OPINI LAPORAN 
KEUANGAN BAGI LEMBAGA 
PEMERINTAH

Opini BPK tehadap Laporan 
Keuangan Pemerintah/ Kementerian/ 
Lembaga secara tidak langsung 
akan berpengaruh terhadap makro 
ekonomi Indonesia. Opini tersebut 
akan memberikan gambaran kepada 
publik bagaimana kemampuan 
pemerintah dalam mengelola 
keuangan negara. Laporan keuangan 
diperlukan untuk menciptakan 
kredibilitas manajemen di mata 
stakeholders-nya. Mengingat hanya 
manajemen yang memiliki informasi 
yang berkaitan dengan substansi 
laporan keuangan tersebut, pihak 
yang independen diperlukan untuk 
memberikan pendapatnya dalam 
rangka meningkatkan kredibilitas 
laporan keuangan tersebut. Menurut 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010, penguna laporan 
keungan pemerintah adalah : 
- masyarakat ;
- wakil rakyat, lembaga pengawas, 

dan lembaga pemeriksa;
- pihak yang memberi atau 

berperan dalam proses donasi, 
investasi, dan pinjaman; dan

- pemerintah.

Dalam organisasi pemerintah, 
opini terhadap Laporan Keuangan 
secara langsung tidak akan 
mempengaruhi para investor dalam 
menginvestasikan modalnya, namun 
bagi masyarakat dan wakil rakyat 
opini tersebut akan mempengaruhi 
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dan sistem akuntansi pemerintahan 
(SAP) serta terintegrasi dengan 
sistem perbendaharaan. SAKIP 
tersebut menguraikan bahwa 
setidaknya dapat menginformasikan 
perkembangan keluaran dari setiap 
kegiatan dan hasil dari setiap program 
sebagaimana yang telah ditetapkan 
dalam dokumen pelaksanaan 
anggaran, seperti sasaran yang 
hendak dicapai, fungsi, program 
dan rincian kegiatan, anggaran yang 
disediakan untuk mencapai sasaran 
tersebut, dan rencana penarikan 
dana tiap-tiap satuan kerja, serta 
pendapatan yang diperkirakan.

LAPORAN PENILAIAN INISIATIF 
ANTI KORUPSI (PIAK)

PIAK ditujukan untuk mengukur 
apakah suatu instansi telah 
menerapkan sistem yang efektif untuk 
mencegah dan mengurangi korupsi 
di lingkungannya. PIAK merupakan 
instrumen  yang dikenalkan 
olek Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) dalam rangka 
menilai kemajuan suatu instansi 
publik dalam mengembangkan 
upaya pemberantasan korupsi di 
instansinya. Indikator Penilaian 
PIAK terdiri dari Indikator Utama 
dan Indikator Inovasi. Indikator 
utama merupakan indikator yang 
wajib dipenuhi dan dianalisis 
oleh unit utama target. Indikator 
ini merupakan pedoman dalam 
penilaian kuantitatif.

Penentuan indikator wajib 
diputuskan oleh KPK berdasarkan 
hasil FGD (Focus Group Discussion) 
dan pendapat para ahli. Indikator 
inovasi ini bersifat bebas dan 
dinilai secara kualitatif. Indikator 
ini disiapkan untuk mengantisipasi 
jika ternyata unit utama memiliki 
inovasi lain di luar indikator utama. 
Tiap indikator yang digunakan 
dalam PIAK ini menggunakan 
bobot yang ditentukan berdasarkan 
kebutuhan pencegahan korupsi 
atau berdasarkan kebutuhan KPK. 
Untuk mempermudah kuantifi kasi 

kepercayaan terhadap lembaga 
pemerintah dalam kinerja dan 
pengelolaan keuangan  yang pada 
akhirnya juga akan mempengaruhi 
kepercayaan terhadap para 
pemimpin negara. Kepercayaan 
masyarakat yang rendah akan 
mempengaruhi kondisi politik dan 
keamanan nasional, yang pada 
gilirannya mempengaruhi investor, 
calon investor, pemilik kreditur 
dalam penetapan investasi. 

Dalam kaitan dengan opini Laporan 
Keuangan yang diberikan BPK harus 
disikapi secara objektif sebagai suatu 
bagian dari pelaksanaan manajemen 
publik. Sebagai suatu organisasi 
publik, kinerja pemerintah tidak 
hanya tersajikan dalam laporan 
keuangan. Kinerja pemerintah 
sebagai penyedia pelayan publik 
terlalu besar dan sangat majemuk 
untuk ditampilkan dalam Laporan 
Keuangan. Dengan demikian, opini 
tersebut tidak dapat diartikan bahwa 
pemerintah sudah kredibel atau 
tidak kredibel dan sudah akuntabel 
atau tidak akuntabel. Luasnya 
target-target pembangunan nasional 
yang wajib dicapai pemerintah, 
seperti peningkatan pertumbuhan 
ekonomi, penurunan kemiskinan, 
dan peningkatan lapangan pekerjaan 
harus dilihat sebagai keberhasilan 
yang patut untuk dihargai

PERANGKAT LAIN UNTUK MEN-
GUKUR KINERJA PEMERINTAH 

Untuk menilai kinerja pemerintah 
yang transparan, akuntabel (good 
governance) serta Bebas KKN 
ternyata tidak cukup hanya dengan 
Laporan Keuangan saja, namun 
Pemerintah juga harus membuat 
Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (LAKIP) dan 
Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) 
yang masing-masing dinilai setiap 
tahun dan hasil penilaian tersebut 
akan diranking untuk menentukan 
kementerian mana yang terbaik. 

LAKIP

Berdasarkan TAP MPR Nomor XI/
MPR/1998 tentang penyelenggaraan 
Pemerintahan yang bersih dan bebas 
KKN yang ditindaklanjuti dengan 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 
1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang bersih dan bebas 
KKN yang untuk pelaksanaannya 
telah diterbitkan Instruksi Presiden 
Nomor  7 Tahun 1999 tentang 
Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah yang mewajibkan 
setiap instansi pemerintah untuk 
m e m p e r t a n g g u n g j a w a b k a n 
pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsinya dalam Laporan 
Akuntabilitas Kinerja. Sistem 
pertanggungjawaban tersebut 
merupakan suatu sistem yang 
dapat menggambarkan keadaan 
yang sebenarnya secara jelas dan 
transparan kepada publik sebagai 
pemberi mandat.

Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah adalah perwujudan 
kewajiban suatu instansi pemerintah 
untuk mempertanggung jawabkan 
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan 
misi instansi/ organisasi dalam 
mencapai tujuan dan sasaran 
yang telah ditetapkan melalui 
instrumen pertanggungjawaban 
secara berkala.    Akuntabilitas  
Kinerja tersebut diselenggarakan 
sebagai upaya untuk mewujudkan 
penyelenggaraan pemerintahan yang 
baik dan terpercaya, sehingga dapat 
terwujud kinerja penyelenggaraan 
pemerintahan negara yang efi sien, 
efektif dan responsif terhadap 
aspirasi masyarakat dan lingkungan, 
transparan, dan mendorong peran 
serta masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja 
Instansi Pemerintah, perlu disusun 
sistem akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi 
dengan sistem perencanaan 
strategis, sistem penganggaran, 
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penentuan bobot ini, maka 
digunakan alat statistik, meskipun 
penentuan akhir tetap menjadi 
kewenangan KPK sebagai penentu 
guideline

PIAK yang digagas oleh KPK 
digunakan sebagai sarana untuk 
mengurangi korupsi karena dianggap 
bahwa inisiatif internal suatu instansi/
lembaga merupakan salah satu 
kunci penting keberhasilan upaya 
pemberantasan korupsi. Beberapa 
inisiatif seperti pembuatan dan 
penegakan kode etik, pengawasan 
atas pengadaan barang dan jasa, 
serta transparansi dalam rekrutmen 
pegawai merupakan upaya yang 
dianggap mampu mencegah 
terjadinya tindak pidana korupsi

KESIMPULAN

Laporan Keuangan yang mendapat 
opini Wajar Tanpa Pengecualian 
menunjukkan bahwa Laporan 
Keuangan tersebut telah disusun 
sesuai dengan Standar Akuntansi 
yang berlaku umum, itu berarti 
dalam laporan keuangan tersebut 
tidak terdapat hal-hal material 
yang dapat mempengaruhi kinerja 
organisasi. Opini tersebut akan 
memberikan kepercayaan dari stake 
holder (masyarakat, wakil rakyat, 
investor) terhadap pemerintah dalam 
hal pengelolaan keuangan. Namun 
untuk menilai kinerja pemerintah 
pemerintah yang transparan, 
akuntabel (good governance) serta 
Bebas KKN, tidak cukup hanya 
dengan Laporan Keuangan saja, 
namun juga harus harus disertai 
dengan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 
dan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi 
(PIAK) yang masing-masing laporan 
dinilai setiap tahun dan hasil 
penilaian tersebut akan diranking 
untuk menentukan kementerian 
mana yang terbaik.

Untuk menilai akuntabilitas 
pengelolaan keuangan dan kinerja 
suatu instansi, indikatornya adalah 
Laporan Keuangan dan LAKIP. 

LAKIP digunakan untuk menilai 
kemampuan instansi dalam 
pencapaian visi, misi dan tujuan 
organisasi.  Dengan pelaksanaan 
operasional pemerintah yang 
akuntabel diharapkan sistem tersebut 
dapat berjalan dengan efi sien, efektif 
dan responsif terhadap aspirasi 
masyarakat dan lingkungannya.

KPK melakukan PIAK karena 
menganggap bahwa inisiatif 
internal suatu instansi/lembaga 
merupakan salah satu kunci penting 
keberhasilan upaya pemberantasan 
korupsi. Beberapa inisiatif seperti 
pembuatan dan penegakan kode 
etik, pengawasan atas pengadaan 
barang dan jasa, serta transparansi 
dalam rekrutmen pegawai 
merupakan upaya yang dianggap 
mampu mencegah terjadinya tindak 
pidana korupsi.
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KORUPSI  MERUSAK KORUPSI  MERUSAK 
PEMBANGUNAN  BANGSAPEMBANGUNAN  BANGSA
Oleh : Agus SalimOleh : Agus Salim

PENDAHULUAN 

Masih banyak praktek  - prak-
tek korupsi,kolusi dan nepotisme 
(KKN) di negeri ini. Niat untuk 
memerangi penyakit sosial terse-
but belum menjadi gerakan bersa-
ma baru sebatas retorika. Padahal 
pemberantasan korupsi menjadi 
agenda utama reformasi namun 
tidak banyak elemen bangsa ini 
memegang komitmen  bertempur 
melawan korupsi yang sangat mer-
ugikan rakyat.

Walaupun begitu, kita patut meng-
hargai langkah – langkah pemer-
intah sekarang ini. Sudah cukup 
banyak menindak pelaku korupsi 
seperti diungkapkan mass media. 
Terlalu banyaknya praktek-praktek 
KKN seolah – olah atau nampaknya 
pemerintah kewalahan sebagaima-
na dikemukakan oleh pemberitaan 
mass media. Oleh karena itulah har-
us ada gerakan bersama melawan 
KKN, dimulai dari diri sendiri.

Membangun diri sendiri melawan 
korupsi dengan melakukan pengen-
dalian diri diawali dengan mem-
bentuk kejujuran. Kekhawatiran kita 
bahwasanya semakin tinggi jabatan, 
semakin besar kekuasaan ,semakin 
lenyap kejujuran.  Rentang ketidak 
jujuran sangatlah panjang, mulai 
dari berbohong, manipulasi hingga 
korupsi. Ketidakjujuran ini sece-
patnya dilenyapkan karena berpen-
garuh besar terhadap keberhasilan 
kegiatan pembangunan.

PEMBAHASAN

Pengendalian amatlah penting di-
lakukan sesuai Struktur dan Strata 
Kepemimpinan pada masing- mas-
ing satuan kerja Pemerintah, BUMN 
dan BUMD. Pengendalian sudah 
harus dinilai pada proses perenca-

naan ataun program kegiatan pem-
bangunan yang akan dilaksanakan. 
Pos-pos kegiatan diprogramkan har-
uslah berdasarkan kebutuhan yang 
diarahkan kepada azas manfaat 
yang berkepanjangan. Pencapaian 
sasaran kegiatan  yang berorientasi 
pada azas manfaat itu akan meng-
hasilkan produk yang berdaya guna 
dan berhasil guna.

Oleh karena itu, tidaklah berlebi-
han apabila dikatakan dalam proses 
perencanaan kegiatan yang akan 
dilaksanakan, hindari pemaksaan 
kehendak yang akan merugikan. 
Utamakan pengendalian agar trans-
foramsi pembangunan dan pemer-
intahan dapat efektif dan efi sien. 
Sebab dengan efektif dan efi siennya 
kegiatan tersebut merupakan modal 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
aparatur pemerintah itu sendiri.

Kiranya perlu diingat, aparat dan pe-
jabat paham bagaimana merencana-
kan kegiatan yang akan  dilaksana-
kan, sesungguhnya telah melakukan 
kesalahan luar biasa, kegiatan yang 
bersifat  koruptif akan merasuki 
berbagai program berakibat secara 
nasional, rakyat semakin sengsara. 
Peranan pengendalian pada tahap 
perencanaan  berkontribusi besar 
terhadap prioritas kegiatan yang 
hendak dilaksanakan.

Selanjutnya upaya pengendalian 
pada proses pelaksanaan  kegiatan 
yang direncanakan juga dominan 
untuk menjaga pelaksanaan  keg-
iatan  tetap pada jalur hukum atau 
aturan yg telah di tentukan. Jagalah 
keutamaan tersebut untuk senan-
tiasa taat pada aturan kerja. Keper-
cayaan yang telah diberikan mem-
pertaruhkan nama baik dan repu-
tasi. Ini penting dijaga, juga tidak 
akan bahaya jadinya. Munculnya 
praktek–praktek KKN, penyebab-
nya adalah tidak mampu menjaga 
kepercayaan.

Korupsi telah  merenggut hak rakyat 
untuk memperoleh kesempatan beru-

saha dan kesempatan bekerja. Pada-
hal secara konstitusional hak rakyat 
tersebut dijamin. Karena korupsi pula 
angka kemiskinan rakyat terus menin-
gkat. Pengaruh korupsi telah merusak 
pembangunan bangsa.

Intensifnya pengendalian pada 
tahap ini akan mengahasilkan ca-
paian kinerja yang berdaya guna 
dan berhasil guna. Tindakan pen-
gendalian pada proses ini pula 
merupakan upaya pencegahan 
terhadap praktek – praktek KKN. 
Dengan demikian struktur dan 
strata  kepemimpinan tersebut 
telah berkontribusi dalam  mem-
berantas korupsi. Tidak hanya itu, 
langkah yang menyatu dalam mel-
awan korupsi adalah menyatunya 
sikap bersama seluruh aparatur 
dalam satuan kerja untuk mem-
berantas korupsi.

Oleh karena itu pengendalian diri 
masing – masing aparatur dalam 
kegiatan pembangunan menjadi  
kunci pokok mencegah  praktek- 
praktek KKN.  Modal dasar inilah 
yang  di butuhkan. Upaya perce-
patan pemberantasan korupsi yang 
akan didengungkan pemerintah, 
seolah-olah lenyap tanpa mening-
galkan sedikitpun bekas. Secara 
berkala pemerintah telah dan ten-
gah meningkatkan kesejahteraan 
aparatnya agar praktek-praktek KKN 
dapat di hilangkan walaupun me-
merlukan waktu.

PENUTUP

Secara singkat pada tulisan ini yang 
digaris bawahi sebagai penutup 
adalah perlu komitmen bersama 
untuk melawan korupsi. Sehingga 
upaya percepatan pemberantasan 
korupsi yang didengungkan 
oleh pemerintah dapat terwujud 
secepatnya. Alhasil masyarakat 
akan merasakan manfaat kegiatan 
pembangunan yang meningkatkan 
kesejahteraannya.

Tidak hanya itu kesejahteraan apara-
tur pemerintah akan meningkat 
pula, karena efi siensi dana pemban-
gunan dapat menjadi modal untuk 
perbaikan taraf hidup. Semoga              
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Mengungkapkan KebenaranMengungkapkan Kebenaran
melalui Pujian dan syair Kehidupanmelalui Pujian dan syair Kehidupan
Oleh : (IKG Suwiyarta)Oleh : (IKG Suwiyarta)

Pada umumnya manusia suka 
utk dipuji, diberi sambutan 
tepuk tangan, tepukan 

dipundak dan sejenisnya…. Hal 
tersebut didapatkannya karena yang 
bersangkutan mungkin melakukan 
hal yg benar dan dilihat oleh banyak 
orang… (beberapa diantaranya 
memangg ada yg sengaja melakukan 
kebenaran atau kebaikan utk dilihat 
orang – pamer)
Namun ada jenis kebenaran lain 
yg mungkin jarang atau gak banyak 
orang yg melakukan hal ini, yaitu 
KEBENARAN YANG DISAMPAIKAN 
MELALUI SYAIR KEHIDUPAN.
Resikonya kebenaran jenis ini 
hampir bisa dipastikan tidak dilihat 
orang, tdk akan ada riuhnya tepuk 
tangan buat anda, tidak ada tepukan 
dipundak anda sambil berkata 
kamu hebat atau good job..!! 
namun membutuhkan waktu untuk 
membaca dan memahami bait demi 
bait kalimat tersebut, seperti sair 
berikut;

Jangan percaya penglihatan; 
penglihatan dapat menipu.
Jangan percaya kekayaan; 
kekayaan dapat sirna.
Percayalah pada dia yang dapat 

membuatmu tersenyum,
sebab hanya senyumlah 
yang dibutuhkan
untuk mengubah hari 
gelap menjadi terang.
Jangan hitung tahun-
tahun yang lewat, 
hitunglah saat-saat yang 
indah &.
Hidup tidak diukur 
dengan banyaknya napas
yang kita hirup;
Melainkan dengan saat-
saat di mana kita
menarik napas bahagia!.

Mereka yang paling 
berbahagia tidaklah harus
memiliki yang terbaik dari segala 
sesuatu;
mereka hanya mengoptimalkan
segala sesuatu yang datang 
dalam perjalanan hidup mereka.

Semoga engkau punya cukup 
kebahagiaan
untuk membuatmu tersenyum,
cukup pencobaan untuk 
membuatmu kuat,
cukup penderitaan untuk tetap 
menjadikanmu manusiawi,
dan cukup pengharapan untuk 
menjadikanmu bahagia

Kukirim pesan ini
kepada mereka yang menyentuh 
hidupmu
dengan suatu atau lain cara;
kepada mereka yang membuatmu 
tersenyum
ketika engkau sungguh 
membutuhkannya;
kepada mereka yang membuatmu 
melihat
sisi baik dari segala hal ketika 
engkau jatuh;

kepada mereka yang 
persahabatannya
engkau hargai;
kepada mereka yang begitu 
berarti dalam
hidupmu.
Masa depan yang paling gemilang 
akan selalu dapat
diraih dengan melupakan masa 
lalu yang kelabu;
engkau tidak akan dapat maju 
dalam hidup hingga
engkau melepaskan segala 
kegagalan dan sakit hatimu.

Ketika engkau dilahirkan, engkau 
menangis
sementara semua orang di 
sekelilingmu tersenyum.
Jalani hidupmu sedemikian rupa, 
hingga
pada akhirnya..................
engkaulah satu-satunya yang 
tersenyum
sementara semua orang di 
sekelilingmu
menangis. (contoh Gus Dur)

Dan ketika YANG MAHA KUASA 
itu berkenan kepada anda 
maka jalan hidup andapun akan 
dibuatNYA indah.

Mari berjuang untuk hidup dalam 
kebenaran…
Memang tidak mudah namun 
upahnya sepadan jika kita mau 
melakukannya.

Dan SATU hal yg penting:

Kenikmatan yg TUHAN beri buat 
hidup kita dan keluarga, tidak 
akan pernah mampu dilakukan 
oleh dunia ini. Pemberian TUHAN 
selalu yg terbaik.

ETALASEETALASE
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Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1432 HMenyambut Bulan Suci Ramadhan 1432 H

Bertempat di Lantai 6 Gedung 
Inspektorat Jenderal KESDM 
berlangsung acara kegiatan 

menyambut bulan suci ramadhan 
1432 H (munggahan). Acara 
dimaksud dilaksanakan tanggal 
28/07/2011, dimulai pukul 09.00 
hingga 11.30 WIB.  Pada acara 
tersebut hadir seluruh pegawai, 
hadir pula Dharma Wanita 
Persatuan Inspektorat Jenderal 
KESDM. Kegiatan munggahan 
diawali dengan pembacaan ayat 
suci Al Qur’än oleh Madrai, dan 
sari tilawah oleh Santi Aisyah.     

Agenda selanjutnya sambutan 
ketua panitia menyampaikan secara 
singkat yang sekaligus mengajak 
hadirin untuk hadir pada acara 
berikutnya buka puasa bersama dan 
halal bihalal. Kemudian dilanjutkan 
dengan sambutan Inspektur Jenderal 
Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral. 

Dalam sambutan singkatnya, 
Inspektur Jenderal KESDM 
menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada semua pegawai 
atas kehadirannya. Disamping 
itu, beliau juga mengajak kepada 
pegawai Itjen KESDM untuk hadir 
dan mengikuti buka puasa bersama 
dan halal bihalal nanti. Diakhir 
sambutannya, Inspektur Jenderal 
KESDM mengajak kepada hadirin 
untuk menyimak ceramah agama 
yang akan disampaikan oleh 
penceramah KH. Nandi Azis, dari 
Kementerian Agama.

Pokok-pokok ceramah dari 
penceramah adalah muggahan 
merupakan tradisi/kebiasaan yang 
biasa dilaksanakan. Penceramah 
mengungkapkan di zaman 
Rasullah, Rasul mengumpulkan 
para sahabatnya memberikan 

khotbah. Dalam khotbahnya, 
Rasullah menyampaikan keutamaan 
ramadhan berupa turun nya Al 
Qur’an. Selanjutnya berbuat ibadah 
fardu di bulan ramadhan pahalanya 
dilipatgandakan 70 kali.

KH. Nandi Azis menjelaskan ibadah 
itu erat kaitannya dengan tiga hal, 
yaitu pensician sukma, moral/
akhlak, dan sikap sosial. Ibadah 
yang baik menghasilkan perubahan 
karakter, taat azas/hukum, dan 
peningkatan takwa. Ciri ketakwaan 
adalah sabar, pemaaf, dan murah 
hati. Di penghujung ceramahnya, 
KH. Nandi Azis mengungkapkan 5 
macam kelengkapan kesempunaan 
puasa.
Pertama, di bulan ramadhan harus 
mampu menahan perbutan yang 
membatalkan puasa yaitu menahan 
: nafsu, amarah, mengejek, dan 
lain-lain. Kedua, perbanyak shalat 
malam dalam upaya meningkatkan 
kualitas ketaqwaan. Ketiga, 
perbanyak membaca  al qur’an 
dalam upaya memahami kitas suci. 

Ke empat, perbanyak sodakoh untuk 
meningkatkan kepekaan sosial 
terhadap sesama. Kelima, perbanyak 
doa dalam rangka pengampunan 
dosa.

Akhirnya acara menyambut 
ramadhan 1432 H di tutup dengan 
pembacaan doa oleh KH Nandi 
Azis, yang dilanjutkan dengan 
saling jabat tangan masing-masing 
pegawai menyambut ibadah puasa. 
(M. Yusuf).

ETALASEETALASE
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LENSA PERISTIWALENSA PERISTIWA

SeputarSeputar
KEGIATAN SEMESTER 1 TAHUN 2011KEGIATAN SEMESTER 1 TAHUN 2011

Pegawai Inspektorat Jenderal berkumpul bersama pada hari pertama 2011

Inspektur Jenderal memberikan pengarahan
pada hari pertama 2011

Saling bersalaman dan mengucapkan Selamat Datang 2011

3 Januari 2011

3 Januari 2011

3 Januari 2011

3 Januari 2011 3 Januari 2011
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LENSA PERISTIWALENSA PERISTIWA

SOSIALISASI SOSIALISASI PMK 1/0/2010PMK 1/0/2010

Peserta 
Sosialisasi 

sedang serius 
mendengarkan 

paparan 
narasumber 

Pembukaan 
oleh Inspektur 

Jenderal 
didampingi 

Ketua 
Pelaksana dan 
Inspektur III

Narasumber didampingi Moderator dan Notulis sedang memaparkan makalahnya

25 Januari 2011

25 Januari 2011 25 Januari 2011
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LENSA PERISTIWALENSA PERISTIWA

Pelatihan 
SULAM BAGI DHARMA WANITA ITJEN

Peserta berlatih 
dengan gembira

Seorang ibu yang 
serius berlatih 

menyulam

Ibu-ibu Dharma 
Wanita Itjen dengan 
tekun berlatih sulam

11 Febuari 2011

11 Febuari 2011

11 Febuari 2011
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LENSA PERISTIWALENSA PERISTIWA

ULANG TAHUN IRJEN

Do’a demi kesehatan dan keselamatan
Inspektur Jenderal

Bapak Pudja Sunasa menerima ucapan Selamat Ulang Tahun dari para Inspektur dan Pegawai Itjen

Acara Potong Kue oleh Bpk. Inspektur Jenderal

11 Febuari 2011

11 Febuari 2011

11 Febuari 2011 11 Febuari 2011



36 Buletin Pengawasan Volume 8 No. 2 Juni 2011 36Buletin Pengawasan Volume 7 No. 1 Maret 2010


