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INSPEKTORAT JENDERAL

DARI REDAKSI

Pembaca yang budiman, 

Selamat bersua kembali dengan 
buletin kesayangan kita 

edisi triwulan III tahun 2011. 
Pada kesempatan ini, redaksi 
kembali mengajak kepada 
kontributor (penulis) untuk selalu 
berpartisipasi mengirimkan tulisan 
di seputar tema pengawasan. Ini 
penting dipenuhi agar kontinuitas 
atau kelangsungan penerbitan 
bulletin dapat berjalan lancer. 
Oleh karena itu, partisipasinya 
dalam penerbitan bulletin, redaksi 
mengucapkan terima kasih. 

Intensitasnya peran kontrbutor 
melalui tulisan, tidak hanya telah 
berperan terhadap kelancaran 
penerbitan bulletin, juga berperan 
terhadap jenjang karir melalui 
perolehan angka kredit. Oleh 
karena itu pula ajakan redaksi 
dapat memotivasi untuk berkarya.  
Manfaat dari kreativitas tersebut, 
selain dapat meningkatkan peran 
melalui perolehan angka kredit, 
juga akan berpengaruh terhadap 
tanggungjawab tugas. 

Pada periode triwulan III tahun 2011 
ini, terdapat dua perayaan (nasional 
dan keagamaan). Perayaan nasional 
adalah kemerdekaan Negara (17 
Agustus) yang kebetulan bertepatan 
dengan ibadah ramadhan (puasa) 
bagi umat Islam. Perayaan 
keagamaan Iedul Fitri 1432 H, 
redaksi mengucapkan Dirgahayu 
NKRI dan selamat hari raya Iedul 
Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. 

Pembaca yang setia, 

Semangat kemerdekaan dan kefi -
trian hendaknya dapat meningkat 
pengabdian terhadap tugas sehing-
ga dapat meningkatkan pula capa-
ian kinerja sesuai tugas dan fungsi 
masing-masing. Sementara itu, 
pada awal September 2011 terse-
lenggara pelatihan e-procurement 
(pengadaan barang/jasa secara ele-
ktronik), Inspektur Jenderal KESDM 
memberikan arahan.

Dalam arahannya, Inspektur Jender-
al KESDM berharap hasil pelatihan 
tersebut dapat meningkatkan ke-
mampuan melaksanakan e-procure-
ment dan memberikan penilaian. 
Oleh sebab itu, pinta beliau agar 
kita dapat menjalankan peran secara 
transparan, akuntabel dan efi sien. 

Sikap dan perilaku yang didukung 
keilmuan itu diperlukan untuk ke-
majuan organisasi/unit kerja. 

Arahan Inspektur Jenderal KESDM 
yang merupakan referensi, patut 
kita implementasikan sehingga 
capaian tugas dapat tercapai secara 
berdayaguna dan berhasilguna. 
Selamat bekerja dan berkarya ! (MY)
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LAPORAN UTAMALAPORAN UTAMA

PENDAHULUAN

Pelaksanaan seminar dimaksud 
berlangsung di Bandung 
tanggal 26 sampai dengan 

29 Juni 2011. Seminar tersebut 
berdasarkan Keputusan Inspektur 
Jenderal, Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral Nomor 165.K/ 
67.08/IJN/2011 tanggal 12 Mei 2011 
tentang Penyelenggaraan dan Pem-
bentukan Panitia Seminar Hasil 
Pengawasan Inspektorat Jenderal, 
Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral Semester I tahun 2011.

Tema seminar yang diusung “Melalui 
Seminar Hasil Pengawasan Kita 
Tingkatkan Profesionalisme Auditor 
Inspektorat Jenderal, Kementerian 
Energi dan  Sumber Daya Mineral”. 
Pada acara pembukaan seminar 
hadir pula para pejabat eselon II 
(Sekretaris Direktorat Jenderal, dan 
Sekretaris Badan) di lingkungan 
Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral. Agenda seminar di 
awali dengan laporan ketua panitia, 
melaporkan peserta seminar terdiri 
dari auditor dan pejabat struktural 
di lingkungan Inspektorat Jenderal 

Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral. 

Ketua panitia mengungkapkan pula 
manfaat dari acara ini adalah seb-
agai forum komunikasi untuk me-
nyamakan persepsi. Disamping itu, 
kegiatan semacam ini hasil akhirnya 
merupakan acuan untuk kegiatan 
yang akan datang. Oleh karena itu, 
Ketua panitia berharap auditor un-
tuk profesional yang dapat mem-
berikan quality assurance. Pada ba-
gian akhir laporannya, ketua panitia 
mohon kesediaan Inspektur Jender-

SEMINAR HASIL PENGAWASANSEMINAR HASIL PENGAWASAN
SEMESTER I TAHUN 2011 SEMESTER I TAHUN 2011 

INSPEKTORAT JENDERAL - KESDMINSPEKTORAT JENDERAL - KESDM
Oleh : M. Yusuf
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GELOMBANG PENGAWASAN MENGATASI KKNGELOMBANG PENGAWASAN MENGATASI KKN

PENDAHULUAN

Makna yang dari judul 
tulisan di atas sangat 
mendalam. Secara 

mendasar gelombang pengawasan 
dapat diartikan bahwa pelaksanaan 
pengawasan dapat diartikan 
bahwa pelaksanaan pengawasan/
pengendalian berlangsung terus-
menerus, tanpa henti. Laksana 
alunan ombak/gelombang air 
laut yang terus bergerak. Hal ini 
tidak bisa dipungkiri dan dihindari 
karena Indonesia dalam indeks 
Prestasi Korupsi (IPK) cukup 
mengkhawatirkan.

Kalau gelombang laut yang dahsyat 
(tsunami) yang ribuan orang. 
Bukan hanya itu, infrastruktur 
jalan dan berbagai bangunan yang 

berada di sekitar pesisir pantai 
luluh lantah diterjang tsunami. 
Demikian pula dengan gelombang 
pengawasan dapat mengefektifkan 
dan menge  siensikan dana 
pembangunan. Hasilnya dapat 
mengangkat harkat rakyat 
banyak dari ketertinggalan dan 
keterbelakangan.
 

Kalau gelombang tsunami memiliki 
daya rusak yang dahsyat karena 
tinggi gelombang, kecepatan 
dan kekuatannya amat besar. 
Gelombang pengawasan memiliki 
daya bangun dan daya cegah yang 
besar pula terhadap keberhasilan 
program pembangunan nasional. 
Karena daya cakupnya (cakupannya) 
tidak hanya aspek legalitas dan 
regularitas semata. Tapi juga aspek 

e  siensi, efekti  tas, dan ekonomis.
 

Dengan perkataan lain, 
gelombang tsunami menimbulkan 
bencana, sedangkan  gelombang 
p e n g a w a s a n / p e n g e n d a l i a n 
menghasilkan manfaat bagi rakyat 
banyak, khususnya peningkatan 
kesejahteraannya.

PEMBAHASAN

Cakupan pengawasan di atas akan 
menghasilkan tata pemerintahan 
dan pembangunan yang 
berdayaguna dan berhasilguna. 
Baik pada pengelolaan pendapatan 
Negara maupun pemanfaatan 
atas pendapatan Negara tersebut. 
Pengalaman telah mengingatkan 
bahwa IPK Indonesia masih 
mengkhawatirkan karena adanya 

Oleh : Rudy

OPIN IOPIN I
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INSPEKTORAT JENDERAL

DARI REDAKSI

Pembaca yang budiman, 

Selamat bersua kembali dengan 
buletin kesayangan kita 

edisi triwulan III tahun 2011. 
Pada kesempatan ini, redaksi 
kembali mengajak kepada 
kontributor (penulis) untuk selalu 
berpartisipasi mengirimkan tulisan 
di seputar tema pengawasan. Ini 
penting dipenuhi agar kontinuitas 
atau kelangsungan penerbitan 
bulletin dapat berjalan lancer. 
Oleh karena itu, partisipasinya 
dalam penerbitan bulletin, redaksi 
mengucapkan terima kasih. 

Intensitasnya peran kontrbutor 
melalui tulisan, tidak hanya telah 
berperan terhadap kelancaran 
penerbitan bulletin, juga berperan 
terhadap jenjang karir melalui 
perolehan angka kredit. Oleh 
karena itu pula ajakan redaksi 
dapat memotivasi untuk berkarya.  
Manfaat dari kreativitas tersebut, 
selain dapat meningkatkan peran 
melalui perolehan angka kredit, 
juga akan berpengaruh terhadap 
tanggungjawab tugas. 

Pada periode triwulan III tahun 2011 
ini, terdapat dua perayaan (nasional 
dan keagamaan). Perayaan nasional 
adalah kemerdekaan Negara (17 
Agustus) yang kebetulan bertepatan 
dengan ibadah ramadhan (puasa) 
bagi umat Islam. Perayaan 
keagamaan Iedul Fitri 1432 H, 
redaksi mengucapkan Dirgahayu 
NKRI dan selamat hari raya Iedul 
Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. 

Pembaca yang setia, 

Semangat kemerdekaan dan ke  -
trian hendaknya dapat meningkat 
pengabdian terhadap tugas sehing-
ga dapat meningkatkan pula capa-
ian kinerja sesuai tugas dan fungsi 
masing-masing. Sementara itu, 
pada awal September 2011 terse-
lenggara pelatihan e-procurement 
(pengadaan barang/jasa secara ele-
ktronik), Inspektur Jenderal KESDM 
memberikan arahan.

Dalam arahannya, Inspektur Jender-
al KESDM berharap hasil pelatihan 
tersebut dapat meningkatkan ke-
mampuan melaksanakan e-procure-
ment dan memberikan penilaian. 
Oleh sebab itu, pinta beliau agar 
kita dapat menjalankan peran secara 
transparan, akuntabel dan e  sien. 

Sikap dan perilaku yang didukung 
keilmuan itu diperlukan untuk ke-
majuan organisasi/unit kerja. 

Arahan Inspektur Jenderal KESDM 
yang merupakan referensi, patut 
kita implementasikan sehingga 
capaian tugas dapat tercapai secara 
berdayaguna dan berhasilguna. 
Selamat bekerja dan berkarya ! (MY)
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CERMIN & KACACERMIN & KACA
oleh: Jacky R. WarellaKita telah sering mendengar 

kata-kata cermin dan kaca. 
Kedua benda dengan nama 

tersebut di atas dapat dibedakan 
bila kita atau siapa saja atau benda 
apa saja telah berdiri di depannya. 
Kenapa bisa demikian?

Secara pende  nisian, cermin adalah 
suatu permukaan yang cukup licin 
untuk membentuk “image”, dan 
kaca merupakan benda yang keras, 
biasanya bening dan mudah pecah 
– biasanya tembus pandang. Tapi 
apa hubungan keduanya dengan 
dunia birokrasi? 

Seorang pejabat tua bertanya, 
merenung dan mulai tertarik pada 
kedua benda tersebut – dan tertanam 
pada pikirannya – kenapa gara-gara 
kedua benda tersebut, Sang Pejabat 
menjadi sulit tidur nyenyak saat ini? 
Dan ada apa pula kaitannya dengan 
saya? Seorang yang beriman nan 
bijaksana (Sang Manna) pun  dia 
tanyakan – dan dengan anggukan 
penuh arti dan senyum ramah pun 
menjawab: belilah atau jika ada 
sebuah cermin dan juga sebuah 
kaca, letakkan keduanya pada sisi 
berbeda pada suatu ketinggian 
menghadap ke daerah terbuka dan 
luas. Lalu Sang Pejabat bertanya: 
“Selanjutnya, apa yang saya lakukan 
dengan kedua benda tersebut? Sang 
Pejabat pun berpikir, kok persis 

karir puncak dengan segala 
cara yang saya lakukan dan 
dapat menjaga image – dan ini 
penting juga, karena seperti kata 
anak-anak muda: jaim = jaga 
image – bahwa saya berwibawa, 
penentu kekuasaan, uang, dan 
lain sebagainya.

2. Saya dengan jabatan bisa memiliki 
segala yang saya inginkan: harta, 
aset, kemewahan, tabungan, dan 
segala hal yang dunia tawarkan, 
saya bisa lakukan.

3. Saya memiliki kekuasaan/otoritas 
sebatas yang tampak di cermin, 
ada waktunya, kenapa? Saat 
saya pergi dari cermin, hilanglah 
semuanya – seperti daun kering 
dibawa terbang angin, entah 
kemana.

4. Saya melihat wajah dan tubuh 
saya semakin menua, renta, dan 
kadang-kadang terserang penyakit 
“orang kaya kata masyarakat 
umum”,  seper t i :  j an tung , 
keropos tulang, pelupa, badan 
bergetar, hilangnya beberapa 
alat “dalaman” (potong usus, 
ginjal, empedu, dan lain-lain) dan 
“power sindrome” dan semua 
yang saya lakukan dengan jabatan 
(kekuasaan) lenyap bersama 

waktu.
5. Akhirnya dengan telanjang disini, 

saya akan kembali ke Tuhan dan 
sebagaimana saya lahir telanjang 
akan kembali juga ke Tuhan.

6. Saya melihat, terpampang betapa 
merahnya dosa-dosa saya seperti 
buah kismis – ampun Tuhan!

Sang Pejabat pun menggeser tubuh 
telanjangnya kepada kaca. 
Hasilnya:

1. Saya tidak malu lagi, karena saya 
tidak melihat di depan ada tubuh 
telanjang. Saya bebas melakukan 
apa saja.

2. Saya dapat melihat indahnya dan 
luasnya kuasa Tuhan. Saya pun 
menginginkannya, maha kuasa.

3. Dengan kuasa “tanpa batas” akan 
saya rebut apa saja yang dunia 
tawarkan. Saya sikat lawan-lawan 
saya, saya raup harta benda 
dimana saya bekerja, buat fitnah, 
fiktifkan segala kegiatan, racuni 
dengan falsafah uang segala-
galanya (kita butuh uang itu), 
acara pesta pora, dan hal-hal 
negatif lainnya.

4. Saya  menggunakan jurus -
jurus film seperti: kodok yang 
menggerakkan anggota tubuhnya 

sama yang membuat gelisah dan 
susah tidur adalah kedua benda 
tersebut. Ah, ini mungkin jalan 
Tuhan buat saya (dalam hatinya). 
Sang Manna pun tidak menjawab 
apa yang harus diperbuat Sang 
Pejabat, namun sambil tersenyum 
dan lihat Dia berucap: “Datanglah 
atau tidak datang kesini pun tidak, 
tak apalah kok. Pergilah Sang 
Manna untuk minum teh hangat di 
terasnya – sambil memandang jauh 
kedepan halamannya.

Bagaimana selanjutnya Sang 
Pejabat? Inilah hasil Sang Pejabat 
saat menatap cermin:
1. Saya hebat, dapat mencapai 

ETALASEETALASE
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LENSA PERISTIWALENSA PERIST IWA

ACARA BUKA PUASA ITJEN KESDMACARA BUKA PUASA ITJEN KESDM

12

3

4

KETERANGAN GAMBAR :

1. Bpk. Inspektur Jenderal “buka 
puasa” bersama karyawan Itjen 
KESDM dan Pejabat di lingkungan 
KESDM.

2. Bpk. Irjen dan Ibu Wiwi Pudja 
Sunasa, berfoto bersama dengan 
penerima santunan yatim piatu.

3. Panitia “buka puasa bersama Itjen 
KESDM”.

4. Para pejabat dan pegawai di 
lingkungan KESDM, menyimak 
siraman rohani menjelang buka 
puasa.
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LAPORAN UTAMALAPORAN UTAMA

PENDAHULUAN

Pelaksanaan seminar dimaksud 
berlangsung di Bandung 
tanggal 26 sampai dengan 

29 Juni 2011. Seminar tersebut 
berdasarkan Keputusan Inspektur 
Jenderal, Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral Nomor 165.K/ 
67.08/IJN/2011 tanggal 12 Mei 2011 
tentang Penyelenggaraan dan Pem-
bentukan Panitia Seminar Hasil 
Pengawasan Inspektorat Jenderal, 
Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral Semester I tahun 2011.

Tema seminar yang diusung “Melalui 
Seminar Hasil Pengawasan Kita 
Tingkatkan Profesionalisme Auditor 
Inspektorat Jenderal, Kementerian 
Energi dan  Sumber Daya Mineral”. 
Pada acara pembukaan seminar 
hadir pula para pejabat eselon II 
(Sekretaris Direktorat Jenderal, dan 
Sekretaris Badan) di lingkungan 
Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral. Agenda seminar di 
awali dengan laporan ketua panitia, 
melaporkan peserta seminar terdiri 
dari auditor dan pejabat struktural 
di lingkungan Inspektorat Jenderal 

Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral. 

Ketua panitia mengungkapkan pula 
manfaat dari acara ini adalah seb-
agai forum komunikasi untuk me-
nyamakan persepsi. Disamping itu, 
kegiatan semacam ini hasil akhirnya 
merupakan acuan untuk kegiatan 
yang akan datang. Oleh karena itu, 
Ketua panitia berharap auditor un-
tuk profesional yang dapat mem-
berikan quality assurance. Pada ba-
gian akhir laporannya, ketua panitia 
mohon kesediaan Inspektur Jender-

SEMINAR HASIL PENGAWASANSEMINAR HASIL PENGAWASAN
SEMESTER I TAHUN 2011 SEMESTER I TAHUN 2011 

INSPEKTORAT JENDERAL - KESDMINSPEKTORAT JENDERAL - KESDM
Oleh : M. Yusuf
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LAPORAN UTAMALAPORAN UTAMA

al Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral untuk membuka se-
cara resmi pelaksanaan seminar.

Agenda berikutnya sambutan/ara-
han Bapak Pudja Sunasa (Inspektur 
Jenderal KESDM). Pokok-pokok ara-
hannya  adalah hasil dari seminar 
ini dapat memberikan pemahaman 
tentang pelaksanaan tugas masing-
masing. Quality assurance yang kita 
berikan terhadap unit kerja di ling-
kungan KESDM akan dapat menin-
gkatkan kinerja. Pada kesempatan 
tersebut Inspektur Jenderal KESDM 
mengungkapkan pula bahwa Lapo-
ran Keuangan KESDM tahun 2010 
berhasil meraih predikat WTP (Wa-
jar Tanpa Pengecualian) atas hasil 
audit laporan keuangan yang dilak-
sanakan Badan Pemeriksa Keuan-
gan (BPK).

Oleh karena itu, Inspektur Jen-
deral KESDM berpesan agar predi-
kat tersebut dipertahankan melalui 
koordinasi dengan unit-unit kerja 
dilingkungan KESDM. Pada bagian 
akhir arahannya, Inspektur Jenderal 
KESDM berharap agar hasil semi-
nar ini muncul rumusan temuan 
sistemik, yang dapat meningkat- kan 
kinerja unit kerja KESDM. Akhirnya 
dengan mengucap bismillahirrohm-
an nirrohim, pelaksanaan seminar 
dibuka secara resmi oleh Inspektur 
Jenderal Kementerian ESDM.

PELAKSANAAN

Sesi pertama, paparan hasil pemer-
iksaan Inspektorat I, dengan nara 
sumber Inspektur I, moderator Jacky 
Ricky Warella, dan notulis Nana 
Sutisna. Pemaparan materi dengan 
mengacu pada makalah, sampai 
dengan Mei 2011 Inspektorat I telah 
melaksanakan audit pada 14 unit 
kerja (10 listrik perdesaan dan 4 in-
duk pembangkit dan jaringan). Na-
mun memorandun hasil pemerik-
saan (MHP) baru dapat diselesaikan 
9 satuan kerja. Terhadap 14 hasil 
audit dimaksud terdapat 73 temuan 
dan 62 rekomendasi.
Sembilan MHP tersebut adalah 
listrik perdesaan Sumatera Utara, 

Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, 
Nusa Tenggara Timur, Kalimantan 
Tengah, Kalimantan Selatan, 
Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, 
dan Induk Pembangkit dan Jaringan 
Sumatera Utara, Aceh dan Riau. 
Dalam makalah juga diungkapkan 
isu/masalah yang menonjol/
strategis, yaitu :
a. Pembebasan lahan yang belum 

didukung dengan regulasi yang 
memberikan kepastian hukum 
bagi para pihak yang terlibat.

b. Kegiatan pembangunan T/L dan 
pembangkit yang pendanaannya 
dari APBN yang telah dibayar 
ke pihak ketiga pasca cut off ke 
pendanaan lain (APLN).

c. Kepatuhan atas syarat-syarat 
penerbitan SLO mengalami 
hambatan dalam pelaksanaan-
nya, dilihat dari sisi standarisasi.

d. Konstruksi sipil pekerjaan pem-
bangunan PLTM belum sepenuh-
nya memperhatikan rekomendasi 
hasil studi kelayakan (UKL/UPL).

e. Kegiatan pengadaan yang ber-
hubungan dengan sambungan 
rumah (kWh meter, MCB, kabel 
SR) perlu dilakukan koordinasi 
dengan Ditjen Ketenagalistrikan 
berkaitan dengan aspek penggu-
naan APBN.

Selanjutnya dalam makalah diung-
kapkan pula rencana audit Inspe-
ktorat I dengan pokok kegiatan atas:
a. Pekerjaan pembangunan jar-

ingan transmisi/TL yang dilak-
sanakan oleh induk pembangikt 
dan jaringan di seluruh Indone-
sia yang pendanaannya bersum-
ber dari APBN akan dilakukan 
audit pada akhir bulan Novem-
ber dan Desember 2011 dengan 
fokus pada kegiatan berbasis                      
e-procurement.

b. Rencana audit terpilih (khusus 
listrik perdesaan) dengan 
pertimbangan : e-procurement 
2011, dana tahun anggaran 
2011 yang relatif besar, dan luas 
cakupan daerah pembangunan.

Setelah pemaparan materi, agenda 
dilanjutkan dengan diskusi (tanya 
jawab) terhadap materi hasil 
pemeriksaan Inspektorat I. 

Sesi kedua, paparan hasil pemer-
iksaan Inspektorat III, dengan nara 
sumber Inspektur III, moderator 
Burhani Anwar, dan notulis Ja-
rot Pranggoro Ontowiryo. Paparan 
materi dengan menginduk pada 
makalah, realisasi pemeriksaan In-
spektorat III sebanyak 24 obyek 
audit/auditi, yaitu Pusat Sumber 
Daya Geologi 5 obdit, Pusat Vul-
kanologi dan Mitigasi Bencana Ge-
ologi 3 obdit, Pusat Sumber Daya 
Air Tanah dan Geologi Lingkungan 
3 obdit. Selanjutnya Sekretariat 
Badan Penelitian dan Pengemban-
gan 2 obdit, Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Teknologi Minyak 
dan Gas Bumi 3 obdit, Pusat Pene-
litian dan Pengembangan Teknolo-
gi Ketenagalistrikan, Energi Baru 
Terbarukan dan Konservasi Energi 
3 obdit, dan Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Teknologi Min-
eral dan Batubara 3 obdit. Setelah 
pemaparan materi, agenda dilanjut-
kan dengan diskusi (tanya jawab) 
terhadap materi hasil pemeriksaan 
Inspektorat III. 

Sesi ketiga, paparan hasil pemer-
iksaan Inspektorat II, dengan nara 
sumber Inspektur II, moderator Si-
git Setiadi, dan notulis Ramdy Ju-
lian Tomy. Paparan materi dengan 
mengacu pada makalah, realisasi 
pemeriksaan sebanyak 25 obyek au-
dit (obdit), namun MHP yang dapat 
diselesaikan sebanyak 15 obdit. 
Kedua puluh lima obdit itu adalah 
Sekretariat Jenderal (4 obdit), Direk-
torat Pembinaan Pengusahaan Min-
eral dan Batubara (2 obdit), Direk-
torat Pembinaan Program Mineral 
dan Batubara (2 obdit), Sekretariat 
Direktorat Jenderal Mineral dan Ba-
tubara (2 obdit),

Selanjutnya unit kerja Dekonsentra-
si Provinsi : Sumatera Utara, Sula-
wesi Tenggara, Sumatera Barat, Su-
lawesi Selatan, Kalimantan Timur, 
Bengkulu, Bali, Nusa Tenggara 
Barat, Yogyakarta, Jambi, Riau, Jawa 
Tengah, Kalimantan Barat, Kaliman-
tan Selatan, dan Bangka Belitung. 
Sedangkan 10 MHP yang belum 
dapat diselesaikan adalah Sekre-
tariat Jenderal 4 obdit (Biro Kepega-
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waian dan Organisasi, Biro Hukum 
dan Humas, Biro Perencanaan dan 
Kerjasama, dan Biro Umum).

Selanjutnya Direktorat Pembinaan 
Program Mineral dan Batubara 2 
obdit (Sub Direktorat Penyiapan 
Program, Sub Direktorat Pengem-
bangan Investasi/Kerjasama, dan 
Sub Direktorat Rencana Produksi 
dan Peman-faatan, Sub Direktorat 
Rencana Wilayah Kerja dan Infor-
masi, dan Sub Direktorat Peneri-
maan Negara). Sekretariat Direk-
torat Jenderal Mineral dan Batuba-
ra satu obdit (Bagian Hukum dan 
Bagian Umum dan Kepegawaian).    
Dekonsentrasi yang belum terbit 
MHP-nya adalah Dinas Pertamban-
gan dan Energi Provinsi Kaliman-
tan Barat, Kalimantan Selatan, dan 
Bangka Belitung. 
Setelah pemaparan materi, agenda 
dilanjutkan dengan diskusi (tanya 
jawab) terhadap materi hasil 
pemeriksaan Inspektorat II.

Sesi keempat,  paparan hasil pemer-
iksaan Inspektorat IV, dengan nara 
sumber Inspektur IV, moderator 

Agus Salim, dan notulis Irawan Wa-
hyuwono. Paparan materi dengan 
menginduk pada makalah, realisasi 
pemeriksaan sebanyak 7 obyek au-
dit, namun yang dapat diselesaikan 
MHP-nya sebanyak 5 obdit. Ketu-
juh obdit tersebut adalah Direktorat 
Pembinaan Usaha Hulu Migas (2 
obdit), Direktorat Pembinaan Usaha 
Hilir Migas (2 obdit), Pusat Pendi-
dikan dan Pelatihan Mineral dan 
Batubara (2 obdit), dan Pusdiklat 
Ketenagalistrikan Energi Baru Terba-
rukan (1 obdit). Setelah pemaparan 
materi, agenda dilanjutkan dengan 
diskusi (tanya jawab) terhadap ma-
teri hasil pemeriksaan Inspektorat IV.

Agenda berikutnya perumusan hasil 
seminar oleh tim perumus yang di 
ketuai Agus Solihul Hadi, hasilnya 
diserahkan kepada Inspektur Jender-
al Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral. Dilanjutkan dengan 
acara penutupan, diawali dengan 
laporan ketua panitia, melaporkan 
secara singkat seminar berjalan baik 
dan lancar. Banyak pertanyaan dan 
usulan dari peserta. Ketua panitia 
memberikan apresiasi terhadap pa-

paran materi, tindak lanjut dari semi-
nar ini akan dilanjutkan dengan pela-
tihan di kantor sendiri. Oleh karena 
itu, ketua panitia berharap masukan 
rencana pelatihan tersebut.

Agenda penutupan diakhiri dengan 
arahan Inspektur Jenderal KESDM 
sekaligus menutup resmi pelaksa-
naan seminar. Dalam arahannya 
beliau menjelaskan tugas kedepan 
semakin berat yang diperlukan 
peningkatan cara berfi kir dalam 
pertanggungjawaban tugas. Selan-
jutnya beliau berpesan kita harus 
bisa memberikan memberikan sa-
ran kemajuan kepada satuan kerja. 
Kedepan perlu dilakukan forum 
yang bersifat diklat untuk para pe-
jabat dan P2K dalam rangka penya-
maan persepsi tentang audit. 

Inspektur Jenderal KESDM juga 
memberi ucapan terima kasih ke-
pada semua pihak atas suksesnya 
penyelenggaraan seminar. Akh-
irnya dengan ucapan bismillahir-
rohmanniroohim, seminar ditutup 
secara resmi.

LAPORAN UTAMALAPORAN UTAMA
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PELATIHAN DI KANTOR SENDIRI PELATIHAN DI KANTOR SENDIRI 
INSPEKTORAT I, II, III DAN IV,INSPEKTORAT I, II, III DAN IV,  Tanggal, 7 –  9  September  2010Tanggal, 7 –  9  September  2010

PENDAHULUAN
 

Pelaksanaan pelatihan di kan-
tor sendiri tersebut berdasar-
kan Keputusan Inspektur Jen-

deral Kementerian Energi dan Sum-
ber Daya Mineral  No.294 K/65/
IJN/2011 tanggal 5 September 
2011. Tema atau topik bahasannya 
adalah “E-Audit sebagai tools bagi 
Auditor dalam melaksanakan per-
annya untuk mendorong efi sien-
si, transparansi dan akuntabilitas 
dalam proses pengadaan barang/
jasa yang berbasis elektronik (E-
Procurement). Narasumber berasal 
dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pen-
gadaan Barang/Jasa Pemerintah). 
     

Narasumber lainnya  berasal dari 
Biro Umum dan Pusat Data dan 
Informasi, Sekretariat Jenderal 
Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral, selaku pengelola 
LPSE (layanan pengadaan barang/
jasa secara elektonik) di lingkungan 
Kementerian  Energi dan Sumber 
Daya Mineral. 

Kegiatan pelatihan di ikuti oleh  au-
ditor, calon auditor, pejabat struk-
tural, dan pengelola pengadaan ba-
rang/jasa di lingkungan Inspektorat 
Jenderal KESDM. Agenda kegiatan 
di awali dengan laporan Ketua Pani-
tia, yang melaporkan secara singkat,   
bahwa pelaksanaan pelatihan ber-
tujuan untuk pembekalan pengeta-
huan peserta pelatihan menyong-
song pemberlakukan pengadaan 
barang/jasa berbasis elektronik.  
Pada bagian akhir laporannya, Ket-
ua Panitia memohon kesediaan Ins-
pektur Jenderal Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral  untuk 
membuka secara resmi pelaksanaan 
pelatihan di kantor sendiri.

Agenda selanjutnya adalah 
sambutan Inspektur Jenderal 
Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral, dengan pokok-
pokok arahannya adalah 
pelatihan ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan profrsionalisme 
auditor dan menambah wawasan. 
Untuk itu, Inspektur Jenderal 
KESDM menambahkan auditor di 
tuntut selalu mengikuti kebijakan 
pengadaan barang/jasa sehingga 
mampu menjalankan peran secara 
transparan, akuntabel dan efi sien. 
Sikap dan perilaku yang didukung 
kelilmuan diperlukan untuk 
kemajuan organisasi.

Pada kesempatan tersebut, Inspek-
tur Jenderal KESDM mengungkap-
kan pula hasil pelatihan ini menin-
gkatkan kemampuan melaksanakan 
e-procurement dan memberikan pe-
nilaian. Oleh karena itu, Inspektur 
Jenderal KESDM berpesan kepada 
peserta pelatihan  mengikuti keg-
iatan pelatihan  secara aktif melalui 
tanggapan/pertanyaan. 

Pada bagian akhir arahannya, Inspe-
ktur Jenderal KESDM mengucapkan 
terima kasih kepada semua pihak 
atas terlaksananya pelatihan ini. 
Akhirnya dengan mengucap biss-
millahhirrohmannirrohim, pelati-
han di buka secara resmi.

PELAKSANAAN

Rangkaian agenda pemaparan 
materi pelatihan yang disampaikan 
oleh nara seumber, sebagai berikut :
1. Materi Kewajiban Implementasi 

E-Procurement, dipaparkan oleh 
Suryanto, Kepala Sub Dirtektorat 
Pengembangan E-Procurement, 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah) sebagai 
narasumber. Paparan tersebut 
dipandu oleh Punta Bonasalin 
sebagai moderator, dan Sumardi 
sebagai notulis. 

 Pokok-pokok bahasan dengan 
mengacu pada makalah adalah 
pelaksanaan pengadaan secara 
elektronik untuk terjaminnya 
transparansi, efektif dan efi sien 
(murah, cepat fl eksibel), 
persaingan sehat dan terbuka, 
adil (non diskriminatif), dan 
keamanan data. Pelaksanaan   
e-procurement  ini mencegah 
peluang KKN.

 Oleh karena itu, wajib menay-
angkan rencana pengadaan 
dan pengumuman pengadaan 
di website masing-masing me-
lalui LPSE (Layanan Pengadaan 
Barang/Jasa Secara Elektonik). 
Website pada masing-masing 
Kementerian/Lembaga/Instansi 
wajib menyediakan akses  ke-
pada LKPP.  Untuk mendukung 
pelaksanaan tersebut, harus 
dibentuk unit baru (struktural) 
atau unit permanent yaitu ULP 
(Unit Layanan Pengadaan Ba-
rang/Jasa), paling lambat tahun 
2014. Unit lainnya adalah LPSE 
(Layanan Pengadaan Barang/Jasa 
Secara Elektronik), paling lambat 
tahun 2012. Acara selanjutnya 
adalah diskusi atau tanya jawab.

2. Materi Alur Pengadaan E-Pro-
curement, dipaparkan oleh Sury-
anto, Kepala Sub Dirtektorat 
Pengembangan E-Procurement, 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah) sebagai 
narasumber. Paparan tersebut di-

Oleh : M. Yusuf

LAPORAN UTAMALAPORAN UTAMA
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gadaan; ULP/pejabat pengadaan 
melaksanakan pemilihan penye-
dia barang/jasa secara elsktronik.

 Perangkat organisasi LPSE terdiri 
dari Kepala, Sekretariat, Unit 
Administrasi Sistem Elektronik, 
Unit Registrasi dan Verifi kasi, dan 
Unit Layanan dan Dukungan. 
Dalam makalah juga dijelaskan 
tugas dari masing-masing 
perangkat tersebut. Pada bagian 
akhir makalah di jelaskan pula 
ringkasan standar operasional 
prosedur LPSE yang mencakup 
registrasi dan verifi kasi pengguna 
SPSE (system pengadaan secara 
elektronik), layanan pengguna 
SPSE, penanganan masalah, 
pemeliharaan dan pengamanan 
infrastruktur SPSE, pemeliharaan 
kinerja dan kapasitas SPSE, 
dan pengarsipan dokumen 
elektronik. Agenda selanjutnya 
adalah diskusi atau tanya jawab.

 

4. Materi Infrastruktur Teknologi 
Informasi Pusdatin, dipaparkan 
oleh Agung sebagai narasumber 
dari Pusat Data dan Informasi, 
Sekretariat Jenderal KESDM. 
Agenda paparan dipandu oleh 
Zaenal Arifi n sebagai moderator 
dan Rizkan Dwi Raharjo sebagai 
notulis. 

 Pokok-pokok bahasan den-
gan menginduk pada makalah 
Pusadatin menyediakan sarana 
(perangkat) sistem yang menye-
diakan/menyiapkan alur proses 
LPSE di lingkungan Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Min-
eral. Setelah pemaparan dilan-
jutkan dengan kegiatan diskusi 
atau tanya jawab. 

5. Materi Simulasi E-Procurement 
yang dipaparkan oleh Nanang 
sebagai narasumber dari 
LKPP, dipandu oleh Tangguh 
Matanggwan sebagai moderator 
dan I Gede Yudhistira sebagai 
notulis. Topik bahasan adalah 
pengenalan dan simulasi, 
dengan pokok-pokok bahasan 

pandu oleh Jarot Pranggoro On-
towiryo sebagai moderator, dan 
Rahman Syah Batubara sebagai 
notulis. 

 Pokok-pokok bahasan den-
gan mengacu pada makalah 
menjelaskan alur pengadaan, 
yang terdiri dari Pengguna Ang-
garan/ Kuasanya menetapkan 
rencana umum pengadaan dan 
paket pengadaan; Pejabat Pem-
buat Komitmen menetapkan 
HPS, spesifi kasi teknis, rancan-
gan kontrak; menerbitan SPPBJ 
(surat penunjukan pengadaan 
barang/jasa), pelaksanaan kon-
trak, dan melaporkan hasilnya. 
ULP melaksanakan lelang dan 
menetapkan pemenang. Pejabat 
Penerima Hasil Pekerjaan tugas-
nya memeriksa hasil pekerjaan, 
menerima hasil pekerjaan, dan 
menandatangani berita acara se-
rah terima. 

 Pada bagian akhir makalah 
dijelaskan pula alur proses audit                     
e-procurement, dimulai dari reg-
istrasi sampai dengan pemilihan 
paket pengadaan yang dilakukan 
pemeriksaan. Acara dilanjutkan 
dengan diskusi atau tanya jawab.

3.  Materi Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik, yang 
disampaikan oleh Tjawa sebagai 
narasumber, dari Biro Umum, 
Sekretariat Jenderal KESDM. 
Paparan tersebut dipandu 
oleh Alpha Febrianto sebagai 
moderatror dan Eko Haryanto 
sebagai notulis. 

 Pokok-pokok bahasan dengan 
menginduk pada makalah pem-
bentukan LPSE berdasarkan 
Keputusan Sekretaris Jenderal 
KESDM No.2950 K/73/ SJN/2010 
tentang Tim Pengadaan Barang/
Jasa Secara Elektronik, tugas nya 
adalah memfasilitasi :  PA/KPA 
mengumumkan rencana umum 
pengadaan; ULP menayangkan 
pengumuman pelaksanaan pen-

e-procurement membangun 
pengadaan yang transparan, 
terbuka, bersaing sehat, menyatu, 
sesuai aturan dan memudahkan 
pengelola pengadaan. Hal ini di 
latarbelakangi oleh sumber daya 
manusia terbatas, persaingan 
usaha tidak sehat, kolusi dan 
persekongkolan, dan lain-lain. 

 Setelah itu di lanjutkan dengan 
simulasi mempergunakan 
e-procurement yang dimulai dari 
registrasi untuk mendapatkan 
password hingga cara- cara untuk 
mengakses data pengadaan 
barang/jasa yang akan dilakukan 
pemeriksaan.

PENUTUP

Agenda penutupan diawali dengan 
laporan Ketua Panitia, yang 
melaporkan bahwa peserta begitu 
antusias mengikuti pelatihan dan 
pelaksanaan pelatihan berjalan 
lancer sesuai rencana. Pada bagian 
akhir laporannya, Ketua Panitia 
mengucapkan terima kasih kepada 
peserta, panitia, dan nara sumber 
yang telah berpartisipasi atas 
suksesnya pelatihan ini. Selanjutnya 
memohon kesediaan Inspektur 
Jenderal KESDM untuk menutup 
secara resmi pelaksanaan pelatihan.

Acara berikutnya adalah arahan Ins-
pektur Jenderal KESDM yang sekal-
igus akan  menutup resmi pelatihan. 
Ringkasan arahan tersebut pelatihan 
di harapkan dapat menambah wa-
wasan untuk mengimplementasikan 
teknologi informasi dari manual ke 
elektronik. Selanjutnya beliau men-
gungkapkan pula kegiatan audit 
memberikan quality assurance sek-
tor energi dan sumber daya min-
eral. Oleh karena itu, Inspektur 
Jenderal KESDM berpesan kepada 
peserta merumuskan secara berta-
hap memetakan manajemen resiko. 
Dengan mengucap bissmillahhir-
rohmannirrohim, pelaksanaan pela-
tihan di tutup secara resmi.

LAPORAN UTAMALAPORAN UTAMA
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SAATNYAKAH MENGUBAH PKPT KITA?SAATNYAKAH MENGUBAH PKPT KITA?

PENDAHULUAN

Judul artikel diatas terkesan 
provokatif, namun dengan 
kondisi dan tantangan yang ada 

sekarang, bukan tidak mungkin 
untuk men-setting kembali 
kriteria penyusunannya. Sebagai 
informasi, PKPT adalah Program 
Kerja Pengawasan Tahunan yang 
merupakan kegiatan rutin terkait 
tugas dan fungsi Inspektorat 
Jenderal Kementerian Energi dan  
Sumber  Daya Mineral (ESDM). 

Untuk itu, sebentar lagi kita akan 
memasuki tahun anggaran baru, 
yaitu tahun anggaran 2012. Pada 
setiap bulan Januari biasanya setiap 
ke-Inspekturan akan menerbitkan 
buku program kerja masing-
masing Inspektorat yang akan 
digunakan sebagai guidance dalam 
pelaksanaan tugas pengawasan 
masing-masing Inspektorat pada 
khususnya dan umumnya bagi 
Inspektorat Jenderal Kementerian 
ESDM selama tahun 2012. 

PERKEMBANGAN SINGKAT
PKPT INSPEKTORAT 
JENDERAL KESDM

Semenjak tahun 2005, basis 
penentuan PKPT tidak lagi 
didasarkan pada ke-proyekan. 
Pendekatan terhadap kinerja mulai 
diperkenalkan dengan melihat 
tugas dan fungsi yang melekat pada 
institusi. Proses transisi dilakukan 
seiring dengan perubahan 
sttruktur organisasi dan tata kerja 
Kementerian ESDM dengan 
dikeluarkannya Permen ESDM 

Nomor 0030 tahun 2005.

Hingga saat ini, kurang lebih 
Inspektorat Jenderal melakukan 
pemeriksaan sebanyak 160 obyek 
pemeriksaan (obrik) setiap tahun 
terhadap tiga rumpun besar obyek, 
yaitu unit-unit overhead (entitas 
didalam struktur Kementerian, 
termasuk BPH Migas sebagai 
lembaga pemerintah non-
struktural), unit-unit di lingkungan 
PT PLN (Persero), dan unit-unit 
Dinas Provinsi terkait sektor yang 
memperoleh Dana Dekonsentrasi.

Secara umum, pendekatan 
penyusunan yang dilakukan 
sebagian besar masih melalui 
anggaran yang dikelola oleh setiap 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
yang terdapat di masing-masing unit, 
namun demikian titik berat kepada 
tugas dan fungsi struktur organisasi 
juga telah menjadi salah satu tujuan 
audit di lapangan. Selain itu, dari sisi 
kemampuan sumber daya manusia 
auditor yang memang terbatas juga 

menjadi salah satu kriteria dalam 
penyusunan PKPT. Sedangkan 
dari sisi anggaran pemeriksaan 
cenderung mangalami kenaikan 
yang cukup signifi kan, sehingga 
anggaran pemeriksaan ini bukan 
menjadi halangan didalam 
penyusunan PKPT. Sehingga 
sampai dengan tahun 2011, 
bisa dibilang, peyusunan obrik 
lebih banyak mempertimbangan 
anggaran yang dikelola oleh unit/
satuan kerja.

BELAJAR DARI INSTITUSI LAIN

Kementerian Keuangan, 
setidaknya sejak tahun 2009, telah 
menyusun Kebijakan Pengawasan 
Internal Kementerian Keuangan 
yang disahkan melalui Keputusan 
Menteri Keuangan, melalui  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
38/PMK.09/2009 tentang Kebijakan 
Pengawasan Internal Departemen 
Keuangan Tahun 2009, Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 59/
PMK.09/2010 tentang Kebijakan 
Pengawasan Internal Departemen 
Keuangan Tahun 2010, dan 
Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor 130/KMK.09/2011 tentang 
Kebijakan Pengawasan Intern 
Kementerian Keuangan. 

Sepanjang tahun 2009 dan 2010, 
terdapat beberapa perubahan 
penting dalam arah kebijakan 
pengawasan, salah satunya adalah 
reorientasi pengawasan yang 
dilakukan dengan mengacu pada 
standar audit internasional, baik 
untuk kegiatan assurance maupun 

Oleh : Ahmad Syauqi, Elieser Hutahaean

SARI

PKPT disusun sebagai bagian penting dari pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal KESDM.
PKPT yang disusun dilakukan dengan pendekatan risiko yang terdapat pada setiap

kegiatan/program ataupun organisasi auditi sendiri yang selaras dengan prioritas nasional/Agenda 
Presiden, prioritas misi Kementerian ESDM, ataupun tantangan manajemen terhadap

prioritas misi Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM.

Kata Kunci : PKPT, risiko, prioritas pengawasan
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konsultasi. Reorientasi pengawasan 
ditandai dengan perubahan proses 
bisnis yang mengedepankan 
pendekatan risk based audit. 
Perubahan mendasar yang harus 
dilakukan pada proses bisnis 
pengawasan meliputi :
1. Penyusunan Program Kerja 

Pengawasan Tahunan (PKPT) 
didahului dengan penilaian 
risiko kegiatan bersama dengan 
unit eselon I lainnya;

2. Penetapan kegiatan yang 
menjadi prioritas (unggulan) 
pengawasan bersama pimpinan 
unit eselon I;

3. Pelaksanaan pengawasan lebih 
mengutamakan penyelesaian 
masalah yang dihadapi oleh 
masing-masing unit eselon I;

4. Penugasan auditor yang 
mengarah kepada spesialisasi 
kegiatan (penunjukan person in 
charge);

5. Pencegahan dan pemberantasan 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(KKN), yang lebih ditekankan 
pada kegiatan surveillance, ses-
uai dengan kebutuhan pelaksa-
naan tugas setiap eselon I;

6. Penerapan Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah.

Hasil dari proses transformasi 
diatas menghasilkan pembagian/
portion atas kegiatan pengawasan 
menjadi 50% – 60% diprioritaskan 
pada pengawasan tematik dan 
pengawalan reformasi birokrasi 
untuk tema-tema pengawasan 
unggulan, sedangkan untuk 
compliance audit ditetapkan 
sebesar 5% saja dari keseluruhan 
aktivitas pengawasan.

Inspektorat Jenderal Departemen 
Energi Amerika Serikat, dalam 
Laporan Kinerja Tahunan dan Ren-
cana Kinerja yang dikeluarkan se-
tiap tahun, menetapkan rencana 
audit tematik yang disesuaikan 
dengan program-program Departe-
men Energi Amerika Serikat yang 
meliputi keamanan nasional dan 
ilmu pengetahuan (national security 

and science), energi, lingkungan, 
teknologi, manajemen keuangan 
dan organisasi.

Tema audit yang direncanakan pada 
tahun 2011 dan 2012 disesuaikan 
dengan program dan kegiatan yang 
ada pada setiap struktur organisasi 
Departemen enegi Amerika Serikat. 
Audit akan dikonsentrasikan pada 
upaya-upaya keekonomian, efi siensi 
dan proses reviu program, dengan 
mempertahankan pengawasan 
terhadap keandalan laporan 
keuangan. Audit ini menyediakan 
cakupan yang komprehensif dari 
organisasi Departemen Energi 
Amerika Serikat, program-program, 
dan bisnis operasi dalam memenuhi 
perkembangan kebutuhan 
Departemen Energi.  

Audit yang digunakan oleh Kantor 
Inspektorat Jenderal Departemen 
Energi Amerika Serikat melalui 
pendekatan berbasis risiko untuk 
mengidentifi kasi area untuk cakupan 
audit. Area tertentu dengan risiko 
yang muncul atau telah diketahui 
dan memiliki kerentanan terbesar 
dilakukan identifi kasi. Proses ini 
kemudian mengarah pada kegiatan 
untuk melakukan reviu kinerja 
program, secara prioritas, terhadap 
Agenda Manajemen Presiden, 
Prioritas Misi Menteri Energi, dan 
tantangan manajemen (management 
challenges) pada Kantor Inspektorat 
Jenderal, serta kepentingan 
Kongres. Dari hal-hal tersebut, 
maka diperoleh skala prioritas 
audit yang akan dilakukan oleh 
Inspektorat Jenderal Departemen 
Energi Amerika Serikat.

KRITERIA-KRITERIA
PENYUSUNAN PKPT  

Berdasarkan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 
19 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Kendali Mutu Audit Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah 
(APIP) pada Bab III  Pedoman 
Pengendalian Mutu Perencanaan 

Audit APIP terdapat beberapa hal 
yang menjadi kriteria didalam 
penyusunan PKPT termasuk 
unsur-unsur risiko yang dapat 
diidentifi kasi. Unsur-unsur risiko 
yang dapat ditaksir antara lain :
a. Suasana yang berhubungan 

dengan etika dan tekanan 
yang dihadapi manajemen 
dalam usaha mencapai tujuan 
organisasi;

b. Kompetensi, kecukupan dan 
integritas pegawai;

c. Ukuran harta dan volume 
transaksi;

d. Kondisi fi nansial dan ekonomi;
e. Kerumitan atau mudah 

berubahnya kegiatan; 
f. Dampak dari konsumen, rekanan 

dan perubahan kebijakan 
pemerintah;

g. Tingkat penggunaan komputer 
untuk pengolahan informasi;

h. Penyebaran operasi secara 
geografi s;

i. Kecukupan dan keefektifan 
pengendalian intern;

j. Berbagai perubahan organisasi, 
operasi, teknologi atau ekonomi;

k. Pertimbangan profesi 
manajemen;

l. Dukungan terhadap temuan 
audit dan tindakan perbaikan 
yang dilakukan;

m. Periode dan hasil audit terdahulu;
n. Jarak auditi.

Selain unsur risiko seperti di atas 
dapat juga digunakan pengukuran 
risiko dari unsur risiko bawaan atau 
melekat dan risiko pengendalian. 
Besaran risiko auditi dirumuskan 
dengan meminta masukan dari 
auditi, dan jika auditi memiliki unit 
pengelola risiko maka unit tersebut 
dijadikan sebagai sumber masukan 
utama. APIP selanjutnya menyusun 
peta audit pada lingkungan 
organisasinya, yang meliputi auditi, 
besaran risiko, tenaga auditor, 
tenaga tata usaha, sarana dan 
prasarana, serta dukungan dana.

Namun terdapat hal termasuk san-
gat penting yang seharusnya dapat 
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dimasukkan didalam penentuan 
peta audit untuk melakukan pemer-
ingkatan/prioritas kegiatan penga-
wasan yang didasarkan pada apakah 
kegiatan tersebut termasuk dalam 
Agenda Manajemen Presiden (Mas-
terplan Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia 
2011-2025 ataupun kegiatan priori-
tas nasional lainnya yang menjadi 
agenda Presiden), atau termasuk 
Prioritas Misi Kementerian ESDM, 
ataukah termasuk dalam tantangan 
manajemen (management challeng-
es) terhadap prioritas misi Inspe-
ktorat Jenderal Kementerian ESDM. 
Sehingga dari ketiga hal Mtersebut, 
bisa dilakukan pengelompokkan 
rencana pengawasan berdasarkan 
pemeringkatan yang lebih kompre-
hensif  dan efektif.

PENUTUP

Tentu saja penyusunan PKPT ber-
dasarkan prioritas unggulan pen-
gawasan bukan pekerjaan yang 
mudah, karena membutuhkan en-

ergi yang besar dan pikiran yang 
fokus dari setiap stakeholder, baik 
itu dikalangan Inspektorat Jenderal 
KESDM sendiri maupun dari ling-
kungan auditan untuk mewujudkan 
ketata pemerintahan yang baik dan 
sistem pengendalian internal yang 
memadai. Inisiasi awal memang ha-
rus muncul dari internal Inspektorat 
Jenderal KESDM sesuai dengan tu-
gas dan fungsinya. Ini bukan peker-
jaan orang per orang, tetapi peker-
jaan seluruh pemangku kepentingan 
Inspektorat Jenderal KESDM untuk 
masa depan kinerja yang lebih baik 
dan lebih efektif lagi.

Momentum ini dirasa sangat tepat, 
karena saat ini Inspektorat Jenderal 
sedang menyusun Petunjuk Pelak-
sanaan dan Petunjuk Teknis, selain 
itu sebentar lagi bulan Januari 2012, 
bulan dimana proses penyusunan 
PKPT dimulai, sehingga pada saat 
pelaksanaan pengawasan 2012 su-
dah terdapat kesepakatan didalam 
penentuan peta obyek pengawasan.
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REKONSILIASI DATA IZINREKONSILIASI DATA IZIN
 USAHA PERTAMBANGAN USAHA PERTAMBANGAN
PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara (UU 
Minerba) telah mengubah sistem 
perizinan di bidang pertambangan 
mineral dan batubara. Perizinan 
yang semula diberikan dalam 
bentuk Kuasa Pertambangan (KP), 
Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian 
Karya Pengusahaan Pertambangan 
Batubara (PKP2B) menjadi Izin 
Usaha Pertambangan (IUP).

Demikian pula dengan mekanisme 
untuk memperoleh perizinan di 
bidang pertambangan mineral 
dan batubara, semula dengan 
mekanisme Pencadangan Wilayah 
untuk seluruh bahan galian, dengan 
berlakunya UU Minerba, untuk 
mineral logam dan batubara, IUP 
diterbitkan pada Wilayah Izin 
Usaha Pertambangan (WIUP) 
dengan cara lelang (Pasal 37 jo. 
Pasal 51 dan Pasal 60 UU Minerba), 
kecuali untuk Mineral Bukan Logam 
(Pasal 54 UU Minerba) dan Batuan 
(Pasal 57 UU Minerba) dengan 
mekanisme Permohonan Wilayah.

Mengingat telah terjadi perubahan 
bentuk dan mekanisme perizinan 
di bidang pertambangan mineral 
dan batubara, serta mengingat 
KP tidak diatur dalam Ketentuan 
Peralihan UU Minerba, maka untuk 
memberikan kepastian hukum dan 
kepastian berusaha, Pemerintah 
telah menerbitkan Surat Edaran 
(SE) No. 03.E/31/DJB/2009 Tanggal 
30 Januari 2009 kepada seluruh 
Gubernur dan Bupati/Walikota di 
seluruh Indonesia yang berisi antara 
lain untuk tidak menerbitkan IUP 
sampai dengan terbitnya Peraturan 
Pemerintah sebagai pelaksana UU 
Minerba.

PENYESUAIAN KP MENJADI IUP

Rekonsiliasi data Izin Usaha Pert-
ambangan (IUP) telah dilaksanakan 
pada tanggal 3 Mei sampai den-
gan 6 Mei 2011 di Jakarta dengan 

mengundang seluruh Gubernur/
Bupati/Walikota se-Indonesia dan 
dihadiri oleh 279 Gubernur/Bupati/
Walikota atau yang mewakili. Pada 
acara tersebut, perwakilan masing-
masing daerah menyerahkan data 
IUP yang diterbitkan oleh Guber-
nur/Bupati/Walikota lengkap den-
gan persyaratan yang diminta oleh 
Direktorat Jenderal Mineral dan Ba-
tubara (DJMB).

Acara ini merupakan salah 
satu amanat Pasal 39 Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 
2010 dan Pasal 112 ayat 4).a.  PP 
23 Tahun 2010.

Tujuan dilaksanakannya 
Rekonsiliasi Data IUP adalah 
terciptanya koordinasi, verifi kasi 
dan sinkronisasi IUP di seluruh 
Provinsi/Kabupaten/Kota di 
Indonesia. Sehingga hasil akhirnya 
adalah registrasi wilayah IUP dalam 
data base nasional pertambangan 
mineral dan batubara. Selain itu, 
dampak dari Rekonsiliasi Data IUP 
sebagai berikut:
1. Tersedia  data IUP mineral 

dan batubara secara  nasional  
dengan baik.

2. Peningkatan Penerimaan Negara.
3. Terintegrasi data IUP pusat dan 

daerah.
Bentuk dari pelaksanaan Rekonsi-
liasi Data IUP adalah penyesuaian 
Kuasa Pertambangan (KP) menjadi 
IUP beserta akibat yang timbul sesu-
dahnya. 

Dari Siaran Pers yang dikeluarkan 
oleh KESDM tanggal 27 Mei 2011, 
diketahui terdapat Provinsi/Kabu-
paten/Kota yang menerbitkan Surat 
Keputusan Data IUP per 21 Mei 
2011 sejumlah  272 Propinsi/Kabu-
paten/Kota, sebanyak 24 Propinsi/
Kabupaten/Kot tidak hadir. Bupati 
atau yang diberi kuasa hadir namun 
menolak menandatangani berita 
acara ada 3 (tiga) Kabupaten yaitu 
Kab. Piddie, Kutai Timur dan Lahat.

Berdasarkan hasil inventarisasi 
dan verifi kasi dari Surat Keputusan 
IUP yang disampaikan Pemerintah 
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 
maka sampai dengan 21 Mei 2011 
pukul 13.00 hasil rekapitulasi 

Oleh Ismawati
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terdapat sejumlah 8.475 data Izin 
Usaha Pertambangan, terdiri dari:
a. Data IUP Clear and Clean         : 

3.971
b. Data IUP Non Clear and Clean        

: 4.504
Dengan batas terakhir penyampaian 
SK IUP oleh Pemerintah Propinsi/
Kabupaten/Kota kepada Pemerintah 
pada tanggal 6 Juni 2011. 

Jika para pemilik KP tersebut belum 
beralih menjadi IUP, maka KP 
tersebut tidak akan masuk dalam 
Wilayah Izin Usaha Pertambangan 
(WIUP) yang akan diterbitkan oleh 
pemerintah.

Konsekuensi lainnya, KP tersebut 
juga tidak akan dimasukkan dalam 
kebijakan mengenai Tata Ruang 
yang akan merugikan pemegang 
KP. Hal tersebut akan menganggu 
karena wilayahnya tidak secure. 
Kalau sudah masuk WIUP dan 
Kebijakan Tata Ruang wilayahnya 
dipastikan aman.
 

Meskipun penerbitan IUP tersebut 
merupakan wewenang pemerintah 
daerah (Pemda) setempat, namun 
Pemda tetap harus melakukan 
koordinasi dengan pemerintah 
melalui Kementerian ESDM, 
karena Pemerintah yang akan 
memasukkannya ke dalam WIUP.

Adapun penyesuaian dari Kuasa 
Pertambangan menjadi Izin Usaha 
Pertambangan menurut UU Nomor 
4 Tahun 2009 meliputi hal-hal 
berikut:
Uraian Menurut UU no 4 tahun 
2009 UU no 11 tahun 1967
Pembagian bahan galian 
Bahan galian dibagi menjadi mineral 
dan batubara Bahan galian sudah 
dibagi menjadi beberapa jenis, 
namun belum dikelompokkan 
menjadi mineral dan batubara
Penamaan Izin Usaha 
Pertambangan Izin pertambangan 
dinamakan Izin Usaha 
Pertambangan (IUP) I z i n 
pertambangan dinamakan kuasa 
pertambangan

Pembagian Wilayah Administrasi 
Pertambangan W i l a y a h 
administrasi pertambangan dibagi 
menjadi wilayah kabupaten/kota, 
lintas wilayah kabupaten/kota 
(wilayah administrasi provinsi), dan 
lintas wilayah provinsi (wilayah 
administrasi Negara/Pusat) 
Belum ada pembagian wilayah 
administrasi penambangan 

Kewenangan pemberian Izin 
Usaha Pertambangan Izin Usaha 
Pertambangan dapat diberikan 
oleh pemerintah berdasarkan 
wilayah administrasi keterdapatan 
situs penambangan K u a s a 
pertambangan hanya bisa diberikan 
oleh menteri (terpusat)
 

Pembagian Izin Usaha 
Pertambangan Terdapat Izin 
Usaha Pertambangan (IUP) dengan 
WIUP sebagai Wilayah Izin 
Usaha Pertambangan, Izin Usaha 
Pertambangan Khusus (IUPK) 
dengan WIUPK sebagai Wilayah 
Izin Usaha Pertambangan Khusus 
untuk mengolah bahan galian pada 
Wilayah Pencadangan Negara 
(WPN), dan Izin Pertambangan 
Rakyat (IPR) untuk mengolah bahan 
galian pada Wilayah Pertambangan 
Rakyat (WPR) Belum terdapat 
penjelasan pada UU ini, karena 
penjelasannya terdapat pada PP no 
32 tahun 1969
Penggolongan bahan galian 
Bahan galian dibagi menjadi 
bahan galian mineral (mineral 
logam, mineral bukan logam, 
mineral radioaktif, dan batuan) dan 
batubara Bahan galian dibagi 
menjadi bahan galian strategis, 
vital, dan golongan bahan galian 
yang tidak termasuk keduanya.
Pembagian jangka waktu dan luas 
wilayah pertambangan
  Terdapat pada pasal 
42 mengenai jangka waktu 
pertambangan mineral dan batubara 
untuk IUP Eksplorasi dan pasal 47 
untuk jangka waktu IUP Operasi 
Produksi, sedangkan untuk WIUP 
(Wilayah Izin Usaha Pertambangan) 

nya dijelaskan pada pasal 52, 53, 
55, 56, 58, dan 59. Untuk Batubara, 
WIUP dijelaskan pada pasal 
61 dan 62. Belum terdapatnya 
pembagian waktu / lama masa 
pertambangan yang spesifi k. 
Pembagiannya hanya terdapat pada 
Peraturan Pemerintah
 
Hak atas tanah pada wilayah 
pertambangan Pemegang IUP atau 
IUPK sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 135 dan Pasal 136 yang 
telah melaksanakan penyelesaian 
terhadap bidang-bidang tanah 
dapat diberikan hak atas tanah 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan Dijelaskan 
di sini bahwasannya kuasa 
pertambangan tidak mencakup 
hak milik atas tanah yang menjadi 
wilayah pertambangan
Pengelola pertambangan 
Badan Usaha, Koperasi, dan 
Perseorangan Perusahaan atau 
organisasi pengelola pertambangan 
dibagi menjadi delapan organisasi
IUP atau KP yang harus diusahakan 
sebelum memulai kegiatan 
penambangan Untuk setiap 
kegiatan pertambangan, IUP yang 
harus didapatkan untuk melakukan 
proses penambangan hanya dua, 
yakni IUP Eksplorasi dan IUP 
Operasi Produksi, namun bagi 
pemegang IUP Eksplorasi yang 
ingin menjual mineral atau batubara 
wajib mengajukan izin sementara 
untuk melakukan pengangkutan 
dan penjualan Belum terdapat 
penjelasan pada UU ini, karena 
penjelasannya terdapat pada PP no 
32 tahun 1969
Mengenai Izin Pertambangan 
Rakyat (IPR) B u p a t i / w a l i k o t a 
memberikan IPR terutama 
kepada penduduk setempat, baik 
perseorangan maupun kelompok 
masyarakat dan/atau koperasi, dan 
dapat dilimpahkan kepada camat 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Untuk luas 
wilayahnya sudah dibagi pada pasal 
68 ayat (1) Belum terdapat 
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belum diumumkan (dikategorikan 
non clear and clean), tanggapan 
dilakukan dengan cara tertulis 
dan dikirimkan ke pemberi izin 
sesuai kewenangannya (Menteri/
Gubernur/Bupati/Walikota) dengan 
tembusan kepada Direktorat 
Jenderal Mineral dan Batubara.

Daftar Pustaka
1. Siaran Pers KESDM Nomor: 01/

HUMAS DESDM/2010 Tanggal: 
08 Januari 2010 IUP tentang 
Untuk Mineral Logam Dan 
Batubara Yang Terbit Tanpa 
Proses Lelang Wilayah  Dan 
Penerbitan Kp Melanggar Uu 
Minerba Sebagai Hukum Positif

2. Siaran Pers KESDM Nomor: 33/
HUMAS KESDM/2011 Tanggal: 
27 Mei 2011 tentang Koordinasi 
Pendataan  Izin Usaha 
Pertambangan Nasional 2011

3. Dari berbagai sumber

penjelasan pada UU ini, karena 
penjelasannya terdapat pada PP no 
32 tahun 1969
Sistem pemberian kuasa 
pertambangan atau izin usaha 
pertambangan diberikan kepada 
badan usaha, koperasi, atau 
perseorangan atas hasil pelelangan 
WIUP mineral logam atau batubara 
yang telah mempunyai data hasil 
kajian studi kelayakan B e l u m 
terdapat penjelasan pada UU ini, 
karena penjelasannya terdapat pada 
PP no 32 tahun 1969
CSR (Corporate Social Responsibility) 
atau pemberdayaan masyarakat 
sekitar pertambangan CSR telah 
mendapatkan prioritas tersendiri 
pada UU ini, dengan adanya juga 
tambahan mengenai perlindungan 
terhadap masyarakat yang terkena 
dampak negative langsung dari 
kegiatan pertambangan tersebut 
CSR atau pemberdayaan masyarakat 
sekitar wilayah pertambangan baru 
didasarkan pada kerugian yang 

diakibatkan suatu perusahaan 
pertambangan terhadap masyarakat 
sekitar

PENUTUP

Dari pengumuman Rekonsiliasi IUP 
yang dikeluarkan oleh Direktorat 
Jenderal Mineral dan Batubara 
tanggal 30 Juni 2011 diketahui 
sebagai Daftar IUP yang diumumkan 
adalah IUP yang dikategorikan 
clear and clean yaitu memenuhi 
syarat sesuai Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2010 serta Surat 
Edaran Menteri ESDM No 03.E/31/
DJB/2009, antara lain:
• Wilayahnya tidak tumpang tindih;
• Diterbitkan sebelum 1 Mei 2010;
• dan lain-lain.

Bagi IUP yang belum diumumkan 
(dikategorikan non clear and clean), 
masih memerlukan kelengkapan 
persyaratan dari pemberi izin untuk 
diproses verifi kasi lebih lanjut. Dan 
Bagi perusahaan pemegang IUP yang 

LAPORAN UTAMALAPORAN UTAMA
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PENDAHULUAN

Akuntansi untuk kegiatan 
pencarian (exploration) 
dan produksi (exploitation) 

migas berkembang sesuai dengan 
kebutuhan industry migas dengan 
karakteristik yang unik.   Sifat dan 
karakteristik industri minyak dan 
gas bumi berbeda dengan industri 
lainnya.  Pencarian (exploration) 
minyak dan gas bumi merupakan ke-
giatan untung-untungan (gambling), 
karena meskipun telah dipersiapkan 
secara cermat dengan biaya yang 
besar, tidak ada jaminan bahwa 
kegiatan tersebut akan berakhir 
dengan penemuan cadangan 
minyak. Karakteristik lainya bahwa 
minyak dan gas bumi merupakan 
barang yang bersifat sekali pakai 
tidak bisa diregenerasi dan tidak 
dapat diperbaharui kembali 
(unrenewable).  Berhubung dengan 
karakteristik tersebut  maka industry 
perminyakan memerlukan teknologi 
tinggi, padat modal  dengan jangka 
waktu yang panjang antara investasi 
awal yang dikeluarkan dengan 
manfaat yang diperoleh serta sarat 
dengan risiko tinggi, sehingga  
pengelolaan yang benar-benar 
professional harus diperhatikan.   

METODE PENGENDALIAN 
AKUNTANSI BIAYA 

Karena adanya sifat dan karakteristik 
yang unik dari usaha explorasi, 
menimbulkan beberapa alternatif 
dalam penggunaan metode 
pengakuan biaya atas cadangan 
yang tidak mengandung  minyak 
atau gas bumi (kering) atau dry hole.   
Metode tersebut adalah :
1. Metoda Successful Effort (S.E) 
 Sebelum tahun 1950 hampir 

semua perusahaan minyak 
menggunakan metoda akuntansi 
Successful Effort (SE), inti dari 
metoda SE ini adalah bahwa 
semua pengeluaran biaya 

PENGENDALIAN  AKUNTANSI  BIAYA PENGENDALIAN  AKUNTANSI  BIAYA 
PADA  KEGIATAN USAHA HULU MIGASPADA  KEGIATAN USAHA HULU MIGAS
Oleh : Punta Bonasalin dan Alpha Febrianto

(expenditure) yang tidak memberi 
manfaat ekonomis dimasa yang 
akan datang harus dibebankan 
pada periode terjadinya biaya 
tersebut, hal ini sesuai dengan 
teori dasar akuntansi. Dengan 
demikian, metoda SE akan 
membebankan biaya pemboran 
eksplorasi apabila sumur tersebut 
(dry hole) pada periode tersebut, 
namun apabila pemboran 
tersebut sukses, maka biaya yang 
telah terjadi dapat dikapitalisasi 
(dibebankan sejalan dengan 
waktu manfaat dari aset 
tersebut  melalui depresiasi, 
deplesi,dan amortisasi (DD & 
A)). Para pendukung metode 
ini menganggap bahwa hanya 
pengeluaran (expenditure) yang 
berhubungan dengan penemuan 
prospek migas yang dapat 
dikapitalisasi.

2. Metoda Full Costing (F.C) 
 Metoda FC dikembangkan sekitar 

tahun 1950-an, inti dari metoda 
FC adalah bahwa dalam kegiatan 
migas, kegiatan eksplorasi adalah 
suatu kegiatan yang sangat 
vital bagi perusahaan. Tanpa 
eksplorasi, cadangan minyak 
tidak akan pernah ditemukan. 
Mengingat resiko pada tahap 
eksplorasi ini sangat besar, 
maka adanya pemboran yang 
menghasilkan sumur kering (dry 
hole) adalah suatu yang tidak 
terelakan, sehingga metoda ini 
menganggap bahwa semua biaya 
eksplorasi baik berhasil maupun 
dry hole harus dikapitalisasi.

 D i  I n d o n e s i a  a k u n t a n s i 
perminyakan dimulai  dar i 
beroperasinya perusahaan-
perusahaan asing baik dengan 
Production Sharing Contrac 
(PSC) maupun kontrak perjanjian 
lainnya.   Pada tahun 1984, 
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 
mulai melegalisasi akuntansi 

p e r m i n y a k a n  i n i  d e n g a n 
m e n e r b i t k a n  s u p l e m e n 
“akuntansi perminyakan” pada 
Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) 
1984.  Selanjutnya dalam tahun 
1994, dengan Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan (PSAK), 
IAI memasukkan Akuntansi 
Perminyakan dalam PSAK Nomor 
29 yang pada dasarnya menginduk 
dari internasional oil and gas 
accounting, yang mewajibkan 
perusahaan-perusahaan yang 
bergerak dalam bidang usaha 
pencarian dan produksi migas 
untuk membuat disclosure 
mengenai informasi:
a. Metode akuntansi yang 

diterapkan
b. Cara-cara pengalokasian 

biaya-biaya yang telah 
dikapitalisasikan.

Metode akumulasi, klasifi kasi dan 
alokasi biaya dalam akuntansi 
perminyakan yang telah diakui 
secara internasional, baik oleh 
FASB (Financial Accounting 
Standard Board) dengan Generally 
Accepted Accounting Principle 
(GAAP) nya dan Ikatan Akuntan 
Indonesia (IAI) dengan Pernyataan 
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 
Nomor 29 maupun International 
Accounting Standard (IAS) adalah 
Succesfull Effort (SE) Methode dan 
Full Cost (FC) Method.

Untuk perlakuan akuntansi 
sehubungan PSC di Indonesia, 
dinyatakan dalam PSAK Nomor 
29, yaitu Untuk kontraktor minyak 
dan gas bumi yang bekerja menurut 
kontrak dengan Pemerintah/
Pertamina, Pernyataan ini dapat 
dipergunakan, sepanjang perlakuan 
akuntansinya tidak diatur secara 
khusus dalam kontrak yang 
bersangkutan. Dalam hal kontrak 
mengatur secara khusus perlakuan 
akuntansi sesuatu transaksi, maka 
ketentuan kontraklah yang berlaku. 

KOMPONEN BIAYA UTAMA 
YANG UMUM TERJADI PADA
PERUSAHAAN KEGIATAN USAHA
HULU MIGAS ADALAH:

1. Acquisition Costs (Biaya-biaya 
Akuisisi)

WASRIKWASRIK
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 Biaya-biaya akuisisi adalah biaya-
biaya yang terjadi sehubungan 
dengan usaha perusahaan untuk 
memperoleh property (hak untuk 
melakukan industry migas pada 
suatu kawasan/areal/blok wilayah 
kerja migas).

2. Exploration Cost (Biaya-biaya 
Explorasi)
Biaya biaya eksplorasi adalah 
biaya-biaya yang terjadi dalam 
usaha untuk mengeksplorasi 
(mencari minyak dan gas bumi 
serta panas bumi) pada suatu 
property. Eksplorasi meliputi 
pengidentifi kasian areal yang 
potensial mengandung minyak 
yang melibatkan beberapa jenis 
survey yakni survey topografi  
(antara lain biaya pengukuran 
tanah, biaya pemetaan tanah 
dan biaya analisa sifat tanah), 
geologi (antara lain biaya Side 
Looking Air Radar/SLAR atau 
penginderaan jauh foto udara, 
biaya geologi lapangan dan 
biaya geokimia), serta geofi sika 
(antara lain biaya gravitasi, biaya 
magnetic, dan biaya seismic) 
dan biaya-biaya untuk mengebor 
sumur-sumur eksplorasi.

3. Development Costs (Biaya-biaya 
Pengembangan)

 Biaya-biaya pengembangan 
adalah biaya-biaya yang terjadi 
dalam kaitannya dengan kegiatan-
kegiatan untuk mempersiapkan/ 
mendapatkan Proved Reserve 
(terdapat cadangan terbukti) 
agar siap untuk diproduksi 
secara komersial.   Biaya-
biaya pengembangan dapat 
dikatagorikan sebagai biaya 
sebelum pemboran, biaya selama 
pemboran, biaya penyelesaian 
sumur dan biaya setelah 
penyelesaian sumur.  Contoh 
biaya-biaya ini adalah biaya-
biaya untuk mendapatkan akses 
ke proved reserves dan kegiatan 
penyediaan fasilitas-fasilitas 
penambangan, pengaliran, 
pengumpulan, penyimpanan 
minyak dan gas bumi serta 
penyediaan system pengurasan 
yang telah diperbaiki.  Biaya-
biaya ini terdiri dari biaya 

pemboran sumur pengembangan berwujud (tangible) maupun tidak 
berwujud (intangible).

4. Production Costs (Biaya-biaya Produksi)
 Biaya-biaya produksi adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan 

kegiatan mengangkat (lifting migas, panas bumi dan mineral-
mineral lainnya keatas permukaan tanah yang terdiri antara lain dari 
beban pengurasan tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga), 
pengumpulan dalam tangki penimbun, pemisahan antara minyak, gas 
bumi dan endapan dasar air (basic sediment & water = BS&W), treating 
(pengolahan) dan penyimpanan migas dalam tangki penyimpanan untuk 
dipasarkan (dialirkan ke pembeli).  

 Isu penting yang terkait dengan keempat biaya tersebut adalah apakah 
biaya-biaya tersebut harus dikapitalisasikan atau menganggapnya 
sebagai expense (dibebankan pada rugi / laba tahun berjalan)

PERBANDINGAN PERLAKUAN AKUNTANSI ANTARA METODE SE, FC 
DAN PSC DAPAT DIGAMBARKAN SEBAGAI BERIKUT:  
PENUTUP

Dalam Production Sharing Contrac Accounting adalah perlu untuk 
memisahkan biaya-biaya yang bersifat tangible dengan intangible, 
khususnya dalam perlakuan terhadap biaya-biaya eksplorasi dan biaya-
biaya pengembangan  karena dalam PSC penentuan jumlah cost recovery 
(termasuk biaya eksplorasi) akan mempengaruhi bagian yang harus diterima 
oleh Pemerintah RI.

REFERENSI :
1. Akuntansi Perminyakan, Haryono, 2002
2. (http://ekonomi-migas.blogspot.com/2006/11/akuntansi-perminyakan.

html)
3. Pengaruh Pembatasan Jenis Biaya dan Besaran Pengembalian Biaya 

Operasi (Cost Recovery) Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil Terhadap 
Optimalisasi Penerimaan Negara  Kegiatan Usaha Hulu Migas, Punta 
Bonasalin, Maksi STEI 2010.

Uraian PSC  SE 
Method

FC
Method

Biaya Akuisisi NCR K K 
Biaya Explorasi Pemboran Sumur Kering B B K 
Biaya Eksplorasi Pemboran Sumur Sukses    
- Tanggible  K K K 
- Intanggible  B K K 
Biaya Pengembangan Pemboran Sumur Kering B B K 
Biaya Pengembangan Pemboran Sumur Sukses    
- Tanggible  K K K 
- Intanggible B K K 
Biaya Produksi     
- Konstruksi Assets  K K K 
- Perawatan Sumur :  Tanggible  K K K 
                                    Intanggible  B K K 
Peralatan Penunjang K K K 
Keterangan
NCR = Non Cost Recovery 
K      = Kapitalisasikan 
B      = Bebankan 
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PENGENDALIAN  AKUNTANSI  DALAM PENETAPAN PENGENDALIAN  AKUNTANSI  DALAM PENETAPAN 
KUALITAS PIUTANG DAN PEMBENTUKAN  PENYISIHANKUALITAS PIUTANG DAN PEMBENTUKAN  PENYISIHAN

PIUTANG TAK TERTAGIH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAPIUTANG TAK TERTAGIH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Oleh : Punta Bonasalin, Marliwan Siregar

PENDAHULUAN 

Basis akuntansi yang diterap-
kan pemerintah saat ini ses-
uai diatur dalam paragraph  

39 Kerangka Konseptual Akuntansi 
Pemerintahan Lampiran II PP 71 
Tahun 2010 yaitu  basis akrual un-
tuk pengakuan aset, kewajiban dan 
ekuitas dana,  oleh karena itu Ke-
menterian Negara/Lembaga yang 
memiliki piutang wajib menyajik-
annya di dalam Neraca dan Catatan 
Atas Laporan Keuangan (CALK) .

Piutang adalah aset di neraca 
berupa jumlah uang yang wajib 
dibayar kepada  Kementerian 
Negara/Lembaga dan/atau hak 
Kementerian Negara/Lembaga yang 
dapat dinilai dengan uang sebagai 
akibat perjanjian atau akibat lainnya 
berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku atau akibat 
lainnya yang sah.  Berdasarkan saat 
jatuh tempo piutang digolongkan 
menjadi Piutang Jangka Pendek 
yaitu piutang yang akan jatuh 
tempo atau akan direalisasikan 
dalam jangka waktu 12 bulan sejak  
tanggal pelaporan dan Piutang 
Jangka Panjang yaitu piutang 
yang akan jatuh tempo atau akan 
direalisasikan lebih dari 12 bulan 
sejak tanggal pelaporan.

Sesuai dengan paragraph 63 PSAP 
01 Lampiran II PP 71 Tahun 2010, 
penyajian aset berupa piutang di 
Neraca harus dijaga agar nilainya 
sama dengan nilai bersih yang 
dapat direalisasikan (net realizable 
value). Untuk itu, diperlukan 
metode untuk menyesuaikan nilai 
piutang berdasarkan kualitas atau 
tingkat resiko ketidaktertagihannya.  
Metode yang lazim  digunakan di 
dalam akuntansi adalah dengan 
membentuk penyisihan piutang tak 
tertagih berdasarkan kualitas piutang 
pada setiap tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih 
adalah cadangan yang harus 
dibentuk sebesar persentase tertentu 
dari akun piutang berdasarkan 
penggolongan kualitas piutang. 
Kualitas Piutang adalah hampiran 
atas ketertagihan piutang yang 
diukur berdasarkan kepatuhan 
membayar kewajiban oleh debitor.

Lingkup akuntansi penyisihan 
piutang tak tertagih dilingkungan 
Kementerian Negara/ Lembaga 
yaitu terhadap Piutang PNBP ber-
dasarkan pungutan pendapatan 
negara; perikatan dan Tuntutan 
Perbendaharaan(TP)/Tuntutan Ganti 
Rugi (TGR); dankewajiban pelapo-
ran serta penyajian dan pengungka-
pan penyisihan piutang tak tertagih 
dimulai pada Laporan Keuangan 
Kementerian Negara/Lembaga Ta-
hun 2011.  Kementerian negara/
lembaga yang tidak melakukan pe-
nilaian atas kualitas piutang yang 
dimilikinya, tidak melakukan pem-
bentukan Penyisihan Piutang Ti-
dak Tertagih, dan tidak melakukan 
pemantauan dan mengambil lang-
kah-langkah yang diperlukan agar 
hasil penagihan piutang yang telah 
disisihkan senantiasa dapat direal-
isasikan dikenakan sanksi  adminis-
tratif berupa teguran tertulis oleh 
Menteri Keuangan sesuai dimaksud 
Peraturan Direktur Jenderal Perben-
daharaan Nomor PER 82/PB/2011 
tentang Pedoman Akuntansi Peny-
isihan Piutang Tak Tertagih Pada 
Kementerian Negara/Lembaga.

PENGGOLONGAN
KUALITAS PIUTANG

Penggolongan kualitas piutang 
PNBP yang berada dikementerian 
negara/lembagaterdiri dari 4 (empat) 
golongan sebagai berikut:

1. Kualitas lancar ; apabila belum 
dilakukan pelunasan sampai 
dengan tanggal  jatuh tempo yang 
ditetapkan.

2. Kualitas Kurang Lancar; apabila 
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 
terhitung sejak tanggal Surat 
Tagihan Pertama tidak dilakukan 
pelunasan

3. Kualitas Diragukan; apabila 
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 
terhitung sejak tanggal Surat 
Tagihan Kedua tidak dilakukan 
pelunasan

4. K u a l i t a s  M a c e t ;  a p a b i l a 
dalam jangka waktu 1 (satu) 
bulan terhitungsejak tanggal 
Surat Tagihan Ketiga t idak 
dilakukanpelunasan: atauPiutang 
telah diserahkan kepada Panitia 
Urusan PiutangNegara/Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara.

PEMBENTUKAN PENYISIHAN
PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan piutang tidak Tertagih 
ditentukansebagai berikut:
1. Penyisihan piutang tidak tertagih 

yang umum ditetapkan paling 
sedikit 5%o (limapermil) dari 
piutang yang memiliki kualitas 
lancar.

2. Penyisihan piutang tidak tertagih 
khusus ditetapkan sebagai berikut:

a. 10% (sepuluh persen) dari piutang 
dengan kualitas kurang lancar 
setelahdikurangi dengan nilai 
agunan atau nilai barang sitaan.

b. 50% (lima puluh persen) dari 
piutang dengan kualitas diragukan 
setelahdikurangi dengan nilai 
agunan atau nilai barang sitaan.

c. 100% (seratus persen) dari piutang 
dengan kualitas macet setelah 
dikurangidengan nilai agunan 
atau nilai barang sitaan.

WASRIKWASRIK
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Nilai agunan atau barang sitaan 
bersumber dari nilai yang 
dikeluarkan oleh instansiyang 
berwenang. Agunan atau barang 
sitaan yang nilainya melebihi 
saldo piutangnyadiperhitungkan 
sama dengan sisa piutang. 
Dengan demikian nilai piutang 
setelah dikuranginilai agunan 
atau nilai barang sitaan tidak akan 
minus, paling rendah nol. Hal 
inimenunjukkan bahwa piutang 
yang memiliki nilai agunan atau 
nilai barang sitaan samadengan atau 
lebih dari nilai piutangnya dianggap 
terbebas dari risiko tidak tertagih.

NILAI AGUNAN DAN
BARANG SITAAN

Nilai agunan yang dapat 
diperhitungkan sebagai pengurang 
dalam pembentukanpenyisihan 
piutang tidak tertagih adalah sebagai 
berikut:
1. 100% dari agunan berupa surat 

berharga yang diterbitkan BI, 
SBN, garansi bank,  tabungan atau 
deposito yang diblokir pada bank. 
emas. dan logam mulia.

2. 80% dari nilai hak tanggungan 
atas tanah bersertifikat hak milik 
(SHM) atau hak guna bangunan 
(SHGB)  ber ikut  bangunan 
diatasnya

3. 60% dari nilai jual objek pajak 
atas tanah besertifikat hak milik 
(SHM), hak guna bangunan 
(SHGB) atau hak pakai, berikut 
bangunan di atasnya yang tidak 
diikat dengan hak tanggungan

4. 50 % dari nilai jual objek pajak atas 
tanah dengan bukti kepemilikan 
berupa Surat Girik (letter C) atau 
bukti kepemilikan non sertifikat 
lainnya yang dilampiri surat 
pemberitahuan pajak terhutang 
(SPPT) terakhir

5. 50% dari nilai hipotik atas 
pesawat udara dan kapal laut 
dengan isi kotor palingsedikit 20 
meter kubik

6. 50% dari nilai jaminan fidusia 
atas kendaraan bermotor

7. 50% dari nilai atas pesawat 
udara, kapal laut, dan kendaraan 
bermotor yang tidakdiikat sesuai 
ketentuan yang berlaku dan 
disertai bukti kepemilikan

8. Agunan selain di alas dapat 
diperhitungkan sebagai faktor 
pengurang dalampembentukan 
penyisihan piutang tidak tertagih 
setelah mendapat persetujuan 
dariMenteri Keuangan

Nilai barang sitaan yang 
diperhitungkan sebagai pengurang 
dalam pembentukanpenyisihan 
piutang tidak tertagih ditetapkan 
sebesar:
• 100% dari agunan berupa surat 

berharga yang diterbitkan oleh 
Bank Indonesia, SuratBerharga 
Negara. tabungan dan deposito 
yang diblokir pada bank, emas 
dan logammulia

• 60% dari nilai jual objek pajak 
atas tanah bersertifikat hak milik 
(SHM) , hak gunabangunan 

(SHGB). atau hak pakai, berikut 
bangunan di atasnya

• 50% dar i  ni la i  jual  objek 
pajak atas tanah dengan bukti 
kepemilikan berupa SuratGirik 
(letter C) atau bukti kepemilikan 
non sertifikat lainnya yang 
dilampiri suratpemberitahuan 
pajak terhutang (SPPT) terakhir.

• 50% dari nilai atas pesawat 
udara, kapal laut, dan kendaraan 
bermotor yang disertaibukti 
kepemilikan.

• Barang sitaan selain yang di atas 
tidak diperhitungkan sebagai 
pengurang dalampembentukan 
penyisihan piutang tidak tertagih.

RESTRUKTURISASI  PIUTANG

Kementerian negara/lembaga 
dapat melakukan restrukturisasi 
piutang terhadap debitor  sesuai 
ketentuan peraturan perundang-
undangan dengan pertimbangan 

7 50% d i il i t t (SHGB) h k k i b ik
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debitor mengalami kesulitan 
pembayaran dan/atau debitor 
memiliki prospek usaha yang 
baik dan diperkirakan mampu 
rnemenuhi kewajiban setelah 
dilakukan restrukturisasi. Cakupan 
restrukturisasi rneliputi pemberian 
keringanan hutang, persetujuan 
angsuran atau persetujuan 
penundaan pembayaran. Jadi, 
restrukturisasi piutang dimaksudkan 
untuk memaksimalkan potensi 
penerimaan negara. Restrukturisasi 
piutang dapat menyebabkan 
peningkatan kualitas piutang. 
Perubahan kualitas piutang setelah 
persetujuan restrukturisasi dapat 
diubah oleh kementerian negara/
lembaga adalah setinggi-tingginya 
kualitas kurang lancar untuk piutang 
yang sebelum restrukturisasi 
memiliki kualitas diragukan atau 
kualitas macet; dantidak berubah. 
apabila piutang yang sebelum 
rmemiliki kualitas kurang lancar.
Apabila kewajiban yang ditentukan 
dalam restrukturisasi tidak dipenuhi 
oleh debitor. Maka kualitas piutang 
yang telah diubah, dinilai kembali. 

PENUTUP

Prosentase penyisihan piutang tidak 
tertagih ditetapkan berdasarkan 
kualitas piutang pada tanggal 
pelaporan dengan mengabaikan 
prosentase penyisihan piutang 
tidak tertagih periode pelaporan 
sebelumnya, untuk mempermudah 
pembentukan penyisihan piutang 
tidak tertagih entitas perlu membuat 
Kartu Penyisihan Piutang Tidak 
Tertagih. Dengan demikian,  
penyisihan piutang tidak tertagih 
ditetapkan setiap semester 
berdasarkan kondisi kualitas piutang 
pada saat itu dan tidak dilakukan 
akumulasi atas penyisihan piutang. 
Penyisihan piutang tak tertagih 
bukan merupakan penghapusan 
piutang, dengan demikian, nilai 
penyisihan piutang tak tertagih 
akan selalu dimunculkan dalam 
laporan keuangan selama piutang 
pokok masih tercantum atau belum 
dihapuskan sesuai dengan peraturan 
yang berlaku.

Kebijakan penyisihan piutang tidak 
tertagih harus dirumuskan dengan 
sikap penuh hati-hati. agar kebijakan 

ini mampu menghasilkan nilai 
yang diharapkan dapat ditagih atas 
piutang yang ada per tanggal neraca.  
Mengingat pengakuan, pengukuran 
dan penyajian piutang pemerintah 
tersebut cukup kompleks maka 
diperlukan pemahaman memadai 
bagi personil akuntansi dan auditor 
pada prosedur teknis akuntansi 
penyisihan piutang tidak tertagih 
meliputi tata cara penentuan 
kualitas piutang, penetapan besaran 
nilai piutang untuk perhitungan 
penyisihan, penetapan tarif 
penyisihan, jurnal standar dan akun-
akun yang digunakan sehingga 
dapat dihasilkan penyajian akun 
Piutang yang memenuhi basis 
akrual 

dan sesuai dengan Standar 
Akuntansi Pemerintahan pada 
Laporan Keuangan Kementerian 
Negara/ Lembaga.

REFERENSI :
1. Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 91/PMK.05/2007 tentang 
Bagan Akun Standar:

2. Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor  171 /PMK.05 /2007 
tentang Sistem Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan Pemerintah 
Pusat:

3. Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor  201 /PMK.06 /2010 
t en t ang  Kua l i t a s  P i u t ang   
Kementerian Negara/Lembaga 
dan Pembentukan  Penyisihan 
Piutang tak tertagih;

4. Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Nomor PER 
82/PB/2011 tentang Pedoman 
Akuntansi Penyisihan Piutang 
Tak Tertagih Pada Kementerian 
Negara/Lembaga.

5. Buletin Teknis Akuntansi No. 6  
tentang Akuntansi Piutang.

d bit l i k lit PENUTUP
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PENDAHULUAN

Sejak zaman hindia belanda 
sampai dengan sekarang  di 
Indonesia telah terjadi 3 kali 

pergantian sistem kerjasama dalam 
kegiatan usaha hulu minyak dan gas 
bumi, sistem-sistem tersebut sebagai 
berikut;
a. Sistem Konsesi 
 Sistem ini berlaku pada 

zaman Pemerintahan Hindia 
Belanda, dalam sistem ini 
perusahaan pertambangan yang 
memiliki hak untuk mengelola 
pertambangan migas diberikan 
kuasa pertambangan dan hak 
untuk menguasai hak atas tanah 
sehingga kontraktor memiliki 
kekuasaan penuh minyak yang 
ditambang dan kontraktor 
berkewajiban untuk membayar 
royalty pada Negara;

b. Kontrak Karya
 Berlaku sejak tahun 1960 

sampai dengan tahun 1963. 
Dalam system ini, perusahaan 
pertambangan migas  hanya 
diberikan kuasa pertambangan 
saja, tetapi tidak meliputi hak 
atas tanah, kontraktor memegang 
manajemen operasi dan sifat 
kontraknya adalah profi t sharing;

c. Kontrak Production Sharing
 Berlaku sejak tahun 1964 sampai 

dengan sekarang. Dalam system 
ini perusahaan pertambangan 
minyak dan gas bumi hanya 
diberikan kuasa pertambangan 
dengan prinsip pembagiannya 
adalah pembagian hasil minyak 
dan gas bumi bukan pembagian 
keuntungan dalam bentuk 
fi nancial 

Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-
undang Nomor 22 tahun 2001 

PERKEMBANGAN SISTEM  DAN KONTRAK  KERJASAMA PERKEMBANGAN SISTEM  DAN KONTRAK  KERJASAMA 
DALAM  KEGIATAN USAHA HULU MIGASDALAM  KEGIATAN USAHA HULU MIGAS

Oleh: Punta Bonasalin dan Eko Hariyanto

mengatur bahwa Kontrak Kerja Sama 
adalah Kontrak Bagi Hasil atau ben-
tuk kontrak kerja sama lain dalam ke-
giatan eksplorasi dan eksploitasi yang 
lebih menguntungkan Negara dan 
hasilnya dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.   

PERKEMBANGAN GENERASI
KONTRAK KERJA SAMA BAGI
HASIL MIGAS  

Kontrak Production Sharing 
pertama kali diperkenalkan pada 
tahun 1960 oleh Begawan Ekonomi 
Ibnu Sutowo. Kemudian untuk 
pertama kalinya, pada tahun 1966 
Ibnu Sutowo menawarkan substansi 
kontrak production sharing kepada 
kontraktor asing berupa:
a. kendali manajemen dipegang 

oleh Perusahaan Negara;
b. kontrak didasarkan pada 

pembagian produksi;
c. kontraktor menanggung resiko 

pra produksi, dan bila minyak 
ditemukan, penggantian biaya 
dibatasi sampai maksimum 40% 
per tahun dari minyak yang 
dihasilkan;

d. Sisa dari minyak yang 
dihasilkan setelah dikurangi 
biaya penggantian akan 
dibagi komposisi 65% untuk 
perusahaan Negara dan 35% 
untuk kontraktor;

e. Hak atas semua peralatan yang 
dibeli kontraktor akan menjadi 
milik perusahaan Negara ketika 
peralatan tersebut masuk ke 
Indonesia, dan biayanya akan 
ditutup dengan formula 40% 
tersebut;

f. Pertamina membayar pajak 
pendapatan kontraktor kepada 
pemerintah;

g. Kontraktor wajib mempekerjakan 

tenaga kerja Indonesia;
h. Kontraktor wajib memenuhi 

kebutuhan bahan bakar minyak 
dalam negeri secara proporsional 
(maksimum 25% bagiannya).

Sejak tahun 1964 sampai dengan 
sekarang Kontrak Production 
Sharing dapat dibagi menjadi 4 
generasi, yaitu:
a. Kontrak Production Sharing 

Generasi I (1964-1977)
 Dengan substansi yang sama 

dengan yang dikemukakan  oleh 
Ibnu Sutowo hanya karena pada 
tahun 1973/1974 terjadi lonjakan 
harga minyak dunia sehingga 
pemerintah menetapkan 
kebijakan, sejak tahun 1974 
kontraktor wajib melaksanakan 
pembayaran tambahan kepada 
pemerintah;

b. Kontrak Production Sharing 
Generasi II (1978-1987)

 Perubahan generasi ini lebih 
disebabkan oleh pengaruh 
asing, dalam hal ini adalah 
Pemerintah Amerika Serikat 
yang mengeluarkan IRS Ruling 
yang antara lain menetapkan 
bahwa penyetoran Net Operating 
Income KPS dianggap sebagai 
pembayaran royalty kepada 
pemerintah, karena pembayaran 
pajak Pertamina dan Kontraktor 
dibayarkan oleh pertamina, 
sehingga disarankan kontraktor 
membaya r  pa j ak  s ebe sa r 
56% secara langsung kepada 
pemerintah, selain itu diterapkan 
Generally Accepted Acounting 
Procedure (GAAP) dimana 
pembatasan pengembalian biaya 
operasi (Cost Recovery Ceiling) 
40%/ tahun dihapuskan;

c. Kontrak Production Sharing 
Generasi III (1988-2002)
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 Perubahan lebih disebabkan 
karena pemerintah menetapkan 
peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang baru pada 
tahun 1984 hanya saja peraturan 
perpajakan ini baru dapat 
diterapkan pada tahun 1988;

d. Kontrak Production Sharing 
Generasi IV (2002-Sekarang).

Untuk perubahan pada generasi 
IV ini merupakan imbas dari 
diberlakukannya UU No. 22 tahun 
2001 tentang Minyak dan gas Bumi 
dimana para pihak dari kontrak ini 
berubah yang sebelumnya antara 
pertamina dengan kontraktor 
menjadi Badan Pelaksana dengan 
Badan Usaha (BU) dan Bentuk 
Usaha Tetap (BUT).

PENUTUP

Filosofi  dari Ibnu Sutowo 
memperkenalkan bentuk kontrak 
dengan bagi hasil ini adalah karena 
Indonesia pada saat itu merupakan 
Negara yang memiliki kandungan 
minyak dan gas bumi yang 
melimpah tetapi Indonesia tidak 
memiliki kemampuan fi nancial yang 
kuat untuk melakukan investasi 
dan tidak memiliki teknologi serta 
tenaga kerja yang memadai untuk 
melakukan kegiatan usaha hulu. 
Sampai dengan saat ini bentuk 
kontrak bagi hasil dengan GAAP 
tanpa Cost Recovery Ceiling tetap 
dipertahankan dan peran Pertamina 
saat ini sejajar dengan BU dan BUT 
lainya berkompetisi  dalam  kegiatan 
usaha hulu migas. 

REFERENSI :

1. Sukanto Reksohadiprodjo,  
Industri Minyak dan Gas Bumi, 
BPFE Yogyakarta, 1986 

2. Simamora, Rudi M. Hukum 
Minyak Dan Gas Bumi. Jakarta; 
Jambatan, 2000

3. HS, Salim. Hukum Pertambangan 
Di Indonesia..  Jakarta: PT. 
Rajagrafindo Persada, 2006.

4. Atmosidirjo, Prajudi. Hukum 
Administrasi Negara. Jakarta: 
Ghalia Indonesia, 1994

5. Punta Bonasalin, Pengaruh 
Pembatasan Jenis Biaya dan 
Besaran Pengembalian Biaya 
Operasi (Cost Recovery) Kontrak 
Kerja Sama Bagi Hasil Terhadap 
Optimalisasi Penerimaan Negara  
Kegiatan Usaha Hulu Migas, Punta 
Bonasalin, Maksi STEI 2010.
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PENGAWASAN UTAMAKAN KEPENTINGANPENGAWASAN UTAMAKAN KEPENTINGAN
RAKYAT DAN NEGARARAKYAT DAN NEGARA

PENDAHULUAN

Melihat judul tulisan terse-
but terasa begitu mem-
banggakan. Betapa tidak, 

pengawasan memberikan kontribu-
si terhadap pencegahan atas segala 
bentuk penyelewengan dan peny-
impangan kerugian Negara. Tidak 
hanya itu, pengawasan berkontri-
busi pula terhadap terselenggaranya 
tata kelola pemerintahan yang ber-
dayaguna dan berhasilguna. Den-
gan demikian kepentingan rakyat 
dan Negara menjadi cita-cita luhur 
dari kegiatan pengawasan.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur 
tersebut memang diakui masih 
jauh dari harapan. Banyak kasus-
kasus KKN seperti yang diberitakan 
mass media masih terjadi. Seolah-
olah pengawasan belum optimal 
kontribusinya. Padahal salah 
satunya pelaksanaan pengawasan 
adalah tindakan pencegahan seperti 
disinggung di atas. Pengawasan 
dituntut harus mampu memberikan 
perbaikan agar penyimpangan 
yang akan merugikan Negara 
dapat dihindari, paling tidak dapat 
diminimalisir peluang praktik-
praktik KKN.

Oleh karena itu, melalui tulisan 
singkat dan sederhana ini, 
penulis mencoba berkontribusi 
membahas permasalahan belum 
optimalnya hasil pengawasan. 
Apalagi dikaitkan dengan tema 
tulisan yang mengedepankan 
atau mengutamakan kepentingan 
rakyat dan Negara. Cita-cita 
luhur pengawasan menjadikan 
hasil pembangunan bangsa 
dapat mencapai sasaran secara 
efektif dan efi sien, berikut ini 
pembahasan dimaksud.

PEMBAHASAN  

Dengan mengulangi kembali pada 
kasus-kasus KKN sebagaimana 
disinggung sebelumya, Kenyataan-
nya ini cukup memprihatinkan yang 
berarti pula pengawasan/pengenda-
lian belum optimal, oleh sebab itu 
dalam rangka pendayagunaan dan 
pemberdayaan pengawasan/pen-
gendalian pelaksanaannya haruslah 
mengutamakan kepentingan rakyat 
dan Negara, sehingga tujuan nasi-
onal terhadap pembangunan bang-
sa berupa terwujudnya kesejahter-
aan dapat dirasakan masyarakat.

Pertama, pendayagunaan dan pem-
berdayaan pengawasan fungsional 
harus lebih ditingkatkan kualitas 
hasil jangkauannya. Artinya ha-

sil pengawasannya benar-benar 
dapat memberikan perbaikan. Ti-
dak hanya terhadap pencegahan 
atas penyimpangan (praktik-praktik 
KKN) tetapi juga harus memberi-
kan masukan terwujudnya tata ke-
lola pemerintahan yang baik, yang 
memberi manfaat kepada masyara-
kat dan Negara atau pemerintah 
itu sendiri. Dengan perkataan lain, 
tata kelola pemerintahan yang 
baik itu perkataan lain, tata kelola 
pemerintahan yang baik itu adalah 
terselenggaranya kegiatan pemer-
intahan yang transparan dan akun-
tabel. Sedangkan hasil pencegahan 
dapat menghentikan praktik-praktik 
KKN yang berarti penganggaran 
dapat berjalan secara efektif, efi sien 
dan ekonomis. Oleh karena itu di-

Oleh : Agus Salim
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perlukan program penyempurnaan 
baik yang menyangkut keadilan 
dan kesejahteraan. Memang upaya 
ini telah dan tengah dilaksanakan 
oleh pemerintah. Peningkatan ke-
ahlian (profesionalisme) terhadap 
aparat pengawasan fungsional terus 
dilakukan yang bertujuan untuk 
mewujudkan pemerintahan yang 
bersih dari praktik-praktik KKN dan 
bermartabat. Profesionalis ini akan 
memberikan andil terhadap peny-
elamatan keuangan Negara.
Profesionalitas ini pula sangat ber-
peran dalam menangkal peny-
impangan yang beragam sesuai 
perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi (iptek). Dengan ber-
bekal profesionalitas tidak han-
ya berdampak pada kepiawaian 
(proposional) dalam tugas penga-
wasan, lebih dari itu hal tersebut 
akan menentukan tingkat pencapa-
ian hasil pembangunan dan pemer-
intahan yang berdayaguna dan ber-
hasil guna.

Kedua, pendayagunaan dan 
pemberdayaan pengawasan 
struktural terhadap jajarannya. 

Peran pengawasan ini juga penting 
atas penciptaan pemerintahan 
yang bersih (bebas KKN). Pasalnya, 
peran pemimpin sesuai struktur dan 
strata merupakan titik awal atau 
langkah pertama dalam menangkal 
penyimpangan ketimbang orang 
luar (pengawasan fungsional)

Dari segi waktu, pengawasan struc-
tural lebih memungkinkan untuk 
dapat mengetahui pelaksanaan keg-
iatan yang benar dijajarannya. Kare-
na dapat langsung mengecek pelak-
sanaan kegiatan yang dilaksanakan 
jajarannya. Bila terdapat penyim-
pangan/ketidaksesuaian hasil keg-
iatan secara langsung pula dilaku-
kan tindakan perbaikan sesuai den-
gan yang diharapkan/diprogramkan 
sebelumnya. Tindakan perbaikan 
ini berarti pula akar permasalah-
annya dapat diketahui, sehingga 
akan menentukan pula sejauhmana 
tingkat perbaikan yang merupakan 
tindakan pencegahan itu berpenga-
ruh positif kini dan mendatang.

Oleh karena itu, tindakan 
pencegahan ini yang dilakukan 
oleh pimpinan sesuai struktur dan 
strata terhadap jajarannya harus 

selalu dilaksanakan. Dengan begitu 
berarti setelah berpartisipasi dalam 
pembangunan pengawasan. Sudah 
seharusnya demikian karena amanat 
konstitusional.

Ketiga, pendayagunaan dan pem-
berdayaan pengawasan diri masing-
masing aparatur pemerintah, Penga-
wasan diri ini memiliki daya tangkal 
yang kuat terhadap praktik-praktik 
KKN. Membangun pengawasan diri 
(Wasdir) merupakan modal utama 
dalam melenyapkan KKN, caranya 
dengan pembekalan moral, sebab 
moral yang didalamnya tertanam 
norma keagamaan akan mampu 
menahan segala godaan yang akan 
menimbulkan efek negatif.                                         
 

Disamping itu, pembekalan lainnya 
adalah dipenuhinya kesejahteraan 
sejalan dengan tuntutan kehidupan 
yang semakin mahal. Terkait 
dengan hal tersebut pemerintah 
telah dan tengah melakukan 
perbaikan penghasilan terhadap 
aparatnya secara berkala. Apalagi 
sejalan dengan program reformasi 
birokrasi, maka pengawasan diri ini 
berperan besar untuk meningkatkan 
harga diri.
 

Pelaksanaan wasdir akan berdampak 
luar biasa terhadap penciptaan 
aparatur pemerintah yang bersih, 
berdayaguna dan berhasilguna. 
Dari wasdir yang selalu dilakukan 
berdampak pula pada kesejahteraan 
aparatur pemerintah itu sendiri.

KESIMPULAN
      

Terhadap uraian sederhana ini 
dapat disimpulkan pendayagunaan 
dan pemberdayaan pengawasan 
fungsional, pengawasan struktural 
dan pengawasan diri merupakan 
tindakan pencegahan penyimpan-
gan yang cukup ampuh. 
Oleh karena itu, diperlukan 
pembekalan profesionalitas dan 
moral agar hasil pengawasannya 
benar-benar menyentuh akar per-
masalahan, selain itu terpenuhinya 
kesejahteraan aparatur yang wajar.      
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Dari tahun ke tahun cadan-
gan energi fosil Indonesia 
semakin menipis, semen-

tara konsumsi energi listrik yang 
terus meningkat sesuai dengan per-
tumbuhan ekonomi masyarakat se-
hingga menyebabkan defi sit energi 
listrik. Oleh karena itu perlu energi 
alternatif untuk mengatasi defi sit en-
ergi listrik ini.

Berdasarkan kondisi tersebut Tim 
Buletin Pengawasan mencoba 
mengangkat masalah tersebut 
menjadi topik dalam artikel pada 
edisi 8 No. 3 Tahun 2011 yaitu 
Pembangkit Listrik Tenaga Sampah 
(PLTS) sebagai solusi penanganan 
sampah di kota  besar dan upaya 
mengatasi krisis energi listrik.

Sampah adalah bahan yang tidak 
mempunyai nilai atau tidak berharga 
untuk maksud biasa atau utama 
dalam pembikinan atau pemakaian 
barang rusak atau bercacat dalam 
pembikinan manufaktur atau 
materi berkelibihan atau ditolak 
atau buangan (Kamus istilah 
Lingkungan, 1996).

Sampah bukanlah sesuatu 
yang harus dibuang melainkan 
dapat diolah menjadi produk 
baru. Sampah juga tidak perlu 
berkonotasi kotor dan bau bila 
dikelola dengan baik (Tusy Agustin 
Adibroto (2004 : 1)

PENDAHULUAN

Menurut Ari Nilandari (2006 : 58), 
berdasarkan asalnya, sampah padat 
digolongkan sebagai :
a. Sampah organik terdiri dari bahan-

bahan penyusun tumbuhan dan 
hewan yang diambil dari alam 
atau dihasilkan dari kegiatan 
pertanian, perikanan atau yang 

LAPORAN PERJALANAN TIM BULETIN PENGAWASAN LAPORAN PERJALANAN TIM BULETIN PENGAWASAN 
PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAHPADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH

( PLT Sampah ) SARBAGITA DI DENPASAR( PLT Sampah ) SARBAGITA DI DENPASAR

lain. Sampah ini dengan 
mudah diuraikan dalam proses 
alami. Sampah rumah tangga 
sebagian besar merupakan 
bahan organik. Termasuk 
sampah organik, misalnya 
sampah dari dapur, sisa tepung, 
sayuran, kulit buah, dan daun.

b. Sampah anorganik : berasal 
dari sumber daya alam tak ter-
baharui seperti mineral dan 
minyak bumi, atau proses in-
dustri. Beberapa dari bahan ini 
tidak terdapat dialam seperti 
plastik dan alumunium. Seba-
gian zat organik secara kes-
eluruhan tidak dapat diuraikan 
oleh alam, sedang sebagian 
lainnya hanya dapat diuraikan 
dalam waktu yang sangat lama. 
Sampah jenis ini pada tingkat 
rumah tangga, misalnya botol 
plastik, tas plastik, dan ka-
leng. Kertas, koran, dan karton 
merupakan perkecualian. Ber-
dasarkan asalnya, kertas, koran 
dan karton termasuk sampah 
organik. Tetapi karena kertas, 
koran dan karton dapat didaur 
ulang seperti sampah anorgan-
ik lain (misalnya gelas, kaleng 
dan platik), maka dimasukkan 
dalam kelompok sampah anor-
ganik.

Indonesia bisa memanfaatkan 
biomass dari sampah perkotaan, 
tandan kelapa sawit, sekam 
padi, ampas tebu, dan potongan 
kayu yang jumlahnya melimpah 
untuk mengatasi defi sit energi 
listrik dimasa mendatang. Potensi 
sumber listrik dari biomass 
bisa mencapai 50 ribu MW. 
Pemanfaatan biomass sebagai 
sumber listrik saat ini sudah 
tidak mengalami kendala, karena 

sudah muncul banyak teknologi 
pembangkit listrik yang mampu 
mengubah biomass menjadi sumber 
listrik. Kapasitas pembangkit listrik 
biomass juga sudah banyak yang 
mencapai diatas 1 MW sehingga 
bisa menjadi sumber listrik bagi 
pabrik dan ribuan rumah.

Indonesia sangat potensial 
memanfaatkan biomass sebagai 
sumber energi listrik yang selama 
ini kurang dimanfaatkan. Sampah 
perkotaan, tandan kosong kelapa 
sawit, sekam padi, ampas tebu, dan 
potongan kayu sangat melimpah, 
tetapi karena tidak dimanfaatkan 
justru sering menjadi problem, sebab 
hanya dipandang sebagai sampah.

PEMBAHASAN

A. PENGOLAHAN SAMPAH 
SISTEM GASSIFICATION, LAND 
FILL, ANAEROB DIGESTION 
(GALFAD) DI TPA SARBAGITA 
BALI

 Sistem pengolahan sampah 
Sarbagita adalah menggunakan 
Sistem GALFAD (Gassifi cation, 
Land Fill, Anaerob Diggestion). 
Tujuan strategis dari fasilitas yang 
ditawarkan adalah pemanfaatan 
potensi sampah sebagai sumber 
daya yang sudah tercemar 
(contaminated resource). Hal 
ini berarti dengan menggunakan 
teknik pemisahan yang sesuai, 
berbagai jenis sampah dapat 
dipakai pada berbagai jenis 
peralatan konversi energi 
sehingga dapat memaksimalkan 
efi siensi konversi sampah 
menjadi energi yang bernilai 
ekonomis.

 Seiring dengan meningkatnya 
pertumbuhan penduduk dan 
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dipahami bahwa modul ini hanya 
dapat bekerja pada jenis bahan 
baku yang homogen, yaitu jenis 
yang akan diperoleh dari proses 
pemisahan diatas.

4. Gas Landfi ll
 Tujuan dari pemakaian gas 

dari landfi ll adalah untuk 
menghindarkan gas metan 
yang sangat beracun lepas dari 
tumpukan sampah dimana dalam 
banyak kasus telah ditumpuk 
jauh sebelum sistem GALFAD 
ini diterapkan.

 Setelah menutup tempat sampah 
dengan lapisan tanah liat, satu 
jaringan pipa gas perforasi 
dimasukkan kedalam tumpukan 
sampah dan dari pipa tersebut, 
gas disedot menuju ke sebuah 
fasilitas pengolahan gas.

5. Proses anaerobic digestion
 Proses ini melibatkan bakteri 

anaerob. Penguraian oleh bakteri 
ini biasanya membutuhkan 
waktu antara 1 sampai 2 minggu 
dan dikontrol secara hati-hati 
untuk menjamin proses sanitasi 
yang sempurna. Sesudah proses 
ini selesai, sisa proses yang 
berbentuk padat dapat diambil 
dari bagian dasar digester. 
Apabila ingin digunakan sebagai 
pupuk yang berkualitas tinggi, 
sisa ini dialirkan melalui screw 
press and fi lter. Bahan yang 
kering dipisahkan dan selama 
2 minggu mengalami proses 
pengomposan secara aerobik. 
Cairan dibawa ke tangki 
denitrifi kasi kemudian menuju 
tangki aerasi nitrifi kasi untuk 
menyempurnakan proses aerasi. 
Sisa – sisa produk lain dibiarkan 
atau dikeringkan. Air hasil 
proses dapat diolah kembali atau 
langsung disalurkan kembali ke 
awal proses.

 Hasil dari seluruh proses ini 
adalah biogas yang dimasukan 
terlebih dahulu ke dalam fasilitas 
pengolahan gas sebelum menjadi 

gas bahan bakar bagi mesin pembangkit listrik. Sebuah ilustrasi dapat 
diambil yaitu: fasilitas pengolahan sampah dengan kapasitas pengolahan 
400 ton/ hari dapat menghasilkan listrik kurang lebih sebesar 10 MW 
secara kontinyu.

 Sebagai hasil dari proses GALFAD, volume sampah dapat berkurang 
sampai dengan 80%. Hasil samping dapat diproses menjadi kompos 
(Apabila kompos ini tidak dapat dijual maka aman dibuang ke tanah 
tanpa mengakibatkan pengaruh apapun. Jumlah dari kompos yang 
dihasilkan kurang lebih 10 - 15 persen bahan baku yang dimasukkan ke 
digester dan material untuk konstruksi jalan.

6. Mesin Pembangkit Listrik
 Mesin pembangkit yang akan digunakan adalah gas engine buatan 

Jenbacher AG, Austria. Jenbacher adalah manufaktur mesin yang 
berpengalaman dalam membuat gas engine untuk pemakaian spesial 
gas, seperti biogas dan syn-gas.

 Buangan gas dengan teknologi ini memiliki emisi yang sangat rendah 
dan ramah lingkungan. 

B. TEKNOLOGI PENGOLAHAN SAMPAH

Gambar  1: Modern Landfi ll
 

Konsep landfi ll seperti di atas ialah sebuah konsep landfi ll modern yang 
di dalamnya terdapat suatu sistem pengolahan produk buangan yang baik. 
Secara garis besar, ada empat tahapan untuk memanfaatkan timbunan 
sampah itu menjadi energi listrik :
1. Sampah ditimbun ke dalam lubang tanah seluas 20 x 100 m2 dengan 

kedalaman tertentu, kemudian ditambahkan mikroba pengurai
2. Memasang selimut plastik hitam di timbunan sampah tersebut dengan 

tujuan agar gas yang daya rusaknya 21 kali CO2 itu tidak berterbangan 
dan merusak ozon.

3. Memasang pipa-pipa karet di tumpukan sampah tersebut untuk 
mengalirkan gas methan yang di produksi timbunan sampah itu.

4. Gas tersebut dimasukkan ke dalam boks kondensasi untuk memisahkan 
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perkembangan ekonomi pada 
wilayah Denpasar, Badung, 
Gianyar dan Tabanan (Sarbagita) 
telah mengakibatkan terjadinya 
peningkatan timbunan sampah 
yang semakin cepat.

 Kondisi tersebut secara otoma-
tis telah membawa akumulasi 
permasalahan yang semakin 
kompleks. Berbagai macam cara 
telah diterapkan untuk menga-
tasinya, tetapi hasilnya belum 
memuaskan, bahkan kecendrun-
gannya semakin sulit di ken-
dalikan. Permasalahan tersebut 
ditambah lagi dengan semakin 
sulitnya mencari lokasi untuk 
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 
Sampah, sehingga semakin kom-
pleknya permasalahan sampah 
yang harus dihadapi.

 Pemerintah Daerah di wilayah 
Sarbagita (Denpasar, Badung, 
Gianyar dan Tabanan) membuat 
kesepakatan untuk menerapkan 
sistem pengelolaan persampahan 
secara regional dan terpusat 
dengan aplikasi teknologi 
pengolahan sampah terpadu 
yang disebut dengan Instalasi 
Pengolahan Sampah Terpadu 
(IPST) yang lokasinya di TPA 
sampah Sawung dengan luas 
lahan ±24 Ha.

 Sampah yang akan diterima di 
TPA SARBAGITA diperkirakan 
800 ton/hari.  Dengan komposisi 
75% sampah organik dan 25% 
sampah non organik, dengan 
keadaan 55% sampah organik 
basah dan 20% sampah organik 
kering. Sampah non organik 
sebagian berupa plastik dan 
kertas. Diperkirakan 175 ton/
hari sampah dapat menghasilkan 
sekitar 2.5 MW listrik.

Tujuan pengolahan sampah :
1) Mengolah sampah untuk 

dijadikan produk (output) 
yang bernilai ekonomi;

2) Meminimalisasi dampak ling-
kungan terhadap kehidupan 

sekitar dan merehabilitasi la-
han TPA

3) Menyatukan kegiatan 
pemanfaatan nilai ekonomis 
sampah (organik dan non 
organik) menjadi listrik, 
kompos, bahan daur ulang 
dan produk ekonomi lainnya

4) Membuka peluang kerja 
dan peluang ekonomi untuk 
mensejahterkan masyarakat 
sekitar

5) Memperpanjang usia pakai 
TPA karena jumlah sampah 
yang terbuang ke landfi ll 
sangat minimal.

Instalasi Pengolahan Sampah Ter-
padu (IPST) merupakan aplikasi 
teknologi pengolahan sampah yang 
didalamnya terdapat perpaduan 
komponen pengolahan sampah 
seperti : Unit Pemilahan,  Unit Gas-
ifi kasi dan Pirolisis,  Unit Pengom-
posan,  Unit Daur Ulang  dan Unit 
Landfi ll.
1. Pemisahan Awal
 Komponen utama dari IPST, 

jika dipandang dari sisi konversi 
energi adalah :
a. Sampah organik, dapat 

dibiodegradasikan, baik basah 
maupun kering (buah2an dan 
sayur2an)

b. Sampah organik, non-
biodegradasi, baik basah 
maupun kering (plastik dan 
kayu)

c. Komponen yang inert (besi, 
kaca dan sisa-sisa bahan 
bangunan)

 Dengan beberapa tingkat pe-
nyaringan, sebuah tangki penga-
pung (fl oating tank), dan beber-
apa metode lain, sampah dapat 
dipisah-pisah menjadi bagian-
bagian yang disebutkan diatas. 
Kemudian sampah dimasukkan 
kedalam mesin pemecah (shred-
der) untuk dipecah-pecah men-
jadi lebih kecil dan memiliki 
ukuran-ukuran yang sama agar 
kemudian dapat digunakan ses-
uai proses konversi energi yang 

dipilih. Sampah yang kering, 
dibuat menjadi lebih kering den-
gan menggunakan suatu penger-
ing (dryer). Seluruh proses ini 
sedapat mungkin dilaksanakan 
di dalam ruangan sehingga bau 
sampah tidak menyebar ke area 
sekitar instalasi.

2. Mereduksi ukuran partikel
 Proses mekanik baik itu dengan 

degradasi termal dan biologi 
dapat mereduksi ukuran partikel 
menjadi lebih kecil. Untuk 
proses anaerobic digestion, 
semakin kecil partikel, semakin 
besar juga permukaan yang 
kontak dengan bakteri. Hal ini 
mampu mempercepat waktu 
proses perubahan sampah dari 
organik menjadi gas. Reduksi 
ukuran partikel ini dilakukan di 
dalam suatu mesin penghancur 
(pulverizer). Untuk proses 
gasifi kasi, ukuran partikel 
sampah di cacah dengan ukuran 
tertentu untuk mencegah 
sumbatan/macet dalam mesin.

3. Gasifi kasi ( Bukan incinerator)
 Bagian sampah organik kering 

di cacah, dikeringkan dan 
dimasukkan dalam sebuah 
gasifi er. Proses ini terjadi dalam 
sebuah reaktor tertutup yang 
dapat menghasilkan produk 
berupa synthetic-gas sekaligus 
dilakukan pembersihan gas 
buang sebelum dikembalikan ke 
atmosfer.

 Gasifi kasi adalah proses 
dekomposisi termal dari bahan 
organik dengan mengurangi 
keberadaan oksigen. Proses ini 
dapat mengubah sampah organik 
menjadi gas (karbonmonoksida 
dan hidrogen) yang kemudian 
dapat dipakai untuk 
menggerakkan gas engine 
sebagai mesin pembangkit listrik. 
Proses yang akan digunakan 
pada fasilitas ini sebenarnya 
adalah bukan teknologi baru dan 
sudah digunakan secara komersil 
di Inggris selama 10 tahun. Perlu 
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gasifi kasi unggun tetap (fi xed 
bed gasifi cation), gasifi kasi 
unggun bergerak (moving bed 
gasifi cation), gasifi kasi unggun 
terfl uidisasi (fl uidized bed 
gasifi cation), dan entrained bed. 
Jenis gasifi kasi tersebut dapat 
dilihat gambar 3.

Berdasar arah aliran, mesin 
gasifi kasi dapat dibedakan menjadi 
gasifi kasi aliran searah (downdraft 
gasifi cation) dan gasifi kasi aliran 
berlawanan (updraft gasifi cation). 
Pada gasifi kasi downdraft, arah 
aliran gas dan arah aliran padatan 
adalah sama-sama ke bawah. 
Pada gasifi kasi updraft, arah aliran 
padatan ke bawah sedangkan 
arah aliran gas ke atas.
Berdasar gas yang perlukan 
untuk proses gasifi kasi, terdapat 
gasifi kasi udara dan gasifi kasi 
uap. Gafi sikasi udara, dimana 
gas yang digunakan untuk proses 
gasifi kasi adalah udara. Gasifi kasi 
uap, gas digunakan untuk proses 
adalah uap.

Gambar 2. Perbedaan pirolisis, gasifi kasi dan pembakaran.

Gasifi kasi adalah proses dekomposisi termal dari bahan organik dengan 
mengurangi keberadaan oksigen. Gasifi kasi dan Pyrolisis merupakan 
proses yang pemanasannya dilakukan dengan suhu, bukan dengan api 
dan dilakukan dalam ruang hampa. Proses ini dapat mengubah sampah 
organik kering menjadi synthetic gas (karbon monoksida dan hidrogen) 
dalam sebuah gasifi er yang kemudian dapat dipakai untuk menggerakkan 
gas engine sebagai mesin pembangkit listrik. Gasifi er pada dasarnya 
bukanlah teknologi baru karena sudah diterapkan secara komersil di Inggris 
selama 10 tahun. Gasifi kasi juga merupakan proses penghancuran tampak 
dengan energi panas 1300oC yang dilakukan dalam ruang hampa, jadi 
tidak menggunakan oksigen. Yang perlu diingat pada proses ini bukanlah 
pembakaran, tetapi pemanasan sampai sampah itu berubah menjadi gas 
dan abu. Dalam proses ini sampah akan direduksi sebanyak 55 – 98%, 

Gasifi kasi  adalah suatu teknologi proses yang mengubah bahan padat 
menjadi gas. Bahan padat yang dimaksud adalah bahan bakar padar 
termasuk didalamnya, biomass, batubara, dan arang dari proses oil refi nery. 
Gas yang dimaksud adalah gas-gas yang keluar dari proses gasifi kasi dan 
umumnya berbentuk CO, CO2, H2, dan CH4.

Gasifi kasi berbeda dengan pirolisis dan pembakaran. Ketiga dibedakan 
berdasarkan kebutuhan udara yang diperlukan selama proses. Jika jumlah 
udara/bahan bakar (AFR, air fuel ratio) sama dengan 0, maka proses disebut 
pirolisis. Jika AFR yang diperlukan selama proses kurang dari 1.5, maka 
proses disebut gasifi kasi. Jika AFR yang perlukan selama proses lebih dari 
1.5, maka proses disebut pembakaran (lihat gambar 2 diatas).

Gambar 3. Perbedaan moving bed, fl uid bed, dan entrained bed gasifi er

Mesin gasifi kasi dapat dibedakan berdasar: Berdasar mode fl uidisasi. 
Berdasar arah aliran. Berdasar gas yang perlukan untuk proses gasifi kasi. 
Berdasar mode fl uidisasi, mesin gasifi kasi dapat dibedakan menjadi 

 Gambar 4.
Konvensional gasifi kasi sistem 

updraft dan downdraft

Gambar 5
Gasifi kasi Bioner di Finlandia

Secara skematik, gasifi kasi 
downdraft dan updraft dapat dilihat 
pada Gambar di atas. 

Berikut beberapa sejarah keber-
hasilan perkembangan gasifi kasi. 
Di Finlandia, aktivitas riset dan 
pengembangan gasifi kasi dimulai 

gas methan dari air. Gas itulah yang kemudian dialirkan untuk 
menggerakkan generator.
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tahun 1970-an. Pada tahun 1980-
an, aplikasi gasifi kasi sederhana 
sistem udara pertama dilakukan dan 
utamanya dikombinasikan dengan 
pembangkit panas dan pembakaran 
kapur (lime kiln). Selanjutnya tahun 
1986 berhasil dibangun gasifi kasi 
sistem updraft yang menghasilkan 
panas 5 MWth. Pada tahun yang 
hampir bersamaan, gasifi kasi sistem 
CFB (circulating fl uidized bed) juga 
dibangun dengan daya keluaran 15-
35 MWth untuk kebutuhan indus-
tri bubur-kertas (pulp). Pada tahun 
1990-an, IGCC (integrated gasifi -
cation combined cycle) juga diper-
kenalkan, tetapi karena kebutuhan 
daya yang sangat besar menjadi 
kendala pengembangan lebih lan-
jut. Umumnya sistem gasifi kasi bio-
mass hanya layak untuk skala kecil 
menengah sampai daya 10 MWe.

Dengan sistem updraft, biomass 
dimasukkan dari atas reaktor. 
Adanya udara dan uap dari 
bawah reaktor yang bergerak ke 
atas menyebabkan biomass akan 
mengalami serangkaian proses. 
Selama perjalanan biomass dari atas 
reaktor sampai ke bawah, biomass 
akan mengalami pengeringan, 
pirolisis, gasifi kasi dan pembakaran. 
Abu dikeluarkan dari bagian bawah 
reaktor. Gas hasil proses gasifi kasi 
sistem updraft mengandung minyak 
dan tar dalam jumlah yang banyak. 
Temperatur gas yang dihasilkan 
adalah rendah (80-300oC untuk 
biomass atau 300-600oC untuk 
batubara). 

Abu bawah (bottom ash) umumnya 
terbakar sempurna dan menyisakan 
arang tidak terbakar dalam jumlah 
yang bisa diabaikan. Dust yang 
dihasilkan juga relatif rendah karena 
kecepatan gas yang digunakan juga 
rendah dan disebabkan juga oleh 
adanya “efek penyaringan” pada 
daerah pengeringan dan pirolisis .
Karena jumlah tar yang dihasilkan 
cukup banyak, maka gas-gas 
dari hasil gasifi kasi ini tidak bisa 
langsung dimasukkan ke dalam 

mesin pembakaran dalam (IC, internal combustion). Karena tar jugalah, 
sehingga sistem pemipaan perlu dibersihkan per 2-6 minggu sekali 
tergantung jenis bahan bakar yang digunakan. 

Gambar 6 Skema mikroturbin

Teknologi mikroturbin didasarkan  pada desain turbin dengan pembakaran 
tinggi yang digunakan pada energi listrik dan industri penerbangan. Secara 
umum mikroturbin bekerja sebagai berikut:
1. Bahan bakar dialirkan ke bagian combustor mikroturbin pada tekanan 

70 – 80 psig,
2. Udara dan bahan bakar dibakar pada combustor, menghasilkan kalor 

yang menyebabkan gas pembakaran keluar,
3. Gas pembakaran yang keluar akan mengoperasikan generator, lalu 

generator akan menghasilkan listrik,
4. Untuk menambah efi siensi total, mikroturbin biasa dioperasikan 

dengan recuperator yang mampu melakukan pemanasan awal udara 
pembakaran menggunakan gas keluaran turbin. Mikroturbin juga cocok 
dioperasikan dengan waste heat recovery unit untuk memanaskan air.

Secara umum instalasi mikroturbin LFG-fi red mempunyai komponen 
antara lain:
1. Kompressor LFG
2. Peralatan prapengolahan LFG ( untuk uap air, siloxanes (R2SiO), dan 

pemindah partikulat
3. Mikroturbin
4. Pusat Kontrol Motor
5. Switchgear
6. Transformer Step-up

Gambar 7 : Ruang instalasi pembangkit.
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C. PENGELOLA TPA SARBAGITA 
BALI

Pengelolaan TPA Sarbagita 
dilakukan oleh BPKS (Badan 
pengelola Kebersihan Sarbagita), 
berdasarkan Surat Keputusan 
Bersama 4 kepala Daerah dan 
Gubernur. BPKS merupakan 
lembaga semi pemerintah dimana 
tenaga ahli daripara profesional 
sedangkan lembaganya dibentuk 
pemerintah

BPKS bertugas melakukan 
kemitraan dengan investor. Dari 
pengalaman diketahui kerjasama 
dengan pihak swasta sering gagal 
karena tiang penyangga tidak 
kuat dan proses penunjukan 
langsung, sehingga dilakukan 
peleangan terbuka dari 13 

perusahaan yang berminat, 
Investor yang terpilih adalah PT 
NOEI (Navigat Organics Energy 
Indonesia) sejak tahun 2002 
sampai 2012

PENUTUP

SARBAGITA merupakan pusat 
pengolahan sampah terpadu dengan 
konsep berbasis 3 R (Reduce, 
Reuse, Recycling). Keberhasilan 
penerapan teknologi pengolahan 
sampah terpadu tersebut ditentukan 
dari 3 R di sumber sampahnya. 
Dalam hal ini diperlukan peran 
aktif masyarakat secara nyata antara 
lain membiasakan melakukan 
pemilahan sampah di rumah-rumah 
dan bersedia membayar retribusi 
sesuai dengan yang ditentukan. Bila 
TPA terpadu ini berhasil di Bali, 

hal ini dapat dijadikan acuan dari 
pengelolaan sampah di TPA oleh 
kota-kota lain di Indonesia.

REFERENSI : 

Diolah dari berbagai sumber dan 
wawancara dilapangan.
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LIPUTAN MUSEUM TSUNAMILIPUTAN MUSEUM TSUNAMIMuseum Tsunami sangat 
diperlukan ada di Aceh 
karena peristiwa tersebut 

(tsunami yang melanda Aceh Tahun 
2004) merupakan salah satu bukti 
sejarah bagi Aceh khususnya dan 
dunia pada umumnya sehingga 
masyarakat bisa menggenang 
kembali kejadian tersebut dan 
memiliki nilai tersendiri bagi 
masyarakat yang berkunjung ke 
museum tsunami papar Sekretaris 
Dinas Pertambangan dan Energi 
Provinsi Aceh Drs. Darjalil kepada 
Tim Buletin Pengawasan Inspektorat 
Jenderal KESDM, pada awal bulan 
Oktober ini.

Museum Tsunami dibangun di atas 
areal 10.000 meter persegi yang be-
rada di Kota Banda Aceh, Provinsi 
Aceh terletak di Jalan Iskandar 
Muda, menghadap Lapangan Blang 
Padang dan berjarak hanya beber-
apa bangunan dengan Radio Re-
publik Indonesia Banda Aceh, serta 
kurang lebih 1 kilometer dengan 
Masjid Raya Baiturrahman, dibuka 
secara resmi oleh Gubernur Aceh, 
Membacakan sambutan Menteri 
ESDM, Kepala Badan Geologi me-
nyampaikan, Museum Tsunami 
Aceh adalah sebuah Museum yang 
dibangun untuk mengenang kem-
bali peristiwa tsunami yang me-
nimpa Aceh pada tanggal  26 De-
sember 2004 yang menelan korban 
lebih kurang 240.000 jiwa. Pem-
bangunan museum juga dimaksud-
kan sebagai pusat pendidikan bagi 
generasi muda tentang keselamatan 
dan sebagai pusat evakuasi jika ben-
cana tsunami datang lagi. 

Gedung Museum Tsunami Aceh 
dibangun atas prakarsa beberapa 
lembaga diantaranya Kementerian 
ESDM melalui Badan Geologi seb-
agai penyandang anggaran peren-
canaan, studi isi dan penyediaan 
koleksi museum serta pedoman 
pengelolaan museum, Badan Re-
habilitasi dan Rekonstruksi (BRR) 
NAD-Nias sebagai penyandang 
anggaran bangunan, Pemerintah 

Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) 
sebagai penyedia lahan dan penge-
lola museum, Pemerintah Kotama-
dya Banda Aceh sebagai penyedia 
sarana dan prasarana lingkungan 
museum, serta Ikatan Arsitek Indo-
nesia (IAI) cabang NAD yang mem-
bantu penyelenggaraan sayembara 
prarencana museum.

Gedung Museum Tsunami Aceh 
menggunakan Desain “Rumoh 
Aceh Escape Hill” karya M Ridwan 
Kamil, dosen Arsitektur ITB yang 
memenangkan sayembara lomba 
desain museum tsunami Aceh tahun 
2007 lalu, menyisihkan 68 desain 
lainnya. Denah bangunan museum 
ini merupakan analogi dari epicen-
ter gelombang laut tsunami. Eksteri-
or museum mengekspresikan keber-
agaman budaya Aceh dengan orna-
men dekoratif berunsur transparansi 
seperti anyaman bambu. Sedang-
kan tampilan interiornya akan men-
tanjubkan anda pada perenungan 
atas musibah dahsyat yang diderita 
warga Aceh sekaligus kepasrahan 
dan pengakuan atas kekuatan dan 
kekuasaan Tuhan.

Gedung Museum Tsunami Aceh 
dibuka setiap harinya kecuali pada 
hari Jumat pukul 09.00-12.00 dan 
14.00-16.30.

EKSTERIOR

Pada saat memasuki kawasan 
museum tsunami, disudut kanan 
depan terparkir truk “Tsunami 
Operation” yang merupakan hibah 
dari International Federation of Red 
Cross and Red Crescent Societies, 
sedangkan sebelum memasuki 
pintu masuk, helikopter POLRI 
yang hancur oleh tsunami menyapa 
pertama kali pengunjung untuk 
menggenang kejadian dahsyat 
tahun 2004 tersebut.

INTERIOR

Memasuki Museum yang terdiri 
dari 3 lantai dan 1 lantai dasar ini, 
pengunjung akan dibuat merinding, 
dimana diawali dengan lorong 
tsunami yang melengkung sempit, 
gelap di mana sisi kiri dan kanan 
dinding lorong begitu tinggi dan 
dibasahi oleh air yang mengalir dari 
atas, terdengar suara gemuruh air 
yang memercikan pengunjung yang 
melaluinya, seakan mengingatkan 
dahsyatnya gelombang tsunami 
dan terdengar lantunan ayat-ayat 
suci Al-quran yang membuat anda 
tak henti hentinya mengagungkan 
nama Yang Maha Kuasa.

Setelah melalui lorong tsunami, 
kita akan menuju “Memoriam Hall” 
yang berisi rangkaian peristiwa 
tsunami yang menerjang berbagai 
daerah Aceh. Photo sliding didalam 
berbagai monitor menyajikan 
peristiwa tsunami tersebut.

Selanjutnya kita akan menemui 
ruangan “Ramp Cerobong” 
berbentuk teropong yang 
menjulang tinggi ke atas dimana 
pada dindingnya dipenuhi nama-
nama korban tsunami yang telah 
berhasil diidentifi kasi. Pada langit 
ruangan, kita akan melihat tulisan 
berlafazdkan Allah. Diruangan ini 
Pengunjung berdoa untuk korban 
tsunami dan yang ditinggalkan 
dapat mengambil hikmah dibalik 
kejadian tsunami.

Keluar dari sumur doa kita melewati 
“Lorong Kebingungan” dimana 
pengunjung harus menentukan dari 
arah lorong yang harus dilewati. 
Lorong ini mengambarkan suasana 
masyarakat yang kebingungan 
ketika musibah tsunami menerjang. 

Setelah menulusuri lorong, akan 
terlihat ujung lorong yang semakin 

Oleh : Zulfi kar Tandjung
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terang. Ini mengandung arti 
bahwa, masyarakat yang tadinya 
kebingungan mendapatkan setitik 
cahaya terang dan pertolongan 
untuk dapat keluar dari musibah ini. 
Di ujung lorong kita akan bertemu 
sebuah jembatan yang dinamakan 
“Jembatan Perdamaian”. Jembatan 
ini membawa kita menuju lantai 
2, Jembatan menggambarkan Aceh 
setelah tsunami yang berdamai dari 
konfl ik. Pada bagian atas jembatan, 
terdapat tulisan kata “Damai” pada 
beberapa bahasa asing seperti 
Jerman (Frieden), Norway (Fred), 
Arab Saudi (Assalam). Tulisan 
tersebut terdapat didalam bahasa 
negara-negara yang memberikan 
bantuan pada Aceh.

Dari jembatan ini kita dapat 
menikmati suasana lantai dasar, 
hamparan kolam di bawah jembatan, 
juga tampak luar bangunan “Ramp 
Cerobong”. Sesampainya di lantai 
2, setelah melewati lorong dan 
jembatan yang sedikit menanjak, 
kita akan menemui lobby bagi 
pengunjung yang akan mengamati 
maket miniatur bangunan Museum 
Tsunami dan Peta Raksasa Provinsi 
Aceh yang menghiasi dinding. 
Setelah melewati lobby terdapat 
ruang audio visual yang memutar 
Video Dokumentasi saat terjadinya 
Tsunami Aceh Tahun 2004 
berdurasi 8,9 menit.

Bersebelahan dengan ruang audio 
visual, pada lantai yang sama 
terdapat ruangan pamer temporer, 
ruang pamer tsunami, pra tsunami, 
saat tsunami dan ruang pasca 
tsunami  yang berisi rekam jejak 
kejadian tsunami Aceh tahun 2004. 
Beberapa gambar peristiwa tsunami, 
artefak-artefak jejak tsunami, dan 
diorama ditampikan di lantai ini. 

Pada lantai terakhir yaitu lantai 3 
berisi media-media pembelajaran 
(edukasi) berupa perpustakaan 
dengan koleksi buku kurang lebih 
420 buku tentang gempa dan 
tsunami, ruang alat peraga, ruang 
4D (empat dimensi), dan souvenir 

shop. Beberapa alat peraga yang 
ditampilkan antara lain, rancangan 
bangunan yang tahan gempa, model 
diagram patahan bumi.

Bila ingin merasakan gempa den-
gan berbagai tingkat kekuatan, 
dapat mencoba bangunan simulasi 
gempa atau shaking table. Tingka-
tan kekuatan yang dapat dirasakan 
dari vertical level 3-8 dan horizon-
tal 3-8. Fasilitas pendidikan lainnya 
yang disajikan yaitu Bumoepedia 
dan beberapa panel yang berisi pen-
getahuan tentang bumi dan gempa.

Setelah melintasi lantai 3, 
pengunjung akan kembali ke lantai 
dasar, Di lantai ini terdapat lobby 
dengan sejumlah kursi dan meja 
yang disediakan bagi pengunjung 
yang ingin bersantai. Area terbuka 
yang dilengkapi dengan kolam 
ditengahnya. Disekeliling kolam 
terdapat beberapa prasasti berupa 
batu bulat yang bertuliskan Negara-
negara yang memberikan bantuan 
pada saat terjadi bencana di Aceh. 
Semilir angin sejuk kerap menyapa 
kulit sehingga membuat kita betah 
lama-lama berada di sini. Dari 
belakang gedung kita dapat melihat 
pemandangan kuburan Belanda 
atau Kerkhoff Peutjut.

Setelah melihat langsung museum 
tsunami, Tim Bulletin Pengawaan 
memberikan beberapa catatan yang 
diharapkan dapat memberikan 
masukan perbaikan kedepan bagi 
pemegang kebijakan pada Museum 
Tsunami, kami memberikan 
beberapa catatan sebagai berikut :
1. Pelataran parkir roda dua 

ditempatkan di trotoar jalan 
bagian depan Museum Tsunami, 
hal ini sangat mengganggu 
tampak depan keindahan 
bangunan Museum Tsunami, 
kami menyarankan agar 
disediakan pelataran parkir 
roda dua yang khusus berada di 
belakang gedung;

2. Pada Pintu Masuk terdapat 
kendaraan umum becak motor 
yang parkir, kami menyarankan 
agar keberadaan kendaraan 

umum dapat ditata tanpa 
melarang keberadaan becak 
motor yang dapat membantu 
kehadiran Pengunjung;

3. Keberadaan Pengurus masih 
belum tetap apakah dikelola oleh 
Pemda atau akan diserahkan 
kepada swasta, ketidakpastian ini 
akan mengganggu operasional 
Museum Tsunami;

4. Perlu dasar hukum yang kuat 
bagi pengelolaan Museum 
Tsunami seperti uraian tugas dan 
fungsi organisasi dan petugas 
sehingga aset dan kebersihan 
dapat terjaga;    

5. Pada saat ini, pengunjung 
belum dikenakan tiket masuk 
dan biaya lainnya, agar dapat 
diantisipasi adanya pungutan liar 
yang dilakukan oknum petugas 
Museum tsunami, terutama pada 
saat penitipan tas;

6. Beberapa fasilitas belum berjalan 
optimal seperti ruang 4 dimensi 
yang masih dalam keadaan tidak 
berfungsi ketika Tim Buletin 
Pengawasan mendatangi, serta 
fasilitas simulasi guncangan 
gempa, café;

7. Petugas Perpustakaan belum 
tetap, masih bergantian tugas 
dengan mengurusi ruangan lain 
serta koleksi buku yang masih 
perlu diperbanyak.

Pada penutup liputan ini kami 
mengucapkan terimakasih kepada 
pemandu Museum Tsunami yang 
telah memberikan penjelasan 
yang cukup kepada kami serta 
salam kami kepada Sekretaris 
Dinas Pertambangan dan Energi 
Provinsi Aceh serta pegawai Dinas 
Pertambangan dan Energi Provinsi 
Aceh yang telah membantu kami 
meliput Museum Tsunami Aceh.
Kami mengajak kepada Pembaca 
Buletin Pengawasan Inspektorat 
Jenderal KESDM untuk dapat 
berkunjung ke Museum Tsunami 
Aceh karena kunjungan ke 
Museum Tsunami Aceh tidak akan 
sia-sia dimana museum ini sarat 
nilai kearifan lokal yang dapat 
memukau anda.
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DEFRAGMENTASI PERANGKAT SISTEMDEFRAGMENTASI PERANGKAT SISTEM

bagian/sisi mana seseorang melihat-
nya; namun jelas memiliki kriteria; 
dapat berupa norma, rambu-rambu, 
standar, dan lain sebagainya. Bisa 
saja ada pada panduan lama dirasa 
“cocok dan enak” dan telah dirasa 
nyaman dinikmati dibandingkan pan-
duan yang di-update atau diperbaha-
rui atau dilakukan defragmentasi.

Defragmentasi bisa saja membawa 
dampak disegala lapisan unit, yang 
mungkin saja tidak siap untuk 
belajar, tidak mau tahu, dan lain-
lain alasan yang dapat membawa 
dampak “alergi”, “ketakutan”, 
“kecemasan”, “keringat dingin”, 
“kurang percaya diri”, sampai 
kepada kondisi pura-pura siap 
sedia melaksanakan. Namun ada 
saja yang lebih merisaukan adalah 
bagi personal yang tidak memiliki 
kompetensi (C), kapasitas (CY) 
dan pengalaman (E) yang akan 
menambah “runyam” kinerja dari 
sistem dari suatu organisasi.

Yang sering dijumpai adalah 
keadaan: sudah tahu perlu penataan 
ulang terhadap perangkat kegiatan 
yang telah tertinggal, namun kita 
tidak bergeming (“EGP/emang gua 
pikirin”) untuk melakukan tindakan 
sama sekali, atau tahu tapi tidak 
menyukai sampai benar-benar tidak 
memiliki kemampuan.
Jadi maunya apa kita bekerja ? Kalau 
hanya sekedar mencari nafkah atau 
penghasilan dengan segala atribut 
tambahannya, maka sungguh 
kasihan dan sia-sialah hidup kita 
karena tidak dapat memberikan 
suatu hasil yang walaupun kecil 
namun berharga di mata Tuhan. 
Cobalah lakukan pencatatan dari 

KATA PENGANTAR

Defragmentasi atau penataan 
ulang suatu sistem, kegiatan, 
perangkat, panduan dan 

metode lain sebagainya kadang-
kadang atau sering “kurang disukai”. 
Resistensi terhadap defragmentasi 
biasanya datang dari manajer, 
pemimpin, pejabat, atau sejenisnya 
yang disebabkan dengan istilah 
“kalau sudah duduk, menjadi lupa 
diri atau berdiri” yang antara lain 
disebabkan adanya “kenikmatan”, 
“suasana nyaman” atau “jangan 
cepat berlalu suasana yang begini” 
atau “kegilaan” terhadap suatu 
kedudukan atau “adanya damai 
sejahtera semu” atau istilah lainnya.

Demikianlah juga suasana sistem 
organisasi dengan perangkat 
birokrasinya yang telah terperangkap 
atau terjerat dengan situasi perangkat 
sistem yang telah dapat dianggap 
kadaluarsa sehingga pelaksanaan 
suatu kegiatan terselenggara 
dengan biasa-biasa atau seperti 
biasanya saja (rutinitas) dan jangan 
berharap pada lompatan-lompatan 
yang spektakuler. Kalau telah 
begini kenapa perlu defragmentasi, 
kenapa perlu kemajuan, kenapa 
perlu perubahan, kenapa perlu 
pengubahan perangkat/sistem, 
yang begini saja telah baik, bagus 
dan kata-kata lainnya berupa 
pemujaan (penyembahan) terhadap 
kebanggaan diri yang semu?

Perubahan perangkat/tuntunan 
sistem ataupun namanya Standard 
Operating Procedure (SOP) yang 
telah kadaluarsa kepada panduan 
sistem yang dievaluasi dan 

direvisi untuk memperoleh suatu 
kemajuan standar atau bahkan 
“up to standard”, atau kalau perlu 
dilakukan “lompatan” besar, seperti 
kepemilikan ISO, Penjaminan 
Kualitas (Quality Assurance); hanya 
sebagai mimpi berkepanjangan. 
Kondisi dimana kita telah berada 
atau merasa berada pada suasana 
“nyaman”, maka justru kita perlu 
menyadari bahwa kita sebenarnya 
berada pada suatu keadaan yang 
sangat berbahaya atau menderita 
suatu kemabukan dan tidak sadar 
diri, kenapa?

Yah, jelas sejak dahulu kala 
manusia saja bisa bertahan karena 
ada tantangan; kalau tidak ada 
masalah, tantangan, persoalan 
atau sejenisnya - maka manusia 
dapat akan dikatakan “mati suri”; 
artinya hidup dan diam tanpa ada 
reaksi atau “koma” atau bergerak 
seperti robot berdasarkan 
pengaturan atau bisa juga seperti 
zombie; apalagi suatu organisasi 
akan nyata sangat terasa sekali, 
bagaimana, terasa nggak?

Sebagai ilustrasi, kadangkala kita 
telah menjalani suatu perjalanan 
yang panjang, namun tidak diawali 
dengan satu langkah pun untuk 
mencapai suatu kemajuan.

PENDAHULUAN

Suatu kegiatan yang secara seder-
hana sering dilakukan dimana saja, 
hanya biasanya dapat dipandu den-
gan suatu perangkat tertulis atau ti-
dak tertulis. Panduan atau tuntunan 
yang tertulis dapat dikatakan “up 
to date” atau lama tergantung dari 

Oleh : Jacky Ricky Warella

Kata Kunci:
defragmentasi, perangkat sistem, pena, up to date, hidden corruption, hidden hand, servant leader, kontrak kinerja/kerja

Kata Bijak:
hope is not a dream but away to making dreams become reality (L.J. Suenens).

OPIN IOPIN I



33Buletin Pengawasan Volume 8 No. 3 September 2011

waktu ke waktu setiap hari, apa 
yang kita kerjakan bagi kantor kita, 
apa sekedar acara “ceremony” 
atau produktif berkinerja, lalu kita 
kilas balik (review) esok paginya. 
Demikian seterusnya dari waktu 
ke waktu akan terlihat apakah yang 
kita perbuat bagi diri kita sendiri 
sebagaimana yang terbaik untuk 
kita lakukan untuk kantor kita?

PEMBAHASAN

Fasilitas dari kantor dan biaya 
telah lebih dari memadai untuk 
menghasilkan suatu produk 
perangkat kegiatan yang up to 
date dan jika kita tidak lakukan 
maka ada konsekuensi atau resiko 
ketertinggalan terhadap waktu dan 
pengetahuan yang akan semakin 
jauh dan secara langsung juga akan 
tertinggal terhadap lingkungan luar 
yang berkembang pesat. Selain 
daripada itu pasti memberi dampak 
“buruk” dari suatu generasi ke 
generasi selanjutnya.

Hari ke hari datang dan silih ber-
ganti, peraturan dan kebijakan pun 
berkembang mengikuti perubahan 
kebutuhan dari pengguna, baik 
lingkungan sekitar satuan kerja, 
masyarakat maupun pemerintah. 
Demikian juga standar-standar baik 
untuk perangkat lunak maupun 
keras selalu dituntut “up to date” 
dengan jaminan kualitas yang sema-
kin tinggi dan kompetitif.

Kebijakan barang dan jasa, per-
aturan-peraturan presiden, per-
aturan-peraturan beberapa kemen-
terian dan turunannya secara sek-
toral, lintas sektoral maupun kedae-
rahan telah sedemikian banyak, na-
mun belum sadar untuk berbuat yang 
terbaik untuk suatu produk tuntunan 
kegiatan yang akan selalu mengikuti 
perkembangan yang terjadi baik di bi-
rokrasi maupun di masyarakat dalam 
negeri dan luar negeri.

Kita coba lihat, kenapa buku-
buku pedoman atau norma 
kegiatan tidak pernah memenuhi 

pertanyaan seperti: apa yang harus 
dilakukan, kenapa, bilamana dan 
bagaimana “pos” tersebut, hal ini 
dikarenakan lebih banyak menuntut 
hak daripada tanggung jawab dan 
pelayanan kepada dari “pos”-nya 
tersebut.

Telah ditulis pada bagian 
pendahuluan bahwa kita sekarang 
dalam kondisi berbahaya 
(“nyaman”) karena berhubungan 
dengan beberapa hal:
a. Standar atau up to standar secara 

tertulis pada sistem pengawasan 
internal terlambat terhadap 
perkembangan peraturan, teori-
teori, per-UU-an, perangkat 
berupa referensi, operating 
procedure “di dunia auditing”, 
dan perangkat penunjang/
pendukungnya.

b. Sumber daya manusia sebagai 
pejalan standar sistem tertulis 
yang up to date tidak merasa 
memerlukan, yang akhirnya 
terjebak dalam rutinitas/apatisme 
yang mengarah kepada prinsip 
“hamba uang” atau materalistis. 
Faktor empowerment atau 
memberdayakan sumber daya 
manusia “sama sekali’ tidak 
terlihat.

c. Orientasi aliran air sungai. Ini 
tak jauh beda dengan dua hal di 
atas, ini hanya mengikuti rutin 
aliran proses dari hulu sampai ke 
hilir tanpa ada inisiatif/kreatifi tas 
(segala hal dilakukan dengan satu 
irama yang namanya rutinitas). 
Siapapun atau benda apapun 
yang “ringan” bila jatuh atau 
dijatuhkan pada aliran air sungai 
pasti akan mengikuti aliran air 
tanpa banyak “cingcong” atau 
masuknya belalang dalam toples 
tertutup bila tutupnya dibuka 
dia akan meloncat sebatas tutup 
saja walau tutupnya telah dibuka 
(silakan coba deh). Dalam 
contoh prakteknya adalah ukuran 
kinerja hanya berkutat pada 
rasio penyerapan anggaran yang 
tinggi tanpa “memperdulikan” 

target penyelesaian atau “tidak 
akan pernah” dikerjakan. Secara 
umum dikarenakan tidak adanya 
“rasa tanggung jawab”, “mudah 
menyerah”, easy going, “tak 
mungkin bos mengerjakan”, putus 
asa, kemalasan, tidak sepenuh hati 
mencoba membuat, kurang tekun, 
“penanya telah tumpul dan kosong 
tabungnya”, nafsu besar tenaga 
kurang, tinggal cuplik dan lakukan 
penyesuaian-penyesuaian saja tidak 
berdaya/sanggup serta alasan-alasan 
lainnya negatif akan menambah 
“runyam” dan berlarut-larutnya 
penyelesaiannya. Terlihat telah 
cukup lama kita dalam kebingungan, 
karena karakter kepemimpinan silih 
berganti dan cenderung tidak atau 
sama sekali memiliki: C, CY dan E; 
sehingga niat dan harapan ataupun 
upaya untuk selesainya target hanya 
sebatas ucapan di bibir yang dilapisi 
lisptik saja yang dapat berganti 
warna-warninya.

Program defragmentasi yang 
terkait dengan suatu kegiatan 
organisasi dari suatu panduan/
perangkat yang tersusun secara 
baik, terstruktur, praktis, up to date 
yang menjadi tuntunan dari para 
pelaksana kegiatan dan kelompok 
penunjang kelihatannya telah jauh 
dari harapan siapapun-karena hal 
ini mengandung kebebasan dalam 
arti negatif yang diibaratkan seperti 
orang buta menuntun orang buta, 
orang buta mengatakan suatu 
bentuk binatang - memang menurut 
pikiran mereka betul namun tidak 
benar.

Hambatan atau pencarian alasan 
telah diungkap tadi diatas, namun 
intinya siapa yang bertanggung 
jawab dan memiliki C, CY dan E. 
Kadang kita melupakan atau pura-
pura kena penyakit lupa bahwa 
segala jabatan baik struktural, 
fungsional dan staf sejak menempati 
atau ditempatkan pada suatu “pos” 
dengan tanggung jawab tertentu 
menjadi tidak memperhatikan tugas 
dan fungsinya dalam menjawab 
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kualitas keluaran yang optimal. 
Kenaikan kualitas (delta positif) 
tidak diketahui karena tidak suka 
diukur, tidak dicoba diukur atau 
tidak ada standar; apalagi mau di-
up to standard dengan evaluasi 
lengkap. Sekarang sangat 
dirasakan seolah-olah “OK” saja, 
namun perlu dikatakan semakin 
jauh dari jaminan kualitas 
internal dan “auditor eksternal” 
akan semakin menunjukkan 
“kedigyajaanya”.

d. Krisis pembangunan kinerja. 
Kondisi ini seolah-olah tidak 
dirasakan sejalan dengan 
bergulirnya waktu. Hal ini terkait 
tidak adanya “sense of crisis” 
dan “servant leader”. Kedua 
parameter ini sangat dibutuhkan 
dalam hal mendongkrak kinerja. 
Perasaan terhadap krisis sangat-
sangat tidak terbangunkan dalam 
rangka menekan atau mengurangi 
dampak negatip terhadap kinerja 
yang berkelanjutan. Kondisi 
ini hanya bisa ditanggulangi/
dikurangi dengan karakter 
“servant leader”, yang bercirikan: 
emosi yang terkendali, arogansi 
yang tidak seperti “menggila” 
dan tidak memiliki egoisme atau 
egosentris.

 Sehubungan krisis ini kalau 
dibiarkan akan menghancurkan 
organisasi dengan segala aspek 
manajemen dan etika moral, 
terutama memberi dampak 
“kehancuran” terhadap sumber 
daya manusia. Krisis seharusnya 
dicegah atau ditekan sekecil 
mungkin. Perlu mendapat 
perhatian besar, karena dapat 
diandaikan seperti ilalang yang 
mulai tumbuh di daerah subur 
yang lama kelamaan akan 
menguasai daerah tersebut 
dengan ilalang-ilalang lainnya 
sehingga tumbuhan aslinya 
akan menjadi punah dan mati. 
Demikian juga sense of crisis 
akan memberi dampak kepada 
sumber daya manusia berupa 

apatisme yang sejalan dengan 
fungsi bergeraknya waktu, 
konsumerisme, dan lain-lain.

 Apatisme ini akan memberi 
dampak berupa pukulan 
“meninabobokan” sumber 
daya manusia yang “nyaman” 
dengan materi yang namanya 
“uang” yang akan membuat 
dirinya menjadi hamba uang dan 
bukan uang menjadi hambanya. 
Inilah yang akan menimbulkan 
korupsi yang tidak kentara/
kelihatan atau disebut dengan 
hidden corruption; yang seolah-
olah tidak menghancurkan citra 
sumberdaya manusia namun 
daya rusaknya analogi dengan 
korupsi yang nyata.

 Mau contoh banyak, salah 
satunya adalah perangkat 
kita tidak up to date untuk 
melakukan suatu kegiatan, 
namun tetap saja bisa jalan kan? 
Hidden corruption-nya adalah 
dengan anggaran yang telah 
direncanakan dan direalisasikan 

namun melakukan kegiatan tidak 
mengikuti dukungan perangkat 
yang terbaik dan terbaru sesuai 
kebutuhan unit atau organisasi.

e. Tidak ada kerelaan “korban” 
waktu dan uang. Istilah disini 
penulis katakan pemimpin 
(terutama) yang tidak mau “bayar 
harga” demi perangkat organisasi 
yang semakin tertinggal namun 
tidak mau “peduli” (cuek bebek). 
Ini aspek sangat berbahaya atau 
dapat dikatakan bahaya laten, 
karena “apa” yang organisasi 
butuhkan tidak “digubris” atau 
tidak mau tahu sama sekali – yang 
penting waktu dan pemasukan 
normal dan” tambahannya” 
adalah “hak gua”.

 Bila kita menempatkan atau 
ketempatan pemimpin atau 
pejabat hanya sekelas demikian 
maka apa yang ditabur jelas 
terlihat dari tuaiannya atau 
akibatnya akan terasa seiring 
terbit dan terbenamnya matahari 
yang berulang. Hal ini akan 
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terlihat dari waktu ke waktu dan 
tanpa terasa dan berlangsung 
secara rutin dan seolah-olah 
berjalan secara wajar-wajar saja. 
Hal ini terlihat dalam bentuk 
pelanggaran dari norma/rambu 
maupun peraturan perundangan-
undangan seperti: tidak mau 
“menantang” bervariasi 
audit, “lari” dari penugasan 
audit dekswork dengan 
alasan bermacam-macam, 
“perselingkuhan” ruang lingkup 
audit, pemilihanpenugasan pada 
daerah-daerah ataupun objek 
audit tertentu, hilangnya rasa 
malu terhadap pengulangan 
penugasan pada suatu objek 
secara periodik, tidak peduli 
terhadap teman sejawat 
(penghianatan, iri hati, dan 
lain sebagainya), “penekanan” 
demi memperoleh “order” bagi 
“usahanya” (M.Nazaruddin 
phobia ?), dll.

Dengan uraian kelima kondisi 
“berbahaya” tersebut, penulis 
mencoba “menawarkan solusi“ 
melalui “alat” dari penataan 
ulang (defragmentasi) terhadap 
segala parameter atau unsur yang 
mempengaruhi dalam organsisasi, 
seperti:

= Tone of the top sebagai manajer 
atau pemimpin tertinggi di suatu 
organisasi membuat catatan 
terhadap seluruh kewajiban yang 
belum dapat dipenuhi (semacam 
“daftar dosa”) selama dia mulai 
“berkuasa” sampai saat ini dan 
juga membuat harapan atau cita-
cita apa yang dia inginkan dari 
saat ini hingga kedepan. Patut 
dicatat bahwa catatan ini tidak 
berisi keberhasilan yang lalu-
hal ini dikarenakan keberhasilan 
cenderung dilupakan bawahan 
dibandingkan kegagalan kecuali 
hal-hal yang membuat “have 
fun“ saja.

= Teknik bendungan air. Teknik 
ini diartikan sebagai berpikir 
terbalik yaitu dari hilir ke 

hulu untuk melihat apa yang 
telah kita lakukan dimasa lalu. 
Hal ini perlu agar kita dapat 
menaikkan “tahta” atau “level” 
kerja atau capaian kinerja. 
Dan selanjutnya tanyakan, 
mau apa kita selanjutnya? 
Mengatur langkah-langkah kerja 
berdasarkan prioritas atau secara 
sporadis saja, atau melakukan 
“pembobolan” dari bendungan 
secara sistemik atau melalui 
penggerusan perlahan-lahan-
sehingga terjadilah aliran air 
“kenyamanan” secara rutin tanpa 
melihat perubahan yang telah 
terjadi maupun akan terjadi.

 Disini kita harus memilih. 
Sangatlah riskan atau 
disayangkan jika kita memilih 
“membobol” bendungan-jelas 
akan sangat berbahaya bagi 
organisasi namun nyaman bagi 
seseorang yang “bertahta” dan 
merupakan tipe tidak sadar diri 
atau “mabuk” kekuasaan; yang 
bercirikan dalam sikap/perangai 
atau karakter kesehariannya 
telah sangat-sangat terlihat.

 Pilihan lainnya saat 
pembendungan atau melompat 
dari aliran air. Disinilah 
sumberdaya manusia diuji 
mau ikut aliran atau melompat. 
Mau ikut aliran atau memiliki 
pendirian yang teguh dengan 
keyakinannya bahwa yang benar 
akan nyata sejalan dengan waktu.

 Jarang di birokrasi sumberdaya 
manusia memilih teguh dan 
konsisten, biasanya ikut aliran 
sehubungan kurang percaya/
yakin dari berkat/kelimpahan 
yang akan datang didalam 
keteguhannya - sehingga faktor 
C, CY dan E walaupun tidak 
dimiliki seorang pemimpin dan 
dirinya pun menyadari, tetap 
saja tidak pernah melakukan 
lompatan dari bendungan 
berupa pengunduran diri atau 
pergi kepada organisasi yang 
“pas” baginya atau pensiun dini.

= “Campur tangan” dari eksternal 
(hidden hand) organisasi. Banyak 
faktor yang dapat menyebabkan 
hal ini terjadi, salah satunya 
adalah kita tidak berdaya 
menghadapi suasana atau 
lingkungan pengendalian secara 
internal itu sendiri, memang kita 
suka “bermain” di luar internal 
atau bisa juga karena kita tak 
memiliki kemampuan (impotent) 
untuk melakukan suatu 
perubahan agar dapat diterima 
dalam lingkungan kerjanya. 
Kesulitan ini umum terjadi di 
dunia “gelap” birokrasi, namun 
ada juga yang “sukses”. Kalau di 
dunia non-birokrasi, pencarian, 
penemuan, penunjukkan dan 
fair play untuk penunjukkan 
seseseorang profesional (C, CY 
dan E) dilakukan secara terbuka 
dengan jejak rekam dari para 
calon cenderung jelas untuk 
suatu “tahta” tertentu. Jadi tidak 
ada terjadi perpindahan/migrasi 
penyakit atau “sampah” dari 
suatu tempat ke tempat kita.

 Penyakit dapat perpindah 
karena adanya “campur tangan” 
dari tangan-tangan kotor yang 
memiliki daya rusak yang sangat 
hebat. Kenapa, di dunia birokrasi 
walau memiliki jejak rekam, 
namun seolah-olah dipakai 
(“diabaikan”), dikarenakan 
beberapa faktor: kesalahan 
dianggap berjasa, melanggar 
aturan dianggap tidak melakukan 
kesalahan, tindakan fasik 
menjadi kelemahan manusiawi, 
tidak sepaham dianggap mesti 
dipindahkan ke unit lain, “mafi a” 
kelompok/kroni, ABS (asal bapak 
senang) atau ABU (asal bapak 
untung), merasa sebagai manusia 
yang tidak pernah melakukan 
kesalahan, dan sebagainya.

 SARA merupakan batu ganjalan 
efektif selain daripada menabung 
kelompok disaat tidak menjabat 
lagi, mengorbankan pegawai 
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yang berprestasi namun kurang 
disukai, praktek bumi hangus 
SDM, lupa pepatah gajah mati 
meninggalkan gading harimau 
mati akan meninggalkan 
belangnya, membawa “sampah” 
(garbage) ke unit, dan tindakan-
tindakan di luar kewajaran 
(phobia kekuasaan) sampai 
kepada “dendam kesumat”.

 Solusi campur tangan eksternal 
diperlukan karena pihak internal 
telah “out of control” terhadap 
keperluan membangun kapasitas 
organisasi yang secara terus 
menerus sehubungan telah 
dijauhinya profesionalisme 
dalam beroganisasi yang antara 
lain tidak adanya attitude dan 
karakter yang bercirikan servant 
leader sebagai dibahas pada 
tulisan selanjutnya. Praktek 
campur tangan eksternal dapat 
berupa: tour of duty/area, diminta 
untuk mengundurkan diri, 
pensiun dini, “dicopot” karena 
kurang mampu, di-“staffi ng”-
kan, atau memiliki kesadaran 
diri untuk mundur, dan lain-lain 
cara.

= Mencari tokoh yang bercirikan/
berkarakter “servant leader” 
yang secara operasional/
prakteknya penerobos (bukan 
pemberontak, bukan pengikut-
penjilat, bukan ABS/ABU dan 
juga bukan yang macam-macam 
negatip), disini adanya suatu 
kontrak kinerja/kerja yang 
bukan kontrak untuk berkuasa. 
Tokoh yang demikian, penulis 
yakin ada, hal ini dikarenakan 
kita “masih” memiliki SDM 
yang berpendidikan, beretika, 
bermoral, berintegritas, attitude, 
keluarganya baik/utuh, melayani, 
ada gandum tapi di tengah 
ilalang, terang tidak mungkin 
bersatu dengan gelap (kebenaran 
di negeri kegelapan) dan lain 
sebagainya. Walau demikian 
memang tidak ada manusia yang 
sempurna. Kalau faktor-faktor 

positif tersebut telah ada dan 
tidak ada “ganjalan”; kita akan 
masuk ke dalam organisasi yang 
cerah, maju, bermisi yang jelas 
dan baik dibawah kepemimpinan 
“beliau”. Yang penting servant 
leader atau pemimpin yang 
melayani pasti memiliki: 
harapan dan masa depan yang 
baik dan positip; karena menurut 
Prof. J. E. Sahetappy bahwa: jika 
ingin melihat ikan yang busuk 
maka lihatlah kepada kepalanya. 
Kata kata beliau mengandung 
pengertian juga kepada 
organisasi bahwa organisasi yang 
memiliki kebusukan dipastikan 
organisasi tersebut memiliki 
pemimpin/kepala yang busuk 
juga; makanya jangan berharap 
dan bermimpi terlalu banyak 
kepada organisasi dibawah 
kepemimpinan beliau.

 Untuk saat ini hanya “tinggal 
waktu sesaat” lagi datangnya 
tokoh yang memiliki “servant 
leader”. Tinggal sesaat lagi, 
artinya tidak terlalu lama 
tergantung rencana-Nya dan 
rancangan-Nya ditengah 
ketidaksabaran kita sebagai 
manusia apa adanya yang 
“bingung”; yang cenderung 
menginginkan segera, semakin 
cepat semakin “baik” dan tempo 
yang sangat cepat. Perubahan/
metanoia pasti terjadi ditengah 
keadaan yang tidak menentu dan 
lingkungan kefasikan percaya 
saja Dia pasti melakukan yang 
terbaik dan hanya menunggu 
waktu-Nya.

= Tahu Diri atau Instropeksi. Ini 
faktor sangat menentukan mau 
kepala ikan busuk atau segar 
pada organisasi yang kita pimpin. 
Perikop ini sangat penting, 
karena dari pribadi seorang 
pemimpin yang seperti nahkoda 
menentukan arah yang jelas 
untuk menuju sandaran atau 
pelabuhan yang dituju dengan 
kecukupan dan keandalan dari 

kapal yang baik. Percuma atau 
sia-sialah kecukupan dari suatu 
kapal bila memiliki nahkoda 
yang tidak tahu diri (sadar) atau 
pribadi yang menggunakan 
kuasanya untuk hal-hal yang 
negatif, merasa kuasanya tanpa 
batas, mengatakan “aku” tidak 
melihat angin dan mengatakan 
“aku” sanggup mengatur 
angin. Inilah kehancuran yang 
akan dia tuai karena dia telah 
menabur “ketidaktahuan diri” 
alias kesombongan/keangkuhan 
pribadi.

 Solusi akan memerlukan “waktu” 
dan “obat” berupa kesadaran 
diri, minta pertolongan teman 
terdekat yang benar (bukan 
penyesat) dan memiliki hikmat 
dan sudah jelas yang pertama 
minta tolong pada Tuhan. 
Pencapaian yang maksimal 
dan murni akan menimbulkan 
hikmat/kecantikan dari dalam 
(inner beauty) dan damai 
sejahtera. Bila gagal atau tidak 
berusaha sadar diri penulis 
yakin sekali dia akan menelan 
“racun” dan dibawa kepada 
kuasa gelap ke dalam tindakan-
tindakan yang lebih jahat dari 
sebelumnya, sadisme, arogansi 
dan sejenisnya dan akhirnya 
diarahkan kepada tindakan 
“bunuh diri”, kehancuran 
keluarga dan persaudaraan 
antar teman serta masuk dalam 
“penjara” kegelapan tanpa akhir.

KESIMPULAN

1. Defragmentasi memerlukan 
proses atau langkah tindak yang 
pasti/nyata dari “tone of the 
top” dan juga dari lapisan level 
tertentu.

2. Defragmentasi akan mendapat 
“perlawanan” dari personel yang 
tidak memiliki: Kompetensi (C), 
Kapasitas (CY), dan Pengalaman 
(E) – yang akan berdampak pada 
“sang personil” akan berkarakter 
tanpa integritas.
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3. Perangkat sistem yang berciri 
kemajuan akan mencerminkan 
SDM pelaksana yang 
berkembang.

4. Tanggung jawab terhadap tugas 
dan fungsi dari segala jabatan 
struktural maupun fungsional 
untuk melakukan defragmentasi 
perangkat sistem dari suatu 
organisasi merupakan suatu 
tuntutan di era modernisasi – 
globalisasi.

5. Kondisi-kondisi berbahaya 
atau “nyaman”, umumnya 
berhubungan dengan: lemah/
lambannya defragmentasi 
terhadap perangkat sistem, SDM 
“tidak merasa” perlu, orientasi 
manajemen “aliran air sungai”, 
krisis pembangunan kinerja, 
tidak adanya “servant leader”, 
apatisme dari SDM, adanya 
sifat hamba uang/materialistik, 
hidden corruption, dan tidak 
mau berkorban/rela baik secara 
waktu dan uang.

6. Kesuksesan defragmentasi dapat 
melalui solusi seperti: tone 
of the top membuat catatan 
kewajiban-kewajiban yang perlu 

segera dilakukan, membuat pola 
berpikir terbalik atau teknik 
bendungan air untuk mengatur 
langkah menaikkan capaian 
kinerja ke depan (program 
kinerja), personil yang tidak 
memiliki C, CY, dan E harus 
“sadar diri” dengan cara: duduk 
pada organisasi yang “pas”, 
mengundurkan diri atau mohon 
pensiun dini, perlu campur 
tangan (hidden hand) dari 
eksternal organisasi sehubungan 
tidak tertangani secara intern 
masalah SDM yang memenuhi 
C, CY, dan E yang berdampak 
kepada mutasi/berpindahnya 
penyakit seperti: bersalah 
dianggap berjasa, melanggar 
disiplin dianggap berprestasi, 
jejak rekam buruk dianggap 
“manusiawi”, “mafi a” kelompok/
kroni, SDM-SDM “menghasilkan 
materi”, SARA, lemah 
integritas, membawa sampah 
(garbage), phobia kekuasaaan, 
mengorbankan SDM berprestasi, 
sampai kepada “dendam 

kesumat” (kepahitan hati) yang 
berkepanjangan, mencari secara 
benar dan penuh hikmat tokoh 
yang bercirikan “servant leader” 
(C, CY, E, beretika, bermoral, 
dan berintegritas, attitude, 
keluarganya bersih/utuh, terang 
dan melayani) dan tahu diri/
introspeksi tanpa terkait kepada 
kepribadian siapa saja yang 
akan berfungsi sebagai nahkoda 
yang berkarakter bijaksana, 
berkhidmat, berintegritas, selalu 
berpikir positif dan menanamkan 
prinsip “tabur-tuai” (barangsiapa 
menabur ketidaktahuan/
kesombongan diri pasti akan 
menuai “kehancuran”) serta 
solusi memerlukan “waktu” 
dan “obat mujarab” agar 
defragmentasi perangkat sistem 
sukses.

REFERENSI

1. Wikipedia
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia
3. Berbagai blog dan internet
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GELOMBANG PENGAWASAN MENGATASI KKNGELOMBANG PENGAWASAN MENGATASI KKN

PENDAHULUAN

Makna yang dari judul 
tulisan di atas sangat 
mendalam. Secara 

mendasar gelombang pengawasan 
dapat diartikan bahwa pelaksanaan 
pengawasan dapat diartikan 
bahwa pelaksanaan pengawasan/
pengendalian berlangsung terus-
menerus, tanpa henti. Laksana 
alunan ombak/gelombang air 
laut yang terus bergerak. Hal ini 
tidak bisa dipungkiri dan dihindari 
karena Indonesia dalam indeks 
Prestasi Korupsi (IPK) cukup 
mengkhawatirkan.

Kalau gelombang laut yang dahsyat 
(tsunami) yang ribuan orang. 
Bukan hanya itu, infrastruktur 
jalan dan berbagai bangunan yang 

berada di sekitar pesisir pantai 
luluh lantah diterjang tsunami. 
Demikian pula dengan gelombang 
pengawasan dapat mengefektifkan 
dan mengefi siensikan dana 
pembangunan. Hasilnya dapat 
mengangkat harkat rakyat 
banyak dari ketertinggalan dan 
keterbelakangan.
 

Kalau gelombang tsunami memiliki 
daya rusak yang dahsyat karena 
tinggi gelombang, kecepatan 
dan kekuatannya amat besar. 
Gelombang pengawasan memiliki 
daya bangun dan daya cegah yang 
besar pula terhadap keberhasilan 
program pembangunan nasional. 
Karena daya cakupnya (cakupannya) 
tidak hanya aspek legalitas dan 
regularitas semata. Tapi juga aspek 

efi siensi, efektifi tas, dan ekonomis.
 

Dengan perkataan lain, 
gelombang tsunami menimbulkan 
bencana, sedangkan  gelombang 
p e n g a w a s a n / p e n g e n d a l i a n 
menghasilkan manfaat bagi rakyat 
banyak, khususnya peningkatan 
kesejahteraannya.

PEMBAHASAN

Cakupan pengawasan di atas akan 
menghasilkan tata pemerintahan 
dan pembangunan yang 
berdayaguna dan berhasilguna. 
Baik pada pengelolaan pendapatan 
Negara maupun pemanfaatan 
atas pendapatan Negara tersebut. 
Pengalaman telah mengingatkan 
bahwa IPK Indonesia masih 
mengkhawatirkan karena adanya 

Oleh : Rudy
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gangguan-gangguan praktik KKN 
yang menggerogoti keuangan 
Negara (pendapatan dan 
pemanfaatan pendapatan) dan 
kewibawaan pemerintah.
 

Oleh karena itu, kita berharap 
tidak ada lagi gangguan. Setidak-
tidaknya meminimalisasi gangguan 
tersebut (KKN) dalam membangun 
kesejahteraan rakyat. Sebab tujuan 
akhir dari pembangunan bangsa 
seharusnya untuk kepentingan 
rakyat. Merekalah pelaku dan 
penerima hasil-hasil pembangunan 
yang merupakan perwujudan 
mengisi kemerdekaan. Kini saatnya 
kita melakukan perbaikan.
 

Pertama, penyusunan program 
kerja/kegiatan harus berbasis 
kinerja, ditujukan untuk mengetahui 
potensi capaian sasaran dan output/
hasil yang jelas. Artinya program 
kegiatan yang akan dilaksanakan 
harus benar-benar menghasilkan 
output yang bermanfaat untuk 
menunjang tugas pokok dan fungsi 
dalam mencapai tujuan. Manfaat 
dari keluaran (output) ini amat 
ditentukan oleh pemetaan kegiatan 
yang benar-benar memperhitungkan 
atau memperhatikan potensi sumber 
daya. Program kegiatan berbasis 
kinerja juga bertujuan untuk 
menghindari uraian kegiatan yang 
berpotensi tumpang tindih. Program 
kerja yang demikian juga lebih 
mengedepankan kegiatan yang 
tepat sasaran, efektif, dan efi sien. 
Pengertian lebih luas, akan dapat 
menekan kegiatan yang berpotensi 
menyimpang dan mengefi sienkan 
anggaran Negara dari segala bentuk 
distorsi (gangguan).
 

Oleh sebab itu, urgensi tersebut di 
atas pas dengan aktualitas kegiatan 
pemerintahan dan pembangunan 
yang semakin variatif. Tentu, 
program kerja yang berbasis kinerja 
menjadi pilihan tunggal dalam 
upaya mewujudkan pencapaian 
sasaran dan tujuan pembangunan 
yang berdayaguna dan berhasilguna.
 

Kedua, penyusunan anggaran 
berbasis kinerja ditujukan untuk 
mengutamakan upaya pencapaian 
output (keluaran) dan out come 
(hasil) atas alokasi belanja (input) 
yang ditetapkan. Anggaran berbasis 
kinerja ini harus didasarkan atas 
sasaran tertentu yang hendak 
dicapai dalam satu tahun 
mendatang. Dengan perkataan lain, 
rencana strategis kegiatan unit kerja 
menjadi panduan utama dalam 
pengawasan anggaran berdasarkan 
kinerja (prestasi kerja).
 

Paling tidak lima karakteristik 
anggaran berbasis kinerja, yaitu :
a. Adanya keterkaitan antara 

pendanaan dengan keluaran dan 
hasil yang diharapkan.

b. Mengutamakan efi siensi dalam 
pencapaian hasil dan keluaran.

c. Memerlukan indicator kinerja, 
standar biaya dan evaluasi 
kinerja dari setiap program dan 
jenis kegiatan.

d. Kegiatan yang direncanakan dan 
standar biaya yang ditetapkan 
pada permulaan siklus tahun 
untuk menentukan anggaran 
yang direncanakan dan prakiraan 
maju.

e. Penetapan standar biaya (umum 
dan khusus) bagi pemerintah 
pusat oleh Menteri Keuangan 
setelah berkoordinasi dengan 
kementerian/lembaga terkait.

Berdasarkan karakteristik itulah, 
diharapkan pendanaan dengan 
keluaran benar-benar berkorelasi. 
Oleh sebab itu pula hendaknya 
anggaran berbasis kinerja sudah harus 
menggambarkan keberhubungan 
atau kebersambungan dengan 
pencapaian kegiatan yang 
diprogramkan. Jika tidak, berarti 
menglangi kesalahan/kekeliruan.
 

Ketiga, mengintensifkan 
pengawasan atau pengendalian atas 
pelaksanaan kegiatan yang telah 
diprogramkan dan dianggarkan. Ini 
sudah merupakan konsekwensi logis 
karena diperlukan dalam tindakan 

pencegahan terhadap terjadinya 
penyimpangan atau kesalahan fatal 
yang akan menghambat pencapaian 
tujuan. Oleh karena itu, pengaasan/
pengendalian mempunyai peranan 
yang sentral atas pengelolaan 
unit kerja dan segala gangguan. 
Sentralitas ini begitu terasa 
manfaatnya apabila pengelolaan ada 
yang mandeg. Perbaikan diperlukan 
agar system dapat berfungsi.
 

Dengan demikian penguatan 
fungsi pengawasan/pengendalian 
ini menjadi penangkal atau obat 
pencegah atas kekurangan yang 
menghambat pencapaian kinerja 
yang berdayaguna dan berhasilguna. 
Penguatan fungsi pengawasan 
atau pengendalian sesuai struktur 
dan strata kepemimpinan akan 
menjamin efi siensi dan efektivitas 
pelaksanaan tugas.
 

PENUTUP

Atas uraian singkat ini dapat 
dipadatkan menjadi out point 
penting yaitu cakupan pengawasan 
yang cukup strategis terhadap upaya 
pencegahan dini atas kekeliruan 
ataupun penyimpangan
Peranan  sentral pengawasan yang 
dilakukan strata kepemimpinan 
menjadi hal penting dalam 
pencapaian kinerja yang optimal. 
Oleh karena itu, perlu dukungan 
dari para jajarannya untuk meraih 
kinerja yang optimal itu. Yuk 
kerjakan !.

SUMBER RUJUKAN BACAAN :

Bahan-bahan materi anggaran 
berbasis kinerja diklat dikantor 
sendiri, Inspektorat Jenderal 
KESDM, 14 s.d 15 Mei 2007.
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CERMIN & KACACERMIN & KACA
oleh: Jacky R. WarellaKita telah sering mendengar 

kata-kata cermin dan kaca. 
Kedua benda dengan nama 

tersebut di atas dapat dibedakan 
bila kita atau siapa saja atau benda 
apa saja telah berdiri di depannya. 
Kenapa bisa demikian?

Secara pendefi nisian, cermin adalah 
suatu permukaan yang cukup licin 
untuk membentuk “image”, dan 
kaca merupakan benda yang keras, 
biasanya bening dan mudah pecah 
– biasanya tembus pandang. Tapi 
apa hubungan keduanya dengan 
dunia birokrasi? 

Seorang pejabat tua bertanya, 
merenung dan mulai tertarik pada 
kedua benda tersebut – dan tertanam 
pada pikirannya – kenapa gara-gara 
kedua benda tersebut, Sang Pejabat 
menjadi sulit tidur nyenyak saat ini? 
Dan ada apa pula kaitannya dengan 
saya? Seorang yang beriman nan 
bijaksana (Sang Manna) pun  dia 
tanyakan – dan dengan anggukan 
penuh arti dan senyum ramah pun 
menjawab: belilah atau jika ada 
sebuah cermin dan juga sebuah 
kaca, letakkan keduanya pada sisi 
berbeda pada suatu ketinggian 
menghadap ke daerah terbuka dan 
luas. Lalu Sang Pejabat bertanya: 
“Selanjutnya, apa yang saya lakukan 
dengan kedua benda tersebut? Sang 
Pejabat pun berpikir, kok persis 

karir puncak dengan segala 
cara yang saya lakukan dan 
dapat menjaga image – dan ini 
penting juga, karena seperti kata 
anak-anak muda: jaim = jaga 
image – bahwa saya berwibawa, 
penentu kekuasaan, uang, dan 
lain sebagainya.

2. Saya dengan jabatan bisa memiliki 
segala yang saya inginkan: harta, 
aset, kemewahan, tabungan, dan 
segala hal yang dunia tawarkan, 
saya bisa lakukan.

3. Saya memiliki kekuasaan/otoritas 
sebatas yang tampak di cermin, 
ada waktunya, kenapa? Saat 
saya pergi dari cermin, hilanglah 
semuanya – seperti daun kering 
dibawa terbang angin, entah 
kemana.

4. Saya melihat wajah dan tubuh 
saya semakin menua, renta, dan 
kadang-kadang terserang penyakit 
“orang kaya kata masyarakat 
umum”,  seper t i :  j an tung , 
keropos tulang, pelupa, badan 
bergetar, hilangnya beberapa 
alat “dalaman” (potong usus, 
ginjal, empedu, dan lain-lain) dan 
“power sindrome” dan semua 
yang saya lakukan dengan jabatan 
(kekuasaan) lenyap bersama 

waktu.
5. Akhirnya dengan telanjang disini, 

saya akan kembali ke Tuhan dan 
sebagaimana saya lahir telanjang 
akan kembali juga ke Tuhan.

6. Saya melihat, terpampang betapa 
merahnya dosa-dosa saya seperti 
buah kismis – ampun Tuhan!

Sang Pejabat pun menggeser tubuh 
telanjangnya kepada kaca. 
Hasilnya:

1. Saya tidak malu lagi, karena saya 
tidak melihat di depan ada tubuh 
telanjang. Saya bebas melakukan 
apa saja.

2. Saya dapat melihat indahnya dan 
luasnya kuasa Tuhan. Saya pun 
menginginkannya, maha kuasa.

3. Dengan kuasa “tanpa batas” akan 
saya rebut apa saja yang dunia 
tawarkan. Saya sikat lawan-lawan 
saya, saya raup harta benda 
dimana saya bekerja, buat fitnah, 
fiktifkan segala kegiatan, racuni 
dengan falsafah uang segala-
galanya (kita butuh uang itu), 
acara pesta pora, dan hal-hal 
negatif lainnya.

4. Saya  menggunakan jurus -
jurus film seperti: kodok yang 
menggerakkan anggota tubuhnya 

sama yang membuat gelisah dan 
susah tidur adalah kedua benda 
tersebut. Ah, ini mungkin jalan 
Tuhan buat saya (dalam hatinya). 
Sang Manna pun tidak menjawab 
apa yang harus diperbuat Sang 
Pejabat, namun sambil tersenyum 
dan lihat Dia berucap: “Datanglah 
atau tidak datang kesini pun tidak, 
tak apalah kok. Pergilah Sang 
Manna untuk minum teh hangat di 
terasnya – sambil memandang jauh 
kedepan halamannya.

Bagaimana selanjutnya Sang 
Pejabat? Inilah hasil Sang Pejabat 
saat menatap cermin:
1. Saya hebat, dapat mencapai 

ETALASEETALASE
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6. Ah... betapa “bersihnya” saya, 
saya “suci”, rajinnya “beribadah”, 
saya mengendalikan diri sendiri, 
saya lakukan berhala materi dan 
mengatakan dan membudayakan 
bahwa materi bisa membeli 
dunia: jabatan, keinginan tubuh, 
memperbudak orang, penyembah-
penyembah saya, mencampurkan 
tawa dan tangis yang saya suka, 
mulut dapat mengeluarkan kutuk 
dan berkat sebagaimana saya suka. 
Hebat kan!

Tak ada Tuhan tuh; tapi kenapa hati, 
eh jantung saya berdegup-degup 
keras, kenapa ini? Tak ada jawaban, 
hening, sunyi ternyata saya sendiri, 
tapi seperti ada sesuatu pribadi 
yang lain di dekat saya, aneh... tapi 
ini nyata.

Selang esok hari sorenya, datanglah 
Sang Pejabat menemui Sang Manna 
– juga akhirnya. Sang Manna 
menanyakan bagaimana, apakah 

kemana saja saat berenang “di 
air”, bangau yang memandang 
kesegala arah dengan kaki yang 
panjang – apa-apa saja yang 
dapat saya “santap”, gajah yang 
akan menabrak siapa saja yang 
menghadang dan menginjak 
sampai  gepeng bagi  yang 
melawan, ular yang akan berkelit 
bila menemui masalah sambil 
siap menelan/menyantap apa saja 
yang di depan mata, dan lain-lain 
ilmu binatang (kampret, burung 
hantu) akan saya gunakan tapi 
bukan binatang-binatang yang 
tulus (merpati, burung gereja, dan 
lain-lain) – yang penting tujuan 
saya tercapai.

5. Saya akan mengatur pegawai-
pegawai dan jabatan – yang 
penting menyenangkan, menjilat, 
penyembah, menyetorkan dana – 
terserah bagaimana cara mereka 
mencarinya, mengikutkan siapa 
saja yang saya suka.

telah bisa tidur dengan nyenyak? 
Sang Pejabat pun menjawab makin 
tidak bisa tidur juga. Kenapa? Tanya 
Sang Manna. Saya tidak dapat 
memilih mana yang baik dan benar 
dari kedua pandang dari cermin 
dan kaca – jawab Sang Pejabat. 
Baiklah, ada resep yang boleh anda 
coba, jawab Sang Manna. Apa itu? 
Komentar Sang Pejabat dengan 
galau dan mata merah karena 
kurang tidur. Oke, baca fi rman 
Tuhan setiap hari. Pikirkan hal-hal 
yang telah diberikan Tuhan dan 
taati aturan-aturan dan perintah 
Tuhan dengan kerelaan hati. Dan 
selanjutnya, terserah anda...! 
(Seperti iklan)

REFERENSI :
1. Artikata.com
2. Cermin, wikipedia; 17 Desember 

2010
3. Tidak “Jaim”, oleh Pdt. Hendri M. 

Sendajaja

ETALASEETALASE
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MANFAAT PERATURAN PEMERINTAHMANFAAT PERATURAN PEMERINTAH
tentang DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGItentang DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

dalam RANGKA PENYELENGGARAANdalam RANGKA PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI TA 2011DEKONSENTRASI TA 2011

Oleh : Zulfi kar Tandjung, Sigit Setiadi, Tamjani

PENDAHULUAN

Pada bulan September 2011 
telah diundangkan Peraturan 
Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral Nomor 14 Tahun 
2011 tentang Pelimpahan Sebagian 
Urusan Pemerintahan Di Bidang 
Energi dan Sumber Daya Mineral 
Kepada Gubernur Sebagai Wakil 
Pemerintah Dalam Rangka Peny-
elenggaraan Dekonsentrasi Tahun 
Anggaran 2011, Peraturan Menteri 
ini bertujuan untuk memberikan 
arah kebijakan kepada gubernur 
sebagai wakil Pemerintah dalam 
melaksanakan dan mengkoordina-
sikan penyelenggaraan dekonsen-
trasi di daerah. Peraturan Menteri 
ini merupakan amanat dari Pasal 2 
ayat (2) dan Pasal 16 ayat (5) Per-
aturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 

2008 tentang Dekonsentrasi dan 
Tugas Pembantuan, bahwa sebagai 
dasar pelimpahan sebagian urusan 
pemerintahan kepada gubernur seb-
agai wakil Pemerintah di daerah un-
tuk melaksanakan program/kegiatan 
di bidang energi dan sumber daya 
mineral dan lingkup urusan pemer-
intahan yang akan dilimpahkan 
ditetapkan dalam bentuk Peraturan 
Menteri/Pimpinan Lembaga.

PEMBAHASAN

Mengapa diawal tulisan kami 
mengatakan akhirnya? Peraturan 
Menteri ini seharusnya ditetapkan 
paling lambat minggu pertama 
bulan Desember untuk tahun 
anggaran berikutnya (dalam hal 
ini seharusnya Desember 2010) 
sebagaimana diatur didalam Pasal 

16 angka (6) Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 2008, berarti telah 
terjadi keterlambatan  9 (Sembilan) 
bulan penetapan dasar hukum 
urusan pemerintahan yang akan 
dilimpahkan di bidang energi 
dan sumber daya mineral pada 
tahun 2011. Namun pelaksanaan 
didaerah, tidak terjadi keseragaman 
pada pemakaian anggaran urusan 
pemerintahan yang dilimpahkan, 
dimana terdapat daerah yang telah 
memakai anggaran tanpa menunggu 
Peraturan Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral sebagai dasar 
hukum lingkup urusan pemerintahan 
yang akan dilimpahkan namun 
ada juga beberapa daerah yang 
menunggu penetapan peraturan 
menteri tersebut. Walaupun pada 
Bab XI Ketentuan Penutup Pasal 
16 Peraturan Menteri Energi dan 
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43Buletin Pengawasan Volume 8 No. 3 September 2011

Sumber Daya Mineral Nomor 14 
Tahun 2011 bahwa berlaku surut 
sejak tanggal   1 Januari 2011, hal 
ini merupakan preseden buruk yang 
diharapkan tidak terulang kembali.

Peraturan Menteri Energi dan Sum-
ber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 
2011 tentang Pelimpahan Sebagian 
Urusan Pemerintahan Di Bidang 
Energi dan Sumber Daya Mineral 
Kepada Gubernur Sebagai Wakil 
Pemerintah Dalam Rangka Peny-
elenggaraan Dekonsentrasi Tahun 
Anggaran 2011 terdiri dari 11 (se-
belas) Bab yaitu Ketentuan Umum, 
Maksud dan Tujuan, Lingkup Uru-
san Yang Dilimpahkan, Penyeleng-
garaan Dekonsentrasi, Tugas dan 
Tanggung Jawab Pelaksanaan Ke-
giatan, Pendanaan, Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban, Penarikan 
Kembali Pelimpahan, Pembinaan 
dan Pengawasan, Sanksi serta Ke-
tentuan Penutup.
 

TENTANG PELIMPAHAN 
WEWENANG.

Urusan pemerintahan di bidang en-
ergi dan sumber daya mineral yang 
dilimpahkan kepada gubernur seb-
agai wakil Pemerintah merupakan 
program/kegiatan bersifat non fi sik 
yang dilakukan melalui Program Du-
kungan Manajemen dan Pelaksanaan 
Tugas Teknis Lainnya Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral dan 
Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi 
Perencanaan dan Kerjasama Kemen-
terian Energi dan Sumber Daya Min-
eral, sebagai berikut :
1. Konsolidasi data dan informasi 

kegeologian (sumber daya 
geologi, geologi lingkungan, 
dan air tanah s erta kebencanaan 
geologi) yang ada/dimiliki atau 
dihimpun oleh kabupaten/kota;

2. Pendataan luas lahan terganggu 
dan areal reklamasi pa d a IUP 
yang diterbitkan oleh pemerintah 
kabupaten/kota;

3. Pembinaan dan pengawasan atas 
penyelenggaraan pengelolaan 
IUP yang dilaksanakan oleh 
pemerintah kabupaten/kota, 

yang meliputi :
a. Pengawasan eksplorasi;
b. Supervisi/pengawasan studi 

kelayakan;
c. S u p e r v i s i / p e n g a w a s a n 

persetujuan AMDAL atau 
UKL dan UPL;

d. S u p e r v i s i / p e n g a w a s a n 
terhadap Rencana Kerja 
Tahunan Teknis dan 
Lingkungan (RKTTL);

e. Pengawasan terpadu teknis 
pertambangan;

Untuk urusan pemerintahan tersebut 
tidak boleh dilimpahkan kembali 
oleh Gubernur kepada bupati/
walikota dan harus dilaksanakan 
oleh SKPD provinsi (dalam hal 
ini Dinas Pertambangan dan 
Energi Provinsi Aceh) berdasarkan 
penetapan dari gubernur.

Dalam penyelenggaraan pelimpa-
han sebagaimana dimaksud, guber-
nur wajib :
1. Melakukan sinkronisasi dengan 

p e n y e l e n g g a r a a n  u r u s a n 
pemer in tahan daerah dan 
menjamin terlaksananya kegiatan 
dekonsentrasi secara efektif dan 
efisien;

2. Menetapkan SKPD provinsi dan 
menyiapkan perangkat daerah 
untuk melaksanakan program dan 
kegiatan dekonsentrasi dengan 
mempertimbangkan persyaratan 
kemampuan dan kompetensi 
personil;

3. Menjamin pelaksanaan kegiatan 
dekonsentrasi dilaksanakan sesuai 
dengan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang telah ditentukan 
oleh Menteri;

4. Menjamin terwujudnya koordi-
nasi, pengendalian, pembinaan, 
pengawasan dan pelaporan

Gubernur mempunyai kewajiban 
memberitahukan kepada DPRD 
berkaitan dengan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang 
dilimpahkan kepada gubernur 
serta melakukan koordinasi dengan 
Kementerian melalui Direktorat 

Jenderal dan Badan mengenai :
1. Pelaksanaan fungsi pengaturan, 

pembinaan, dan pengawasan 
teknis atas pelaksanaan dekon-
sentrasi;

2. Pelaksanaan pemantauan dan 
evaluasi  terhadap capaian 
pelaksanaan teknis di daerah yang 
dilakukan oleh SKPD provinsi.

TANGGUNGJAWAB 
PELAKSANAAN DAN 
WEWENANG

SKPD provinsi bertugas dan 
bertanggung jawab melaksanakan 
Program Dukungan Manajemen 
dan Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral dan 
Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi 
Perencanaan dan Kerjasama 
Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral di daerah sesuai 
dengan lingkup urusan pemerintahan 
yang dilimpahkan kepada gubernur 
dengan Kepala SKPD provinsi yang 
bertanggung jawab secara fi sik dan 
keuangan terhadap pelaksanaan 
kegiatan yang dilimpahkan.  
Kewenangan penetapan SKPD 
provinsi dan pejabat pengelola 
kegiatan dekonsentrasi dilakukan 
oleh Gubernur yang terdiri atas :
1. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Barang/Kepala Satuan 
Kerja;

2. Pejabat Pembuat Komitmen;
3. Pejabat PengujilTagihan dan 

Penandatangan Surat Perintah 
Membayar (SPM);

4. Bendahara Pengeluaran.

Sedangkan penetapan Petugas 
Unit Akuntansi SKPD provinsi 
dan pembantu pejabat inti lainnya 
dilakukan oleh Kepala SKPD 
provinsi. Kualifi kasi personil 
masing-masing pejabat pada SKPD 
provinsi dikonsultasikan dengan 
Sekretariat Jenderal Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral 
sebagai penanggung jawab 
program/kegiatan dekonsentrasi 
lingkup Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral.
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FUNGSI ANGGARAN

Anggaran untuk urusan pemerintah 
yang dilimpahkan kepada Guber-
nur dibiayai dari bagian anggaran 
Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral melalui dana dekon-
sentrasi dengan jumlah Pembiayaan 
Dekonsentrasi sebesar 1 Miliar un-
tuk masing-masing provinsi. Penyal-
uran dana dekonsentrasi dilakukan 
oleh Bendahara Umum Negara atau 
kuasanya melalui Rekening Kas 
Umum Negara di daerah.

Penerimaan sebagai akibat pelak-
sanaan dekonsentrasi merupakan 
penerimaan negara dan wajib dis-
etor oleh Pejabat Kuasa Pengguna 
Anggaran ke Rekening Kas Umum 
Negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Dalam hal pelaksanaan dekonsen-
trasi terdapat saldo kas pada akhir 
tahun anggaran, maka saldo terse-
but wajib disetor ke Rekening Kas 
Umum Negara.

LAPORAN DAN 
TANGGUNG JAWAB

Penyampaian laporan kegiatan 
dekonsentrasi dilakukan dengan 
tahapan:
1. Kepala SKPD provinsi yang 

melaksanakan dekonsentrasi 
menyusun dan menyampaikan 
laporan kegiatan setiap triwulan 
dan setiap berakhirnya tahun 
anggaran kepada gubernur 
melalui SKPD provinsi yang 
membidangi perencanaan dan 
kepada Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral c.q. 
Sekretariat Jenderal Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral.

2. Gubernur menugaskan SKPD 
provinsi  yang membidangi 
p e r e n c a n a a n  u n t u k 
m e n g g a b u n g k a n  l a p o r a n 
tersebut dan menyampaikannya 
set iap t r iwulan dan set iap 
berakhirnya tahun anggaran 
kepada Menteri Dalam Negeri, 
Menteri Keuangan, dan Menteri 
yang membidangi perencanaan 

pembangunan nasional.
3. Penyampaian laporan tersebut digunakan sebagai bahan perencanaan, 

pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.
4. Bentuk dan isi laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi tersebut 

mengikuti pedoman pelaporan yang ditetapkan Direktur Jenderal Mineral 
dan Batubara.

Tugas Kepala SKPD provinsi bertanggungjawab atas pelaporan manaje-
rial kegiatan dekonsentrasi dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Barang dekonsentrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan dana 
dekonsentrasi serta wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggung 
jawab terhadap penyusunan dan penyampaian Laporan pertanggungjawa-
ban keuangan. Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawa-
ban keuangan dilakukan dengan tahapan :
1. Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan dekonsentrasi atas nama 

Gubernur menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
keuangan setiap bulan, semester, dan tahunan kepada Menteri Energi 
dan Sumber Daya Mineral C.q. Sekretariat Jenderal Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral, dengan tembusan kepada SKPD provinsi yang 
membidangi pengelolaan keuangan daerah;

2. Gubernur menggabungkan laporan pertanggungjawaban keuangan atas 
pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan menyampaikannya setiap triwulan 
dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Keuangan dengan 
tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

3.Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban keuangan berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan pertanggung jawaban keuangan secara tahunan atas pelaksanaan 
dekonsentrasi oleh gubernur dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawa-
ban Pelaksanaan APBD kepada DPRD.
 

PENUTUP

1. FUNGSI TUGAS PENGAWASAN
a. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pembinaan dan 

pengawasan dalam penyelenggaraan sebagian urusan dilimpahkan 
kepada Gubernur sedangkan Gubernur selaku penerima pelimpahan 
sebagian urusan pemerintahan dari Pemerintah melakukan pembinaan 
dan pengawasan kegiatan dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh 
SKPD provinsi.

b. Pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan 
satuan kerja, kemajuan pelaksanaan kegiatan, kesesuaian terhadap 
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dan dilakukan 
secara terpadu melalui koordinasi dengan Sekretariat Jenderal, 
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dan Badan Geologi sebagai 
penanggung jawab program di lingkungan Kementerian.

2. PENERAPAN SANKSI

SKPD provinsi yang secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan 
laporan dekonsentrasi dapat dikenakan sanksi berupa :
Penundaan pencairan dana dekonsentrasi untuk triwulan berikutnya; atau
Penghentian alokasi dana dekonsentrasi untuk tahun anggaran berikutnya.

Pengenaan sanksi tersebut tidak membebaskan SKPD Provinsi dari 
kewajiban menyampaikan laporan dekonsentrasi.
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LENSA PERISTIWALENSA PERISTIWA

ACARA BUKA PUASA ITJEN KESDMACARA BUKA PUASA ITJEN KESDM

12

3

4

KETERANGAN GAMBAR :

1. Bpk. Inspektur Jenderal “buka 
puasa” bersama karyawan Itjen 
KESDM dan Pejabat di lingkungan 
KESDM.

2. Bpk. Irjen dan Ibu Wiwi Pudja 
Sunasa, berfoto bersama dengan 
penerima santunan yatim piatu.

3. Panitia “buka puasa bersama Itjen 
KESDM”.

4. Para pejabat dan pegawai di 
lingkungan KESDM, menyimak 
siraman rohani menjelang buka 
puasa.
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ACARA HALAL BIHALAL DAN ACARA HALAL BIHALAL DAN 
DHARMA WANITA ITJEN KESDMDHARMA WANITA ITJEN KESDM

LENSA PERISTIWALENSA PERISTIWA

1

4

2

3

KETERANGAN GAMBAR :

1. Ibu Dharma Wanita Unit IIJEN KESDM.
2&3 Bpk. Irjen KESDM menerima ucapan selamat dari 

Karyawan.
4. Bersama Penerima Beasiswa/ Santunan dari Dharma 

Wanita.
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SEMINAR PENGAWASANSEMINAR PENGAWASAN
DI BANDUNG ITJEN KESDMDI BANDUNG ITJEN KESDM

1

3

6

2

4

5

Bapak Inspektur Jenderal, menyampaikan arahan pada acara seminar pengawasan di Bandung

Peserta seminar pengawasan, khusu berdo’a 
dalam acara pembukaan seminar

Inspektur I (Bpk. Satry Nugraha) menyampaikan 
pemaparan hasil audit di lingkungan Ditjen 

Ketenagalistrikan, Ditjen Energi Baru Terbarukan 
dan Konservasi Energi dan PT. PLN (Persero)

Inspektur IV (Bpk. Hedi Hidayat) menyampaikan 
pemaparan hasil audit di lingkungan

Ditjen Migas dan BPH Migas

SEK-IT-JEN (Bpk. Iman Rochendi)
menyerahkan plakat kepada Inspektur III 

(Bpk. Sudjoko Harsono Adi)

LENSA PERISTIWALENSA PERISTIWA
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