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INSPEKTORAT JENDERAL

DARI REDAKSI 

Pembaca yang budiman,

SSelamat bersua kembali dengan 
bulle  n pengawasan Inspektorat 
Jenderal Kementerian Energi 

dan Sumber Daya Mineral triwulan 
I tahun 2012. Pada kesempatan ini 
redaksi senan  asa mengingatkan 
kepada penulis (khususnya auditor) 
untuk mengirimkan tulisan. Pada 
se  ap penerbitan  redaksi selalu 
menghadirkan ajakan ini. Tujuannya 
adalah agar kon  nuitas penerbitan 
bulle  n kesayangan kita tetap 
terjamin. Oleh karena itu himbauan 
ini semoga mendapatkan hasil.

 Sesungguhnya banyak yang 
dapat ditulis, mulai dari pengalaman 
selama mengaudit sampai kepada 
gagasan atau ide membangun tentang 
dunia pengawasan. Permasalahan 
dalam dunia pengawasan banyak  
menarik perha  an. Oleh sebab 
itu, dengan berbekal pengalaman 
dalam dunia audit, penulis dapat 
menuangkan segala gagasannya 
kedalam tulisan. Hasilnya paling  dak, 
dapat  memperoleh angka kredit.

 Manfaat lainnya adalah ber-
bagi pengetahuan yang diharapkan 
mampu memo  vasi bagi yang lain-
nya untuk menulis. Redaksi berharap 
banyak kepada kontributor (penulis) 
untuk memanfaatkan media kesay-
angan kita ini dengan sebaik-baiknya. 
Peran serta tersebut selain meru-
pakan implementasi komunikasi dan 
informasi pengawasan, juga diharap-
kan dapat meningkatkan kualitas ha-
sil pengawasan (tugas kedinasan).

Pembaca yang se  a, 

 Media kita merupakan pula 
candradimuka-nya pengembangan 
kreativitas untuk memunculkan 
ide-ide ataupun gagasan-gagasan 
yang membangun dalam rangka 
membangun profesionalisme 
melalui tulisan.  Dengan berbekal 
profesionalitas  dapat meningkatkan 
kinerja pengawasan Inspektorat 
Jenderal Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral. Karenanya 
tidaklah berlebihan jika himbauan 
redaksi selalu hadir dalam setiap 
penerbitan, sejak terbit pertama 
kali tahun 2004.

 Himbauan ini pen  ng 
dimaknai sebagai upaya untuk 
melahirkan komitmen kontributor 
atau penulis meningkatkan peran 
serta (par  sipasinnya) dalam rangka 
pengembangan profesi, salah 
satunya dengan ak  f menulis. Media 
kita ini hadir untuk menampung 
krea  vitas auditor. 

 Akhirul kata, atas segala 
par  sipasi kontributor (penulis) 
atas kelancaran peneribitan bulle  n 
pengawasan Inspektorat Jenderal 
Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral, redaksi menghaturkan 
terima kasih. Selamat bekerja dan 
berkarya. (MY) 
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di lingkungan Inspektorat Jenderal 
KESDM. Kemudian pegawai dari 
Sekretariat Inspektorat Jenderal ke 
Inspektorat menjadi auditor. 

Acara menyambut tahun baru (2012) 
di akhiri dengan pembacaan doa, 
dan dilanjutkan dengan saling jabat 
tangan seluruh pegawai sebagai 
pertanda ungkapan kebersamaan dan 
siap menyongsong tugas tahun 2012. 
(M. Yusuf).  
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Acara menyambut tahun 
baru (2012) berlangsung di 
Auditorium Lantai 6 Gedung 

Inspektorat Jenderal Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral, 
Senin tanggal 3 Januari 2012. Pada 
kesempatan tersebut hadiri seluruh 
pegawai Inspektorat Jenderal 
Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral. Agenda di awali 
dengan sambutan yang sekaligus 
merupakan pengarahan Inspektur 
Jenderal KESDM. Dalam sambutan/
arahannya beliau mengungkapkan 
ucapan terima kasih kepada seluruh 
pegawai atas par  sipasinya dalam 
pelaksanaan tugas tahun 2011.  

Walaupun masih belum sempurna, 

Menyambut  Tahun  Baru  (2012)Menyambut  Tahun  Baru  (2012)

Inspektur Jenderal KESDM berharap 
tugas kedepan harus diperbaiki 
lagi. Beliau mengungkapkan pula 
pertemuan ini merupakan terakhir  
baginya karena akan memasuki 
masa pensiun. Beliau mengutarakan 
pula adanya rotasi pegawai 
khususnya bagi pegawai yang telah 
menduduki jabatan terlalu lama, 
atau lima tahun lebih.  

Alih tugas ini menurut Inspektur 
Jenderal KESDM merupakan 
penyegaran agar  dak terlalu lama 
menduduki jabatan. Alih tugas ini 
yang langsung di umumkan oleh 
beliau untuk beberapa pegawai. 
Diantaranya auditor, dari Inspektorat 
yang satu ke Inspektorat yang lain 
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utama dan alasan diperlukannya 
regulasi tersebut untuk kegitan 
pembangunan infrastruktur kelistrikan 
yang menggunakan pembiayan APBN 
dengan pola kontrak tahun jamak 
(mul  years contract) cukup besar, 
namun realisasi pembangunan 
infrastruktur tersebut mengalami 
kendala dari aspek penuntasan 
lahan/lokasi pembangunan transmisi, 
gardu induk dan pembangkit listrik 
sejak pemerintah mencanangkan 
pembangunan secara besar-besaran 
sejak tujuh tahun lalu.

Bagi pelaku usaha dan penyedia ba-
rang/jasa, kehadiran regulasi Perpres 
sebagai bentuk peraturan pelaksa-
naan UU No. 2 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tahah bagi Pembangu-
nan untuk kepen  ngan umum sangat 
pen  ng dan kunci yang menentukan. 
Selain pen  ngnya Perpres cepat ke-
luar, sorotan utama investor agar 
Perpres mengatur secara detail ma-
salah pembebasan lahan agar  dak 
terjadi lagi sengketa yang memakan 
waktu bertahun-tahun. Oleh karena 
itu kepas  an waktu penyelesaian sta-

PERSPEKTIF GANTI RUGI 
DALAM PENGADAAN TANAH 

UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
Oleh : Alimuddion Baso

PENDAHULUAN

Dengan terbitnya UU 
No.2 Tahun 2012 pada 
tanggal 14 Januari 2012 

tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan untuk Kepen  ngan 
Umum, diharapkan bisa mengurangi 
risiko penyediaan lahan dalam 
rangka mempercepat pelaksanaan 
pembangunan infrastruktur yang 
selama ini terkendala tanah. 
Sebelum terbitnya undang-undang 
ini, kegiatan pembangunan yang 
selama ini dilaksanakan terkendala 
oleh penyiapan lahan/lokasi untuk 
pembangunan infrastruktur. Sebagai 
contoh, pembangunan infrastruktur 
pembangkit listrik, pembangkit panas 
bumi, jalan tol, jaringan transmisi dan 
atau gardu induk masih terkendala 
tanah. Kondisi tersebut disebabkan 
antara lain status hukum tanah yang 
akan digunakan diduga merupakan 
tanah ulayat atau tanah adat dan 
menyangkut besarnya nilai/harga 
gan   rugi yang akan diberikan kepada 
pemilik lahan/lokasi pembangunan. 

PEMBAHASAN

1. Harapan pentingnya diterbitkan 
regulasi turunan (misal Perpres)

Bagi seluruh pemangku kepen  n-
gan yang memiliki korelasi kegiatan 
pembangunan, tentunya memiliki 
harapan agar pemerintah  dak lagi 
memperlambat penuntasan pemban-
gunan infrastruktur kelistrikan atau 
sarana lain untuk segera menerbit-
kan regulasi turunan yaitu Peraturan 
Presiden yang berkenaan dengan 
Pengadaan Tanah bagi pembangunan 
untuk kepen  ngan umum.

Tentunya yang menjadi per  mbangan 

tus lahan/lokasi pembangunan infra-
struktur sangat di perlukan, namun 
ketentuan waktu yang pas   belum 
menjamin penyelesaian masalah. Se-
baliknya berpotensi memicu kon  ik 
yang ber ujung kekerasan, misalnya 
dalam banyak kasus pembebasan 
lahan terutama terkait penerapan 
sistem konsinyasi (uang gan   rugi 
di   pkan ke pengadilan), masyara-
kat pemegang hak atas tanah kerap 
mengagalkan secara paksa kegiatan 
pembangunan diatas lahan mereka 
yang belum tuntas penyelesaian 
gan   ruginya.

Secara khusus in  sari dari sengketa 
atau kon  ik tanah sebenarnya 
terkait proses musyawarah dan 
penetapan bentuk dan nilai gan   rugi. 
Masyarakat pemegang hak tanah 
umumnya meminta nilai kompensasi 
atau gan   rugi yang besar atas tanah 
dan segala kekayaan yang berada 
diatasnya. Alasan mereka, disatu sisi 
tanah merupakan tumpuan hidup 
satu satunya. Jika tanah hilang, 
maka mereka terjererumus dalam 
kemiskinan dan ke  dakpas  an masa 

Laporan U tamaLaporan U tama
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Wasr ikWasr ik

PENDAHULUAN

Mendengar kata  
“Whistleblower” bisa 
menimbulkan pro maupun 

kontra bagi sebagian masyarakat. 
Masih ingat dalam benak ingatan kita 
kasus Agus Condro yang merupakan 
Whistleblower  pada kasus korupsi 
berupa pemberian traveller’s 
cheque senilai Rp. 24 miliar pada 
pemilihan Depu   Gubernur Senior 
(DGS) Bank Indonesia Tahun 2004. 
Sebagai seorang Whistleblower, 
akan menghadapi kemungkinan 
yang paling buruk sekalipun. Ia 
akan dibenci oleh kolega maupun 
atasannya. Namun  dak sedikit 
pula yang memberikan pujian atas 
keberaniannya dalam mengungkap 
kasus tersebut. Suka  dak suka, 
senang  dak senang, sistem seper   
ini harus dibangun demi terwujudnya 
pemerintahan yang bersih dari KKN. 

Whistleblower atau Whistleblowing 
sebenarnya merupakan sebuah 
is  lah yang belum baku. Is  lah ini 

justru memiliki de  nisi hukum yang 
umumnya disepaka  .

Whistleblowing berar   suatu 
pengungkapan yang melibatkan atau 
dilakukan oleh seseorang, atau dari 
anggota sebuah organisasi (mantan 
anggota) mengenai suatu perbuatan 
yang immoral, atau praktek yang 
 dak sah, atau praktek-praktek 

tertentu dibawah kendali pimpinan 
mereka yang merugikan kepen  ngan 
publik dimana seseorang yang 
melakukan pengungkapan tersebut 
berpotensi mendapatkan balasan 
atau  ndakan tertentu. 

PEMBAHASAN 

Tepatnya pada hari Senin tanggal 
30 April 2012 Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(LKPP) me-Launching Whistleblower 
System (WBS) Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah. Hal ini dilakukan 
terkait dengan Instruksi Presiden 
Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi 
Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi Tahun 2012. 

Penyusunan “Whistleblower System 
dalam Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah” ini sendiri didasari atas 
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Rencana Aksi Pencegahan 
dan Pemberantasan Korupsi Tahun 
2011. Dalam Lampiran Inpres tersebut 
dijabarkan tentang Issue Nasional 
terkait penyempurnaan sistem 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
termasuk memperkuat mekanisme  
pengawasan yang bebas korupsi. 
Dengan rencana aksi mendorong 
Implementasi Whistleblower 
System pada instansi pemerintah. 
Keluaran yang diharapkan adalah 
tersedianya Whistleblower System 
dalam bentuk SOP pengawasan 
pada setiap instansi pemerintah 
dan tersusunnya  pedoman 
untuk membentuk Whistleblower 
System  bagi Kementerian/
Lembaga dan Pemerintah Daerah. 
Sasaran yang akan dicapai yaitu 
perbaikan sistem pengawasan yang 
memberikan perlindungan kepada 

WHISTLEBLOWER SYSTEM 
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

(Oleh : Sumardi)

Kata kunci : Whistleblower System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
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Opin iOpin i

MEMPERKOKOH PENGAWASAN
Oleh : Rudy Batubara

PENDAHULUAN

Menyimak judul tulisan 
tersebut, pembaca akan 
bertanya, apa maksud 

dan tujuan dari judul tersebut. Atau 
lantaran banyak kasus KKN yang 
terungkap di mass media, sehingga 
muncul ide tersebut. Ataukah 
memang diakui upaya pengawasan 
yang merupakan  ndakan 
pencegahan terhadap munculnya 
prak  k KKN belum op  mal 
hasilnya. Kesan yang terbangun itu 
seolah-olah membuk  kan bahwa 
pengawasan/pengendalian jatuh 
bangun mengatasi KKN.

Jika diibaratkan pesepakbola, 
kesebelasan yang kurang piawai 
memainkan strategi pertandingan 
menghadapi lawan tandingnya. 

Kepiawaian lawan tanding menguasai 
pertandingan ditunjukan dengan 
penguasaan si kulit bundar. Dengan 
pola serangan yang bervariasi, 
memaksa pesepakbola ataupun 
kesebelasan yang kurang piawai itu 
menjadi jatuh bangun menghadang 
gempuran sang lawan. Hal itu dilakukan 
untuk menghindari kekalahan, dan 
tentunya pertandingan itu menjadi 
kurang menarik untuk ditonton.

PEMBAHASAN

Dengan perumpamaan itu, bagaimana 
dengan upaya pengawasan/
pengendalian. Apakah nasibnya sama 
seper   pesepakbola/kesebelasan 
yang diibaratkan sebelumnya. 
Pengawasan yang kurang berdaya 
dalam mencegah KKN itu telah 

menjadikan perbuatan nega  f (KKN) 
semakin kencang larinya. Sementara 
itu,  ndakan pencegahannya 
(pengawasan/pengendalian) boleh 
dikatakan terengah-engah memburu 
kecepatan lari sang lawan (KKN) 
untuk dapat mengatasinya.

Oleh karena itu, pembahasan 
sederhana ini hanya mencakup upaya 
pengawasan atau pengendalian 
pada tahap perencanaan. Pada 
proses penyusunan rencana 
kegiatan ini sangat rentan terhadap 
munculnya KKN. Pada proses ini pula 
dapat dikatakan cukup signi  kan 
sebagai biang kerok tergelincir 
lalu terjerembab dalam  ndakan 
ine  siensi (pemborosan) dan bahkan 
 ndakan korup  f. Kemudian upaya 

pengawasan pada tahap pelaksanaan 
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di lingkungan Inspektorat Jenderal 
KESDM. Kemudian pegawai dari 
Sekretariat Inspektorat Jenderal ke 
Inspektorat menjadi auditor. 

Acara menyambut tahun baru (2012) 
di akhiri dengan pembacaan doa, 
dan dilanjutkan dengan saling jabat 
tangan seluruh pegawai sebagai 
pertanda ungkapan kebersamaan dan 
siap menyongsong tugas tahun 2012. 
(M. Yusuf).  
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Acara menyambut tahun 
baru (2012) berlangsung di 
Auditorium Lantai 6 Gedung 

Inspektorat Jenderal Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral, 
Senin tanggal 3 Januari 2012. Pada 
kesempatan tersebut hadiri seluruh 
pegawai Inspektorat Jenderal 
Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral. Agenda di awali 
dengan sambutan yang sekaligus 
merupakan pengarahan Inspektur 
Jenderal KESDM. Dalam sambutan/
arahannya beliau mengungkapkan 
ucapan terima kasih kepada seluruh 
pegawai atas par  sipasinya dalam 
pelaksanaan tugas tahun 2011.  

Walaupun masih belum sempurna, 

Menyambut  Tahun  Baru  (2012)Menyambut  Tahun  Baru  (2012)

Inspektur Jenderal KESDM berharap 
tugas kedepan harus diperbaiki 
lagi. Beliau mengungkapkan pula 
pertemuan ini merupakan terakhir  
baginya karena akan memasuki 
masa pensiun. Beliau mengutarakan 
pula adanya rotasi pegawai 
khususnya bagi pegawai yang telah 
menduduki jabatan terlalu lama, 
atau lima tahun lebih.  

Alih tugas ini menurut Inspektur 
Jenderal KESDM merupakan 
penyegaran agar  dak terlalu lama 
menduduki jabatan. Alih tugas ini 
yang langsung di umumkan oleh 
beliau untuk beberapa pegawai. 
Diantaranya auditor, dari Inspektorat 
yang satu ke Inspektorat yang lain 
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Pelaksanaan peningkatan kualitas 
dan hasil pengawasan diperlukan 
terobosan-terobosan melalui 
program-program prioritas dan 
kegiatan yang didasari oleh kebijakan 
pengawasan nasional dan kebijakan 
di bidang energi dan sumber daya 
mineral. Dalam melaksanakan 
program prioritas dan kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan 
perlu dievaluasi untuk mendapatkan 
solusi/penyelesaian yang tepat 
dan benar, sehingga keberhasilan 
dan pelaksanaan program prioritas 
dapat berjalan secara berkelanjutan 
dan diharapkan dapat memberikan 
kontribusi dalam pencapaian 
kepemerintahan yang baik dan 
pemerintahan yang bersih di bidang 
energi dan sumber daya mineral. 

Salah satu indikator kinerja utama 
Inspektorat Jenderal KESDM adalah 
Indek kepuasan unit eselon I maupun 
Obyek Audit atas pelaksanaan 
pengawasan. Hasil survey ini dapat 
memberikan masukan kepada 
Pimpinan berkaitan dengan 
evaluasi pelaksanaan dan kebijakan 
pengawasan Itjen KESDM saat ini 
dan masa yang akan datang.

PELAKSANAAN SURVEY

Suatu hal yang  dak dapat disangkal 
lagi bahwa kualitas produk adalah 
kunci keberhasilan suatu organisasi 
yang sangat pen  ng. Kemampuan 
suatu organisasi menghasilkan produk 
barang maupun jasa yang bermutu 
 nggi merupakan kunci sukses bagi 

keberhasilan masa mendatang.

Ada dua atribut utama yang 
mempengaruhi kualitas jasa yaitu 
expected service dan perceived 
service. Apabila jasa yang diterima 
atau dirasakan sudah sesuai dengan 

yang diharapkan maka kualitas jasa 
dipersepsikan baik dan memuaskan 
jika jasa yang diterima melampaui 
harapan pelanggan maka kualitas jasa 
dipersepsikan sebagai kualitas yang 
ideal. Sebaliknya jika kualitas jasa yang 
diperoleh lebih rendah maka kualitas 
jasa buruk. Dengan demikian, baik 
 daknya kualitas jasa tergantung pada 

kemampuan penyedia jasa dalam 
memenuhi harapan pelanggannya 
secara konsisten.

Kepuasan pelanggan adalah  ngkat 
perasaan pelanggan setelah 
membandingkan kinerja atau hasil 
yang dirasakan dengan harapannya. 
Jadi  ngkat kepuasan pelanggan 
merupakan fungsi dari perbedaan 
antara kinerja yang dirasakan dan 
harapan yang diinginkan apabila 
kinerja dibawah harapan, maka 
pelanggan kecewa. Bila kinerja 
sesuai dengan harapan pelanggan 
maka akan puas.

Selanjutnya untuk mengetahui 
kepuasan pelanggan, dapat dilihat 
dari tolok ukur, yaitu: bilamana 
tercapainya keseimbangan dari 
apa yang diharapkan dengan apa 
yang dirasakan. Bila sesuatu yang 
dirasakan oleh pelanggan itu melebihi 
harapan mereka maka ia akan puas. 
Menilai sesuatu yang dirasakan, 
ukuran kualitas merupakan salah 
satu kriteria yang digunakan sebagai 
bahan per  mbangan. Begitu juga 
yang terjadi pada penilaian kualitas 
jasa audit dalam memenuhi harapan 
auditee sebagai pelanggan mereka.

Selanjutnya untuk menentukan 
faktor-faktor penentu kualitas jasa 
audit, Carcello (1992) melakukan 
survey terhadap pembuat 
laporan keuangan, pengguna dan 
auditornya. Carcello meringkas 

SARI

Masih adanya kasus-kasus  ndak 
pidana korupsi di lingkungan 
pemerintah mencerminkan 
adanya lemahnya sistem 
pengawasan dan kinerja 
lembaga pengawasan internal 
pemerintah tersebut, sehingga 
dapat menimbulkan citra yang 
kurang baik terhadap aparatur 
pemerintah. Mengingat fungsi 
utama Inspektorat Jenderal 
adalah memberikan pelayanan 
pengawasan dalam rangka 
meningkatkan kinerja pemerintah 
maka perlu mengetahui 
bagaimana persepsi, kelemahan 
dan harapan dari unit-unit yang 
menjadi obyek pengawasan 
Inspektorat Jenderal. 

Salah satu upaya untuk 
meningkatkan kualitas 
pengawasan Itjen, perlu 
disusun indeks kepuasan 
auditee sebagai tolok ukur 
untuk menilai  ngkat kualitas 
kinerja itjen. Di samping itu data 
indeks kepuasan auditee akan 
dapat menjadi bahan penilaian 
terhadap unsur pengawasan 
yang masih perlu perbaikan dan 
menjadi pendorong se  ap aparat 
pengawasan untuk meningkatkan 
kualitas pengawasannya.

Laporan U tamaLaporan U tama
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KINERJA PENGAWASAN ITJENKINERJA PENGAWASAN ITJEN
Oleh:  Halim Sari Wardhana & Alimuddin Baso

PENDAHULUAN

Inspektorat Jenderal sebagai 
salah satu unsur manajemen 
Menteri berperan membantu 

dan mendorong penyelenggaraan 
kegiatan pemerintahan dan 
pembangunan di bidang energi dan 
sumber daya mineral. Oleh sebab itu 
keberhasilan pelaksanaan kegiatan 
pemerintahan dan pembangunan 
serta terciptanya kepemerintahan 
yang baik dan pemerintah yang bersih 
serta berkelanjutan ditentukan juga 
oleh kualitas pelaksanaan dan hasil 
pengawasan.
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41 atribut kualitas audit menjadi 
hanya 12 faktor penentu kualitas 
audit dan juga digunakan Behn et 
al., (1997) untuk menghubungkan 
kualitas audit dengan kepuasan 
klien/auditee, yaitu:
1. Pengalaman tim audit dan KAP 

dalam melakukan pemeriksaan 
laporan keuangan klien.

2. Keahlian/pemahaman terhadap 
industri klien.

3. Responsif atas kebutuhan klien.
4. Kompetensi anggota-anggota tim 

audit terhadap prinsip-prinsip 
akuntansi dan norma-norma 
pemeriksaan.

5. Sikap independensi dalam segala 
hal dari individu-individu tim audit 
dan KAP.

6. Anggota tim audit sebagai suatu 
kelompok yang bersifat hati-hati.

7. KAP memiliki komitmen yang kuat 
terhadap kualitas.

8. Keterlibatan pimpinan KAP dalam 
pelaksanaan audit.

9. Pelaksanaan audit lapangan
10. Keterlibatan komite audit sebelum, 

pada saat, dan sesudah audit.
11. Standar-standar etika yang tinggi 

dari anggota anggota tim audit.
12. Menjaga sikap skeptis dari anggota-

anggota tim audit.

SURVEY DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH

Indek kepuasan unit eselon I mau-
pun Obyek Audit atas pelaksanaan 
pengawasan merupakan salah satu 
indikator kinerja utama Inspektorat 
Jenderal.  Dengan dilakukannya sur-
vey terhadap unit kerja di lingkungan 
Kementerian/lembaga dapat mem-
berikan masukan kepada Pimpinan 
berkaitan dengan evaluasi pelaksa-
naan dan kebijakan pengawasan Itjen 
saat ini dan masa yang akan datang.

Survey kepuasan auditee di lingkun-
gan pemerintah ini melipu   penilaian 
dan harapan auditan terhadap pelak-
sanaan audit oleh auditor Itjen. Se-
dangkan responden yang disurvey 
adalah responden yang berhubungan 

langsung dengan Auditor ke  ka audit 
dilaksanakan antara lain :
1. Kepala Bagian/Bidang
2. Kepala Subdit
3. Koordinator Kelompok Program/

Kegiatan
4. Pejabat Pembuat Komitmen
5. Bendahara Pengeluaran
6. P2SPM
7. Panitia/Pejabat Pengadaan dan 

Penguji Barang

Selanjutnya untuk menentukan 
faktor-faktor penentu kualitas 
pengawasan Itjen, ditentukan 10 
faktor penentu kualitas pengawasan 
untuk menghubungkan kepuasan 
klien/auditee antara lain :
1. Integritas
2. Obyektifitas
3. Kualitas Auditor
4. Sasaran Audit (Lingkup Audit)
5. Rekomendasi
6. Komunikasi
7. Ketepatan waktu penyelesaian 

audit lapangan dan laporan
8. Materialitas
9. Manfaat bagi auditan
10. Harapan auditan meliputi pola audit, 

sasaran audit, resiko audit, jasa 
konsultansi dan pendampingan, 
kegiatan evaluasi dan monitoring.

Terkait dengan harapan-harapan dari 
unit terkait terhadap pengawasan 
Itjen maka diberikan lembaran 
tulisan essay mengenai harapan-
harapan terhadap yang semes  nya 
dilakukan itjen. 

Hasil survey kemudian dievaluasi 
dengan Analisis dan Evaluasi 
yang digunakan adalah rata-rata 
dari jawaban responden untuk 
memperoleh  ngkat penilaian dengan 
menggunakan skala likert yang terdiri 
dari 5  ngkatan yaitu : Sangat Kurang, 
Kurang, Sedang/cukup, Baik dan  
Sangat Baik.

MANFAAT SURVEY

Manfaat yang bisa diambil dari indeks 
kepuasan auditee terhadap kinerja 
pengawasan itjen antara lain :
1. Diketahui kelemahan atau kekuran-

gan dari masing-masingunsur 

dalam penyelenggaraan kegiatan 
pengawasan;

2. Diketahui kinerja penyelenggaraan 
p e n g a w a s a n  y a n g  t e l a h 
dilaksanakan secara periodik;

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan 
Pimpinan yang perlu diambil dan 
upaya yang perlu dilakukan;

4. Diketahui indeks kepuasan auditee 
secara menyeluruhterhadap hasil 
pelaksanaan pengawasan pada 
lingkup Pemerintah Pusat dan 
Daerah;

5. Bagi masyarakat dapat diketahui 
gambaran tentang kinerjaunit 
lembaga pengawasan.

REFERENSI :
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Follow the MoneyFollow the Money
Oleh : Sahid Junaidi

Pada pertengahan April lalu saya 
ditugaskan untuk mengiku   
Sosialisasi Penguatan Rezim 

An   Pencucian Uang di Indonesia yang 
diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan 
dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) di kantornya yang sangat 
megah, diiku   oleh, dan memang 
ditujukan untuk, para Aparatur 
Pengawasan Intern Pemerintah 
(APIP) dari berbagai kementerian dan 
lembaga.

Sosialisasi ini rupanya terkait dengan 
terbitnya Surat Edaran Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi No.01 Tahun 2012 
tentang Peningkatan Pengawasan 
Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur 
Negara Yang Berintegritas, Akuntabel, 
dan Transparan. Surat Edaran 
tersebut merupakan bentuk respon 
atas perubahan lingkungan global 
dalam hal sumber daya manusia 
aparatur dan juga untuk mendorong 
pelaksanaan reformasi birokrasi.

Ada dua hal menarik dari isi Surat Eda-
ran tersebut jika dihubungkan dengan 
tugas dan fungsi APIP. Pertama, men-
dorong Kementerian dan Lembaga 
untuk proak  f berkoordinasi dengan 
PPATK dalam hal:
1. Memperoleh informasi tentang 

kewajaran transaksi keuangan calon 
pejabat yang akan dipromosikan 
untuk menduduki jabatan eselon I 
dan II;

2. Memperoleh informasi tentang 
kemungkinan PNS yang patut 
diduga atau diindikasikan pernah 
melakukan transaksi keuangan 
yang mencurigakan/aliran dana 
yang tidak wajar.

Kedua, pimpinan instansi dapat 
menugaskan APIP, dalam hal 
ini Inspektorat Jenderal, untuk 
melakukan pengawasan terhadap PNS 

yang diduga atau diindikasikan pernah 
melakukan transaksi keuangan yang 
mencurigakan.

Untuk pelaksanaan kedua hal tersebut 
diperlukan nota kesepahaman 
antara kementerian/lembaga terkait, 
dengan PPATK yang tentu didasarkan 
atas semangat keterbukaan internal 
instansi bersangkutan. 

Dalam perkembangannya, sampai 
dengan saat ini se  daknya sudah 
4 (empat) kementerian yang 
menindaklanju   Surat Edaran 
tersebut melalui Memorandum 
Of Understanding (MOU) antara 
Inspektorat Jenderalnya dengan 
PPATK, diantaranya : Kementerian 
Keuangan, Kementerian Dalam 
Negeri, Kementerian Perindustrian, 
dan Kementerian Pekerjaan Umum. 
Mudah-mudahan Kementerian ESDM 
segera menyusul untuk menjawab 
tantangan perubahan lingkungan 
tersebut.

Berbicara masalah Transaksi 

Keuangan yang Mencurigakan, sangat 
erat berkorelasi dengan  ndakan 
pidana pencucian uang (TPPU), yaitu 
upaya mengaburkan asal-usul harta 
kekayaan dari hasil  ndak pidana 
sehingga harta kekayaan tersebut 
seolah-olah berasal dari ak  vitas 
yang sah.

Defi nisi dan unsur transaksi keuangan 
yang termasuk dalam katagori 
mencurigakan adalah :
1. Transaksi yang menyimpang dari 

profil, karakteristik, kebiasaan 
pola transaksi nasabah, misalnya 
seorang PNS mempunyai kebiasaan 
pola transaksi transfer dari rekening 
perusahaan, atau contoh lain, 
pengusaha mini market memiliki 
setoran tunai dengan karakter uang 
dengan nomor seri yang masih 
berurutan.

2. Transaksi yang patut diduga 
dilakukan dengan tujuan untuk 
menghindari pelaporan yang 
wajib dilakukan oleh PJK, misalnya 
setoran dipecah-pecah menjadi 
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transaksi kurang dari Rp.500 juta 
sehingga tidak otomatis terlaporkan 
oleh Penyedia Jasa Keuangan ke 
sistem PPATK.

3. Transaksi yang dilakukan/batal 
dilakukan dengan menggunakan 
harta kekayaan yang diduga 
berasal dari hasil tindak pidana, 
misalnya transaksi yang enggan 
menyebutkan atau mengaburkan 
asal-usul hartanya.

Adapun  ndak pidana yang 
dikatagorikan sebagai  ndak pidana 
asal terkait TPPU adalah Harta 
Kekayaan yang diperoleh dari  ndak 
pidana :
1. Korupsi; 
2.  Penyuapan;
3.  Narkotika;
4. Psikotropika; 
5.  Penyelundupan tenaga kerja;
6.  Penyelundupan migran; 
7. Di bidang perbankan; 
8.  Di bidang pasar modal; 
9. Di bidang perasuransian; 
10. Kepabeanan; 
11. Cukai;
12.Perdagangan orang;
13.Perdagangan senjata gelap; 
14.Terorisme;
14.Penculikan; 
15.Pencurian;
16. Penggelapan;
17.Penipuan; 
18.Pemalsuan uang;
19.Perjudian; 
20.rostitusi; 
21.Di bidang perpajakan; 

22.Di bidang kehutanan; 
23.Di bidang lingkungan hidup; 
24.Di bidang kelautan dan perikanan; 
atau 

25.Tindak pidana lain yang diancam 
dengan pidana penjara 4 (empat) 
tahun atau lebih.

Mengingat banyaknya modus 
 ndak pidana asal tersebut, saat 

ini terdapat perubahan paradigma 
dalam menyelidiki/menghadapi 
 ndak pidana asal,  dari yang semula 

“Follow the Suspect” menjadi “ 
Follow the Money”. Perubahan ini 
dilakukan dengan asumsi bahwa 

“harta kekayaan adalah   k terlemah 
dari rantai kejahatan”.

Berdasar pengalaman dari sekian 
banyak pengungkapan kasus korupsi 
dan narkoba yang selama ini masih 
mendominasi sebagai  ndakan pidana 
asal kegiatan TPPU di Indonesia, 
seringkali kejahatan tersebut 
dilakukan secara terorganisasi, yang 
 dak melibatkan pelaku intelektual 

secara langsung, dimana rantai 
kejahatan sangat panjang yang 
dapat memutus rantai alat buk  , 
dan tempat kejadian perkara lintas 
negara/benua, serta alat kejahatan 
yang semakin canggih, ditambah lagi 
hukum/aturan yang selalu ter  nggal.

Memang dalam perubahan UU 
TPPU terdapat perluasan Pihak 
Terlapor yang mempunyai kewajiban 
pelaporan ke PPATK berikut sanksinya, 
saat ini menjadi dan melipu   :
1. Penyedia Jasa Keuangan : bank, 

perusahaan pembiayaan, asuransi, 
dana pensiun, perusahaan efek, 
manajer investasi, kustodian, 
wali amanat, perposan, valas, 
penyelenggara kartu kredit, 
e-money, komerasi, pegadaian, 
perdagangan komoditi, dan jasa 
pengiriman uang.

2. P e n y e d i a  B a r a n g  &  J a s a  : 
perusahaan/agen properti, dealer 
mobil, pedagang emas/permata, 
perdagangan barang seni/antik, 
dan balai lelang.

Ditambah lagi Penyedia Jasa 
Keuangan diberikan kewenangan 
untuk menunda transaksi terkait 
transaksi yang mencurigakan.

Perubahan dan perluasan 
kewenangan tersebut memberikan 
beberapa manfaat/keuntungan 
dalam penerapan paradigma baru 
yang lebih bersifat “Silent Opera  on” 
tersebut, diantaranya : pelaksanaan 
lebih efek  f, pelaku  dak tahu 
bahwa sedang dilakukan inves  gasi, 
penyelamatan dan pengamanan 
aset menjadi lebih cepat, hubungan 
pelaku lapangan dengan aktor 
intelektual bisa diketahui, penyidik 
bisa melacak ke mana saja uang 
mengalir tanpa memerlukan izin dari 
Gubernur Bank Indonesia termasuk 
kerahasiaan bank. Oleh karena itu 
 daklah mengherankan apabila di 

suatu saat terdapat “Suspect” yang 
masih bisa mengklaim di media 
massa bahwa dirinya bersih namun 
keesokan harinya ternyata diketahui 
terlibat dalam TPPU.

Seper   diketahui TPPU secara ringkas 
dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu : 
TPPU ak  f, TPPU pasif, dan penikmat 
TPPU. Maka janganlah bergembira 
terlebih dahulu apabila di tengah 
malam  ba-  ba kita dapat SMS telah 
menerima transfer uang sejumlah 
tertentu dari rekening yang tak 
dikenal, karena bisa jadi termasuk 
sebagai pelaku pasif ataupun 
penikmat TPPU yang ancaman 
hukumannya bisa pidana dan denda.

Pada akhirnya saya akan sangat 
mengingat pesan M Yusuf dalam 
peringatan 1 dasawarsa PPATK melalui 
slogannya “Anda Mencuci, Kami 
Mengkucek! “ Semoga kita menjadi 
lebih berha  -ha   dan waspada. (SJ)

REFERENSI :

UU No.8 Tahun 2010

SE Menpan No.01 Tahun 2012

htt p : / / i d .w i k i p e d i a . o rg / w i k i /
Pencucian_uang
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utama dan alasan diperlukannya 
regulasi tersebut untuk kegitan 
pembangunan infrastruktur kelistrikan 
yang menggunakan pembiayan APBN 
dengan pola kontrak tahun jamak 
(mul  years contract) cukup besar, 
namun realisasi pembangunan 
infrastruktur tersebut mengalami 
kendala dari aspek penuntasan 
lahan/lokasi pembangunan transmisi, 
gardu induk dan pembangkit listrik 
sejak pemerintah mencanangkan 
pembangunan secara besar-besaran 
sejak tujuh tahun lalu.

Bagi pelaku usaha dan penyedia ba-
rang/jasa, kehadiran regulasi Perpres 
sebagai bentuk peraturan pelaksa-
naan UU No. 2 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tahah bagi Pembangu-
nan untuk kepen  ngan umum sangat 
pen  ng dan kunci yang menentukan. 
Selain pen  ngnya Perpres cepat ke-
luar, sorotan utama investor agar 
Perpres mengatur secara detail ma-
salah pembebasan lahan agar  dak 
terjadi lagi sengketa yang memakan 
waktu bertahun-tahun. Oleh karena 
itu kepas  an waktu penyelesaian sta-

PERSPEKTIF GANTI RUGI PERSPEKTIF GANTI RUGI 
DALAM PENGADAAN TANAH DALAM PENGADAAN TANAH 

UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTURUNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
Oleh : Alimuddion Baso

PENDAHULUAN

Dengan terbitnya UU 
No.2 Tahun 2012 pada 
tanggal 14 Januari 2012 

tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan untuk Kepen  ngan 
Umum, diharapkan bisa mengurangi 
risiko penyediaan lahan dalam 
rangka mempercepat pelaksanaan 
pembangunan infrastruktur yang 
selama ini terkendala tanah. 
Sebelum terbitnya undang-undang 
ini, kegiatan pembangunan yang 
selama ini dilaksanakan terkendala 
oleh penyiapan lahan/lokasi untuk 
pembangunan infrastruktur. Sebagai 
contoh, pembangunan infrastruktur 
pembangkit listrik, pembangkit panas 
bumi, jalan tol, jaringan transmisi dan 
atau gardu induk masih terkendala 
tanah. Kondisi tersebut disebabkan 
antara lain status hukum tanah yang 
akan digunakan diduga merupakan 
tanah ulayat atau tanah adat dan 
menyangkut besarnya nilai/harga 
gan   rugi yang akan diberikan kepada 
pemilik lahan/lokasi pembangunan. 

PEMBAHASAN

1. Harapan pentingnya diterbitkan 
regulasi turunan (misal Perpres)

Bagi seluruh pemangku kepen  n-
gan yang memiliki korelasi kegiatan 
pembangunan, tentunya memiliki 
harapan agar pemerintah  dak lagi 
memperlambat penuntasan pemban-
gunan infrastruktur kelistrikan atau 
sarana lain untuk segera menerbit-
kan regulasi turunan yaitu Peraturan 
Presiden yang berkenaan dengan 
Pengadaan Tanah bagi pembangunan 
untuk kepen  ngan umum.

Tentunya yang menjadi per  mbangan 

tus lahan/lokasi pembangunan infra-
struktur sangat di perlukan, namun 
ketentuan waktu yang pas   belum 
menjamin penyelesaian masalah. Se-
baliknya berpotensi memicu konfl ik 
yang ber ujung kekerasan, misalnya 
dalam banyak kasus pembebasan 
lahan terutama terkait penerapan 
sistem konsinyasi (uang gan   rugi 
di   pkan ke pengadilan), masyara-
kat pemegang hak atas tanah kerap 
mengagalkan secara paksa kegiatan 
pembangunan diatas lahan mereka 
yang belum tuntas penyelesaian 
gan   ruginya.

Secara khusus in  sari dari sengketa 
atau konfl ik tanah sebenarnya 
terkait proses musyawarah dan 
penetapan bentuk dan nilai gan   rugi. 
Masyarakat pemegang hak tanah 
umumnya meminta nilai kompensasi 
atau gan   rugi yang besar atas tanah 
dan segala kekayaan yang berada 
diatasnya. Alasan mereka, disatu sisi 
tanah merupakan tumpuan hidup 
satu satunya. Jika tanah hilang, 
maka mereka terjererumus dalam 
kemiskinan dan ke  dakpas  an masa 
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depan anak cucu. Masyarakat atau 
rakyat pemilik tanah butuh ‘uang 
lebih’ untuk memas  kan bahwa 
mereka punya pekerjaan baru dan 
atau modal usaha setelah tanah 
mereka dipakai untuk pembangunan.

Berdasarkan ilustrasi tersebut dengan 
hanya pendekatan hukum dan poli  k, 
 dak akan bisa menyelesaikan  

masalah, tetapi paling pen  ng dan 
menentukan justru pendekatan 
kesejahteraan. Aspek gan   rugi 
harus mampu memberikan jaminan 
kehidupan pemegang hak atas tanah 
lebih baik dari sebelumnya. Untuk 
itu harus dirumuskan bentuk dan 
nilai gan   rugi yang “layak dan adil” 
yang diperintahkan Undang-Undang 
No. 2 Tahun 2012, harus mampu 
diterjemahkan secara rinci dan jelas, 
kemudian dihitung/dirumuskan secara 
adil dan seimbang dalam regulasi 
turunan misalnya Peraturan Presiden. 

Ada beberapa hal substansial 
menjadi acuan dalam menjabarkan 
bentuk dan gan   rugi yang layak dan 
adil, yaitu :
1. Tim Penilai/penaksir ganti rugi 

harus menghitung secara cermat 
dan rinci kerugian fisik dan non 
fisik yang dialami pemegang hak 
atas tanah, baik saat ini maupun di 
masa depan.

2. Dalam UU No. 2 Tahun 2012 tidak 
disinggung samasekali ganti rugi 
non fisik. Yang dinilai hanya ganti 
rugi yang bisa di hitung, yaitu tanah, 
ruang atas tanah dan bawah tanah; 
dan/atau kerugian lain yang dapat 
dinilai (Pasal 33). Padahal, kerugian 
non fisik merupakan kata kunci 
untuk memberikan kompensasi 
yang benar-benar layak dan adil 
kepada pemegang hak atas tanah. 
Dari pengalaman di banyak negara, 
yang harus dipegang teguh ialah 
pemegang hak atas tanah harus di 
jamin hidupnya lebih baik setelah 
tanahnya diambil oleh negara.

3. Apa atau bagaimana rumus 
menghitung kerugian non-fisik?  
Tim penilai/penaksir harus memiliki 

kemampuan menghitung kerugian 
non fisik yang diderita pemegang 
hak atas tanah seperti kehilangan 
keakraban dan nilai sejarah/
nostalgia di tempat yang lama, 
kehilangan pekerjaan, kegamangan 
di masa depan. 

Mengacu pada klausul Pasal 36 Un-
dang-Undang No. 2 Tahun 2012, 
maka ada dua hal terkait kompensasi 
yang layak dan adil yang bisa diatur 
lebih jelas dalam regulasi/Peraturan 
Presiden. 
1. Bentuk ganti  rugi   5  ( l ima) 

macam (tanah pengganti, uang, 
pemukiman kembali, kepemilikan 
saham) dalam Undang-Undang 
tersebut di kombinasikan.

2. Pekerjaan atau profesi baru di 
konversikan dengan dua cara :
a. Pelatihan, penyuluhan, dan 

pendampingan;
b. Kepemi l ikan saham pada 

proyek pembangunan (tentu 
tergantung jenis kegiatan 
pembangunan/proyek);

c. Point (I) merupakan terjemahan 
dari bentuk ganti rugi 

d. Point (f) UU No. 2 Tahun 2012 
yang berbunyi : “ .... atau bentuk 
lain yang disetujui kedua belah 
pihak”

Jika semua bentuk dan nilai gan   
rugi diatas diatur dengan jelas 
dan rinci seper   digambarkan di 
atas. Tentu masyarakat/rakyat 
akan melepaskan tanah mereka 
secara sukarela.

Konsep dan pemikiran seper   itu 
sangat  dak mudah dan mahal 
untuk dipenuhi oleh pihak yang 
membutuhkan tanah. Namun, 
itu bisa diatasi dengan membuat 
kontrak jangka panjang antara yang 
membutuhkan tanah dengan warga 
pemilik tanah. Konkritnya, seluruh 
bentuk dan nilai kompensasi yang 
sudah di hitung dan ditetapkan 
serta direalisasikan secara bertahap 
dengan batas waktu yang jelas serta 
pengawasan yang tegas.

Ke  ka pemegang hak atas tanah 
tetap menolak pembebasan tanah 
dan keputusan akhir berada di 
pengadilan, maka   k kunci berikut 
berpindah ke ruang pengadilan. 
Salah satu ketentuan pen  ng dalam 
UU No. 2 Tahun 2012 adalah adanya 
mekanisme penyelesaian gan   rugi 
melalui jalur hukum. Bila pemilik 
lahan tak puas dengan putusan gan   
rugi di pengadilan negeri, mereka bisa 
mengajukan banding sampai  ngkat 
Mahkamah Agung (MA). Jika tetap 
keberatan, pihak yang membutuhkan 
tanah meni  pkan uang gan   rugi di 
pengadilan negeri setempat.

Namun di tataran pelaksanaan, 
pemegang hak atas tanah umumnya 
menghindari jalur hukum. Sebab, dari 
banyak kasus yang terjadi, keputusan 
akhir pengadilan kerap berpihak 
kepada pemerintah atau perusahaan 
yang membutuhkan tanah, sehingga 
gejalan atau fenomena ini yang harus 
mendapat respons memadai dalam 
regulasi/ peraturan presiden.  

Dalam Pasal 23 ayat (1) dan (3) 
disebutkan, pihak yang keberatan 
terhadap penetapan lokasi 
pengadaan tanah dapat mengajukan 
gugatan ke PTUN dan selanjutnya 
bisa mengajukan kasasi ke MA. 
Dalam Pasal 38 disebutkan, jika 
pihak yang berhak atas tanah yang 
berkeberatan terhadap bentuk dan 
atau besarnya ganti kerugian dapat 
mengajukan gugatan ke pengadilan 
negeri setempat dan selanjutnya 
bisa mengajukan kasasi ke MA.

Tidak ada yang salah dengan kedua 
pasal tersebut. Namun, masalah 
muncul ke  ka masyarakat pemegang 
hak atas tanah akan berusaha sekuat 
tenaga untuk  dak masuk keranah 
hukum posi  f/pengadilan. Rakyat 
pemilik tanah menghindari jalur 
hukum karena beberapa alasan. 
Berdasarkan pengalaman selama 
ini, konfl ik meledak karena rakyat 
pemegang hak atas tanah umumnya 
 dak menerima proses penetapan 

lokasi dan keputusan bentuk serta 
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nilai gan   rugi yang ditetapkan 
pemerintah ( sebelumnya oleh Pani  a 
Pengadaan Tanah). Undang-Undang 
Pengadaan Tanah memang  dak 
secara eksplisit menyebutkan soal 
pencabutan hak atas tanah.

Sementara disisi lain, ketentuan 
dalam pasal-pasal tersebut posi  f 
dari sisi kepas  an hukum karena telah 
diatur batas waktu untuk mengajukan 
gugatan maupun keputusan oleh 
Pengadilan Negeri dan kasasi MA. 
Namun tujuan hukum bukan demi 
kepas  an hukum semata, tetapi 
memberikan keadilan yang berujung 
pada kesejahteraan.

Itulah sebabnya, dalam kasus-
kasus yang ada, pengadilan seolah 
hanya dimina   para pengusaha. 
Sementara masyarakat lebih memilih 
malaporkannya kepada Presiden, 
Satgas Mafi a Hukum, DPR, Komnas 
HAM, dan seterusnya. Alasannya, 
dokumen agraria yang dimiliki 
masyarakat sebelum akuisisi tanah 
kerap  dak berguna di peradilan, 
padahal dimasa lalu/sebelum 
reformasi  pemalsuan dokumen dan 
ke  dakpas  an yang terjadi dalam 
proses peralihan hak atas tanah dari 
pemilik sebenarnya.

2. Perkembangan Hukum Pengadaan 
Tanah Sebelumnya

  P e n g a d a a n  T a n a h  u n t u k 
kepentingan umum oleh Negara
Negara sebagai suatu organisasi 
kekuasaan harus memiliki suatu 
otoritas  yang besar untuk lebih 
memudahkan dalam fungsi 
pengaturannya dalam mengatur 
hajat hidup orang banyak 
sebagaimana diatur dalam Pasal 33 
ayat (3) UUD 1945. Masalah yang 
mungkin  mbul ialah sejauh mana 
otoritas tersebut dapat digunakan 
sehingga  dak menyimpang dari 
keadaan yang seharusnya.
Menurut Pluto, kepen  ngan neg-
ara selalu melebihi kepen  ngan 
pribadi, sehingga apapun yang 
menjadi milik pribadi termasuk 

pula milik negara. Negara harus 
mempunyai kekuasaan atas warg-
anya. Kekuasaan itu diperlukan 
untuk mendidik warganya den-
gan nilai-nilai moral. Bagi Pluto, 
individu memiliki kecendrungan 
apa yang keras untuk ber  ndak 
atas dasar kepen  ngannya sendiri 
tetapi negara harus mencegahnya. 
Walaupun dapat dikatakan bahwa 
kekuasaan yang paling dominan 
berada ditangan negara, akan 
tetapi awal proses beradanya 
kekuasaan pada negara umum-
nya di mulai dari warga negara. 
Di Indonesia, kedaulatan rakyat di 
jamin oleh UUD 1945. Penyeleng-
gara kekuasaan ter  nggi di bawah 
MPR ialah Presiden. 
Dalam hubungannya dengan 
Pengadaan Tanah, Undang-
Undang No. 20 Tahun 1961 
memberi kekuasaan yang besar 
kepada Presiden untuk mencabut 
hak atas tanah dari warganya. 
Hanya saja kekuasaan itu harus 
berdasarkan hukum dasar negara 
RI. Berdasarkan hal tersebut, 
maka dalam bentuk apapun 
suatu negara, dibenarkan untuk 
mempunyai kekuasaan yang besar 
atas warganya. Namun kekuasaan 
yang besar itu selalu harus 
bersandarkan pada kepen  ngan 
yang lebih besar dari warga negara 
yang bersangkutan.

  P e n g a d a a n  T a n a h  u n t u k 
kepentingan umum menurut 
Hukum Adat
Dalam masyarakat hukum 
adat, tanah itu mempunyai 
kedudukan yang sangat pen  ng 
karena merupakan satu-satunya 
benda kekayaan yang bersifat 
tetap dalam keadaan yang lebih 
menguntungkan. Selain itu, tanah 
merupakan tempat  nggal, tempat 
pencaharian, tempat penguburan, 
bahkan menurut kepercayaan 
mereka adalah tempat  nggal para 
leluhur persekutuan dan seterusnya.
Secara garis besarnya, pada 

masyarakat hukum adat terdapat 
dua jenis hak atas tanah, yaitu 
hak perseorangan dan hak 
persekutuan hukum atas tanah. 
Para anggota persekutuan hukum 
berhak mengambil hasil tumbuh-
tumbuhan dan binatang liar 
dari tanah persekutuan hukum 
tersebut. Selain itu, mereka juga 
berhak mengadakan hubungan 
hukum tertentu dengan tanah 
serta semua isi yang ada diatas hak 
persekutuan hukum sebagai objek.
Menurut pendapat Soerojo 
Wignjodipoero, S.H., memberikan 
contoh tentang fungsi sosial hak 
milik sebagai berikut :
 W a r g a  m a s y a r a k a t  d e s a 

yang memiliki rumah dengan 
p e k a r a n g a n  l u a s  w a j i b 
membolehkan tetangganya 
berjalan melalui pekarangannya;

 Tiap warga masyarakat desa 
yang mempunyai sawah atau 
ladang, harus membolehkan 
s e s a m a  w a r g a  l a i n n y a 
mengembalakan ternaknya di 
sawah atau diladangnya selama 
sawah atau ladangnya tersebut 
belum ditanami;

 Pamong desa berwenang 
m e n g a m b i l  t a n a h  m i l i k 
seseorang warganya guna 
kepentingan desa selama waktu 
tertentu. 

Dalam hal desa memerlukan tanah 
untuk kepen  ngan umum, ia dapat 
meminta kembali tanah pertanian, 
tanah perkarangan, kolam ikan dan 
sebagainya dari pemiliknya. Tanah 
yang dalam keadaan demikian 
disebut dipundut. Ada  ga elemen 
pen  ng dari perbuatan dipundut 
tersebut yaitu :
 Hak milik atas tanah ada pada 

orang, dari siapa tanah itu 
diminta;

 Yang meminta tanah itu adalah 
penguasa yang berkedudukan 
diatasnya;

 Tanah  i tu  d ipaka i  untuk 
k e p e n t i n g a n  u m u m  d a n 
bukan untuk kepentingan 
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perseorangan. Penyimpangan 
atas syarat ketiga ini adalah 
penyimpangan dari ketentuan 
dan pelanggaran hukum.

  P e n g a d a a n  T a n a h  u n t u k 
Kepentingan Umum menurut UU 
Pokok Agraria
Dalam Pasal 33 UUD 1945 
ditetapkan bahwa bumi, air dan 
kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan sebesar-besarnya 
untuk kemakmuran rakyat. 
Untuk mencapai tujuan sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat 
harus ada penguasaan negara. 
Isi pasal itu  dak dimaksudkan 
pemerintah sebagai pemilik, 
karena sebagai pemilik subyeknya 
adalah orang dan hak itulah yang 
merupakan hak terkuat dan 
terpenuh atas tanah. Walaupun 
sifatnya terkuat dan terpenuh, 
sama sekali  dak memberikan 
wewenang yang berlebihan. 
UU Pokok Agraria (UUPA) tetap 
memberikan prioritas sosial atas 
tanah yang ditetapkan dalam Pasal 
6 dan 7 yang menyatakan bahwa : 
semua hak atas tanah mempunyai 
fungsi sosial; Untuk  dak 
merugikan kepen  ngan umum 
maka pemilikan dan penguasaan 
tanah yang melampaui batas 
 dak diperkenankan.

Hal ini sejalan dengan alam 
pikiran hukum adat sebagai 
dasar pembentukan UUPA. Itulah 
sebabnya maka berdasarkan Pasal 
UUPA jika untuk kepen  ngan 
umum termasuk kepen  ngan 
bangsa dan negara serta 
kepen  ngan bersama dari rakyat, 
hak-hak atas tanah dapat dicabut.

3. Peraturan Hukum mengenai 
Pengadaan Tanah

Pembaharuan hukum Indonesia di 
bidang hukum agraria khususnya 
bidang pengadaan tanah menjadi 
tuntutan yang  dak terelakkan. 
Pemerintah memerlukan areal/

lokasi/tanah yang cukup luas 
untuk mendukung terlaksananya 
pembangunan infrastruktur untuk 
kepen  ngan umum, sedangkan 
pemegang hak atas tanah yang akan 
digunakan tanahnya oleh pemerintah 
untuk kepen  ngan pembangunan 
 dak boleh dirugikan. Untuk 

mengatur hal tersebut diperlukan 
adanya suatu peraturan hukum yang 
dapat diterima oleh masyarakat. Oleh 
karena itu diperlukan regulasi/Perpres 
yang mengamanatkan perha  an 
yang lebih besar kepeda pemegang 
hak atas tanah yang sah untuk 
mendapat keadilan atas gan   rugi, 
sekaligus menjaga penghormatan 
hak atas tanah untuk kebutuhan 
pembangunan infrastruktur untuk 
kepen  ngan umum yang jauh lebih 
luas manfaatnya. Kepen  ngan 
umum yang dimaksud adalah 
pemerintah dalam pengadaan tanah 
memperha  kan hak-hak kelayakan 
hidup bagi pemiliknya dan  dak 
mencari keuntungan.

4. Asas-asas Pengadaan Tanah

Dalam kegiatan pengadaan tanah 
tersangkut kepen  ngan dua pihak, 
yakni instansi pemerintah yang 
memerlukan tanah dan masyarakat 
yang tanahnya diperlukan untuk 
kegiatan pembangunan. Karena 
tanah sebagai kebutuhan dasar 
manusia merupakan perwujudan hak 
ekonomi, sosial, dan budaya, maka 
pengadaan tanah harus dilakukan 
melalui suatu proses yang menjamin 
 dak adanya pemaksaan kehendak 

satu pihak terhadap pihak lain. 
Disamping itu mengingat bahwa 
masyarakat harus merelakan harus 
tanahnya untuk suatu kegiatan 
pembangunan, maka harus dijamin 
kesejahteraan sosial ekonominya 
 dak akan menjadi lebih buruk dari 

keadaan semula, paling  dak harus 
setara dengan keadaan sebelum 
tanahnya digunakan oleh pihak lain. 
Untuk mencapai hal-hal seper   
diatas tersebut, maka pengadaan 
tanah harus dilakukan sesuai dengan 

asas-asas sebagai berikut : 
- Asas kesepakatan, bahwa seluruh 

k e g i a t a n  p e n g a d a a n  t a n a h 
dilakukan berdasarkan kesepakatan 
antar pihak yang memerlukan 
tanah dengan pemegang hak atas 
tanah. Kegiatan fisik pembangunan 
baru dapat dilaksanakan bila 
telah terjadi kesepakatan antara 
pihak dan ganti kerugian telah 
diserahkan.

- A s a s  k e m a n f a a t a n ,  b a h w a 
pengadaan tanah diharapkan 
mendatangkan dampak positif 
bagi pihak yang memerlukan tanah, 
masyarakat yang terkena dampak 
dari masyarakat luas. Manfaat 
dari hasil kegiatan pembangunan 
itu harus dapat dirasakan oleh 
masyarakat keseluruhan.

- Asas keadailan, bahwa kepada 
masyarakat yang terkena dampak 
diberikan ganti kerugian yang 
dapat memulihkan kondisi sosial 
ekonominya, minimal setara 
dengan keadaan semula dengan 
memperhi tungkan kerug ian 
terhadap faktor fisik dan non fisik.

- Asas kepastian, bahwa pengadaan 
tanah dilakukan menurut tata 
cara yang diatur oleh peraturan 
perundang-undangan, sehingga 
para pihak mengetahui hak dan 
kewajibannya masing-masing.

- A s a s  k e t e r b u k a a n ,  b a h w a 
dalam proses pengadaan tanah, 
masyarakat yang terkena dampak 
berhak memperoleh informasi 
tentang proyek dan dampaknya, 
k e b i j a k a n  g a n t i  k e r u g i a n , 
jadwal pembangunan, rencana 
pemukiman kembali dan lokasi 
pengganti (bila ada) dan hak 
masyarakat untuk menyampaikan 
keberatannya.

- Asas keikutsertaan/partisipasi, 
bahwa peran serta  se luruh 
pemangku kepentingan dalam 
setiap tahap pengadaan tanah 
( perencanaan, pelaksanaan, 
e v a l u a s i )  d i p e r l u k a n  a g a r 
menimbulkan rasa ikut memiliki dan 
dapat meminimalkan penolakan 
masyarakat terhadap kegiatan yang 
bersangkutan.

- Asas kesetaraan, dimaksudkan 
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untuk menempatkan posisi pihak 
yang memerlukan tanah dan pihak 
yang terkena dampak secara sejajar 
dalam proses pengadaan tanah.

- M i n i m a l i s a s i  d a m p a k  d  a n 
kelangsungan kesejahteraan 
sosial ekonomi. Dampak negatif 
pengadaan tanah sedapat mungkin 
diminimalkan, disertai dengan 
upaya untuk memperbaiki taraf 
hidup masyarakat yang terkena 
dampak sehingga kegiatan sosial 
ekonominya tidak mengalami 
kemunduran.

5. Pengertian Kepentingan Umum 
dalam Pengadaan Tanah

Penger  an Kepen  ngan umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1 ayat (5) Perpres No. 36 Tahun 2005 
bahwa kepen  ngan umum adalah 
kepen  ngan sebagian besar lapisan 
masyaraka, selanjutnya dalam dalam 
perpres tersebut pembangunan 
untuk kepen  ngan umum yang 
dilaksanakan oleh pemerintah atau 
pemerintah daerah melipu   : (a) 
jalan umum; tol, rel kereta api, 
saluran air minum/bersih, saluran 
pembuangan air dan sanitasi; (b) 
waduk, bendungan, irigasi dan 
bangunan pengairan; (c) rumah sakit 
umum dan puskesmas; (d) pelabuhan 
atau bandar udara atau stasiun kereta 
api ; (e) peribadatan; (f) pendidikan 

atau sekolahan; (g) pasar umum; 
(h) fasilitas pemakaman umum; (i) 
fasilitas keselamatan umum seper   
tanggul penanggulangan bahaya 
banjir, lahar dan lain-lain bencana; 
(i) pos dan telekomunikasi; (k) sarana 
olah raga; (l) stasiun penyiaran radio, 
televisi beserta pendukungnya; (m) 
kantor pemerintah, pemerintah 
daerah, perwakilan Negara asing 
PBB atau lembaga internasional; 
(n) fasilitas tentara nasional dan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 
dan lain-lain. 

Dalam Perpres No. 65 Tahun 2006, 
penger  an kepen  ngan umum dalam 
Pasal 1  dak dirubah penger  annya 
sama halnya dengan Perpres 
sebelumnya, tetapi pembangunan 
untuk kepen  ngan umum menjadi 
dipersempit menjadi pembangunan 
untuk kepen  ngan umum yang 
dilaksanakan pemerintah atau 
pemerintah daerah, melipu   : (a) 
jalan umum dan jalan tol, rel kereta 
api, asaluran air minum/bersih, 
saluran pembuangan air dan sanitasi; 
(b) waduk, bendungan, bendungan 
irigasi, dan bangunan pengairan 
lainnya; (c) pelabuhan, bandar udara, 
stasiun kereta api dan terminal; (d) 
fasilitas keselamatan umum; (e) 
tempat pembuangan sampah; (f) 
cagar alam dan cagar budaya; (g) 

pembangkit, transmisi, distribusi 
tenaga listrik.

PENUTUP

Perlunya diterbitkan Peraturan 
Presiden atau ketentuan lanjutan 
dari UU No. 2 Tahun 2012, sehingga 
ketentuan ini dapat memperlancar 
pembangunan infrastruktur dan 
menghilang mul  tafsir serta memberi 
kepas  an hukum dalam pembebasan 
lahan untuk kepen  ngan umum

Regulasi/ketentuan tersebut 
mengatur kompensasi bagi 
masyarakat yang harus merelakan 
harus tanahnya untuk suatu kegiatan 
pembangunan,untuk tetap menjamin 
kesejahteraan sosial ekonominya, 
sehingga  dak akan menjadi lebih 
buruk dari keadaan semula, paling 
 dak harus setara dengan keadaan 

sebelum tanahnya digunakan oleh 
pihak lain
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PENDAHULUAN

Dalam penyusunan laporan keuangan 
sering terjadi ke  daksesuaian antara 
penggunaan akun beban (belanja 
barang dan belanja modal) dengan 
substansi out put / realisasi akun 
dimaksud sehingga dilakukan koreksi 
sesuai substansi agar pencatatan dan 
penyajian di Neraca sesuai dengan 
Standar Akuntansi Pemerintahan 
(SAP). Upaya untuk mengurangi resiko 
ke  daksesuaian dimaksud maka 
perlu penyelarasan norma anggaran 
dan norma akuntansi dalam rangka 
sinkronisasi perencanaan anggaran 
melalui penyusunan RKA-K/L dan 
pelaksanaan anggaran melalui 
penyusunan laporan keuangan 
dengan menggunakan Bagan Akun 
Standar (BAS). 

IMPLEMENTASI BAGAN 

AKUN STANDAR

Bagan Akun Standar merupakan 
alat pengendalian akuntansi dalam 
penatausahaan dan pencatatan atas 
transaksi keuangan dan barang dari 
pelaksanaan suatu kegiatan. BAS 
memuat da  ar akun/perkiraan/
kodefi kasi yang disusun dan 
ditetapkan secara sistema  s untuk 
menjamin pencatatan dan penyajian 
laporan keuangan sesuai dengan 
SAP. Penyempurnaan BAS dilakukan 
secara terus menerus dalam rangka 
meningkatkan akuntabilitas dan 
transparansi proses perencanaan dan 
pelaksanaan anggaran. Secara umum 
implementasi Bagan Akun Standar 
untuk Belanja Barang dan Belanja 
Modal diatur sebagai berikut:

1. BELANJA BARANG

Penerapan konsep nilai perolehan (full 
cos  ng) pada belanja barang dalam  
penyusunan RKA-K/L, bermakna 
bahwa seluruh biaya yang diperlukan 
untuk pengadaan barang/jasa 
dimasukkan sebagai nilai perolehan 
barang/jasa dimaksud (termasuk 
antara lain biaya rapat dan perjalanan 
dinas)  menggunakan akun belanja 
sesuai dengan peruntukannya.  
Belanja Barang dapat dibedakan 
sebagai berikut:
a. Belanja Barang Operasional

Beban pengeluaran yang termasuk 
dalam kriteria ini, antara lain :
 K e p e r l u a n  s e h a r i - h a r i 

perkantoran;
 P e n g a d a a n / p e n g g a n t i a n 

inventaris kantor yang nilainya 
dibawah kapitalisasi;

 Pengadaan bahan makanan;
 Penambah daya tahan tubuh;
 Belanja barang lainnya yang 

secara langsung menunjang 
operas ional  Kementer ian 
Negara/Lembaga;

 Pengadaan pakaian seragam 
dinas;

 Honorarium Pengelola (KPA/
PPK/PPSPM/Pejabat Akuntansi/ 
Bendahara)

b. Belanja Barang Non-Operasional
Beban pengeluaran yang termasuk 
dalam kriteria ini, antara lain:
 Belanja Bahan;
 Honor yang terkait dengan 

output kegiatan.Penggunaan 
Akun honor dimaksud harus 
benar-benar selektif dan dapat 
dialokasikan untuk kegiatan 

sepanjang:
◊ P e l a k s a n a a n n y a 

memerlukan pembentukan 
panitia/tim/kelompok kerja;

◊ Mempunyai output jelas dan 
terukur;

◊ Sifatnya koordinatif dengan 
mengikutsertakan satker/
organisasi lain;

◊ Sifatnya temporer sehingga 
p e l a k s a n a a n n y a  p e r l u 
diprioritaskan atau  diluar 
jam kerja;

◊ Merupakan perangkapan 
fungsi atau tugas tertentu 
kepada PNS disamping tugas 
pokoknya sehari-hari;

◊ Bukan operasional yang 
dapat diselesaikan secara 
internal satker.

 Belanja Barang Non   
Operastonal Lainnya

c. Belanja Jasa
Pengeluaran-pengeluaran untuk 
langganan daya dan jasa (listrik, 
telepon, gas, dan air), jasa pos dan 
giro, jasa konsultan, sewa , jasa 
profesi dan jasa lainnya.

d. Belanja Pemeliharaan
Pengeluaran ini dimaksudkan untuk 
mempertahankan aset tetap atau 
aset tetap lainnya yang sudah ada 
ke dalam kondisi normal dan  dak 
mengakibatkan bertambahnya 
umur, manfaat, atau kapasitas, 
serta biaya per unitnya dibawah 
batas nilai kapitalisasi sesuai yang 
ditetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan.  Belanja Pemeliharaan 
melipu   antara lain pemeliharaan 
tanah, pemeliharaan gedung 
dan bangunan kantor, rumah 

Implementasi  Norma Akuntansi    Implementasi  Norma Akuntansi    
Belanja Barang dan Belanja ModalBelanja Barang dan Belanja Modal

 Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran  Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran 
Kementerian Negara/ LembagaKementerian Negara/ Lembaga

Oleh  Punta Bonasalin, Nana Su  sna 
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dinas, kendaraan bermotor 
dinas, peralatan dan sarana 
gedung, jalan, jaringan irigasi, 
peralatan mesin, dan lain-lain 
sarana yang berhubungan dengan 
penyelenggaraan pemerintahan.  

e. Belanja Perjalanan Dinas
sBelanja perjalanan dinas dalam 
negeri/luar negeri terdiri dari 
Belanja Perjalanan Biasa, Belanja 
Perjalanan Tetap dan Belanja 
Perjalanan Lainnya.  Pengalokasian 
anggaran dan besarannya 
mengiku   ketentuan yang 
diatur dalam Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Standar Biaya 
Perjalanan Dinas.

BELANJA MODAL  

Penerapan konsep kapitalisasi 
dalam penyusunan RKA-KL terkait 
dengan jenis Belanja Modal. Untuk 
mengetahui apakah suatu belanja 
dapat dimasukkan sebagai belanja 
modal atau  dak, maka perlu 
memahami defi nisi aset tetap atau 
aset tetap lainnya dan kriteria 
kapitalisasi aset tetap.
a. Aset Tetap.

Aset tetap adalah aset berwujud 
yang dimiliki dan atau dikuasai 
pemerintah yang mempunyai 
masa manfaat lebih dari satu 
tahun, mempunyai nilai material 
dan dimaksudkan untuk digunakan 
dalam kegiatan pemerintah 
atau untuk dimanfaatkan oleh 
masyarakat umum yang dapat 
diperoleh secara sah dari dana 
yang bersumber dari APBN melalui 
pembelian, pembangunan atau 
dana diluar APBN melalui hibah 
atau donasi, pertukaran dengan 
aset lainnya atau dari rampasan.  

b. Ciri Aset Tetap.
Aset Tetap mempunyai ciri–ciri/
karakteris  k sebagai berikut: 
berwujud, akan menambah aset 
pemerintah, mempunyai masa 
manfaat lebih dari satu tahun, 
nilainya material (diatas nilai 
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kapitalisasi). Sedangkan ciri-ciri Aset Tetap Lainnya  adalah  dak berwujud, 
akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 
(satu) tahun, nilainya rela  f material (diatas nilai kapitalisasi).

c. Kapitalisasi.
Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran 
untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan 
kapasitas/efi siensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka 
menambah nilai-nilai aset tersebut.  Hal ini sesuai dengan konsep harga 
perolehan (full cos  ng) yang menetapkan bahwa seluruh pengeluaran yang 
mengakibatkan tersedianya aset siap dipakai, maka seluruh pengeluaran 
tersebut masuk ke dalam belanja modal dan nilainya rela  f material 
memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap/aset tetap lainnya.

Berikut ini contoh pengeluaran yang masuk dalam kategori belanja barang dan 
belanja modal terkait konsep kapitalisasi dan nilai perolehan.

Contoh pengeluaran yang masuk kategori Belanja Barang :

No Uraian

1 Pengisian Freon AC, service AC, pembelian ban, oli, bensin, service / tune up; 
pembelian accu; biaya pengurusan STNK/BPKB Kendaaraan Dinas.

2 Perbaikan atap gedung kantor,  pengecatan, pembelian gordyn,  pembuatan partisi non 
permanen, pembelian lampu ruangan kantor; service A/C gedung kantor  

3 Perbaikan jalan berlubang/ pemeliharaan berkala
4 Pembayaran satpam dan cleaning service
5 Pengadaan alat tulis kantor;  anti virus,  suku cadang alat laboratorium,bahan cairan kimia,  

alat suntik
6 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;  Peralatan dan Mesin, Jalan/Irigasi/Jaringan.

7 Pengadaan Peralatan dan Mesin;  Gedung dan Bangunan;  Jalan/Irigasi/Jaringan;  Fisik 
lainnya;  Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda

8 Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah 
Daerah 

No Uraian
1 Pengadaan dan Pengembangan Tanah:

Biaya pembebasan Tanah;   Honor dan Perjalanan Tim Tanah;  Pengukuran Tanah;   Pembuatan 
Sertifi kat Tanah; Pengurukan dan Pematangan Tanah;  

2 Pembangunan Gedung dan Bagunan;  Jalan/Irigasi/Jaringan; Peralatan dan Mesin;  Aset 
Tetap Lainnya  
Biaya Lelang, Honor Tim dan Perjalanan Gedung dan Bangunan; Jalan/ Irigasi/ Jaringan; 
Peralatan dan Mesin;  Aset Tetap Lainnya  
Dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan 
pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama; biaya 
asuransi; ongkos angkut; uji coba; pelatihan;  jasa konsultan
Dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap 
pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan 
pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama; Honor 
dan perjalanan tim Pengelola teknis

3

Pengeluaran penambahan/perbaikan/penggantian dari sebagian aset (Peralatan dan Mesin, 
Gedung dan Bangunan, Jalan/Irigasi/Jaringan, Aset Tetap Lainnya) berupa, overhaul, 
rehabilitasi, renovasi, dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, 
kuantitas, masa manfaat aset yang telah dimiliki,  namun tidak termasuk pemeliharaan.
Pembelian memory PC, up grade PC,  pembelian meubelair, dispenser

Overhaul kendaraan dinas;  pembelian tape mobil dinas
Perbaikan jalan kerikil ke hotmix
Penambahan jaringan dan pesawat telp; penambahan jaringan listrik
Perbaikan atap dari seng ke multiroof
Pembuatan peta, jaringan, software, lambang instansi, alat kesehatan, pembuatan fi lm,  
pekerjaan interpretasi citra satelit

Contoh pengeluaran yang masuk kategori Belanja Modal :

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu belanja dapat 
dikategorikan sebagai belanja modal jika :
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• P e n g e l u a r a n  t e r s e b u t 
mengakibatkan adanya perolehan 
aset tetap atau aset tetap lainnya 
yang menambah aset pemerintah;

• Pengeluaran tersebut melebihi 
batasan minimal kapitalisasi aset 
tetap atau aset tetap lainnya yang 
telah ditetapkan oleh pemerintah;

• Perolehan aset tetap tersebut 
dimaksudkan untuk dipakai dalam 
operasional pemerintahan, bukan 
untuk dijual atau diserahkan ke 
masyarakat.

Dengan demikian maka dalam proses 
penyusunan anggaran (RKA-K/L) 
terhadap  aset yang direncanakan 
akan diperoleh dari pengadaan 
barang/jasa dibedakan dari substansi 
outputnya yaitu:
• Jika maksud/tujuannya menjadi 

aset K/L; maka pengalokasian 
anggarannya menggunakan jenis 
belanja modal, dan akan tercatat 
pada akun sesuai jenis aset dalam 
laporan intracomtabel BMN dan 
LKPP (neraca)

• Jika maksud/tujuannya menjadi 
aset K/L namun nilainya dibawah 
batasan minimal kapitalisasi; 
pengalokas ian anggarannya 
menggunakan jenis  belanja 
barang dan dicatat dalam laporan 
extracomtabel BMN dan tidak 
disajikan dalam Neraca.

• Jika maksud/tujuannya tidak 
menjadi aset K/L; pengalokasian 
anggarannya menggunakan jenis 
belanja barang dan akan tercatat 
dalam laporan persediaan BMN 
dan LKPP (neraca) pada akun 
Persediaan. 

PENUTUP

Implementasi BAS secara konsisten 
dan sesuai dengan substansi output 
/ peruntukkannya mulai dari 
perencanaan anggaran diharapkan 
dapat terwujud keseragaman dan 
keakuratan pencatatan transaksi 
belanja barang dan modal serta 
efi siensi dan efek  fi tas dalam 
pelaksanaan anggaran, pertanggung 
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jawaban, pencatatan nilai BMN dan 
pelaporan keuangan pemerintah 
pusat. 

REFERENSI :

KMK Nomor : 01/KM.12/2001 
Tentang Pedoman Kapitalisasi 
Akuntansi BMN/Kekayaan 
Negara Dalam Sistem Akuntansi 
Pemerintah. 

PMK Nomor 171/PMK.06/2007  
tentang Sistem Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan Pemerintah 
Pusat.

Peraturan Pemerintah Nomor 
71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Nomor Per-80/
PB/2011 tentang Penambahan 
dan Perubahan Akun Pendapatan, 
Belanja dan Transfer Pada Bagan 
Akun Standar.
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PENDAHULUAN

Mendengar kata  
“Whistleblower” bisa 
menimbulkan pro maupun 

kontra bagi sebagian masyarakat. 
Masih ingat dalam benak ingatan kita 
kasus Agus Condro yang merupakan 
Whistleblower  pada kasus korupsi 
berupa pemberian traveller’s 
cheque senilai Rp. 24 miliar pada 
pemilihan Depu   Gubernur Senior 
(DGS) Bank Indonesia Tahun 2004. 
Sebagai seorang Whistleblower, 
akan menghadapi kemungkinan 
yang paling buruk sekalipun. Ia 
akan dibenci oleh kolega maupun 
atasannya. Namun  dak sedikit 
pula yang memberikan pujian atas 
keberaniannya dalam mengungkap 
kasus tersebut. Suka  dak suka, 
senang  dak senang, sistem seper   
ini harus dibangun demi terwujudnya 
pemerintahan yang bersih dari KKN. 

Whistleblower atau Whistleblowing 
sebenarnya merupakan sebuah 
is  lah yang belum baku. Is  lah ini 

justru memiliki defi nisi hukum yang 
umumnya disepaka  .

Whistleblowing berar   suatu 
pengungkapan yang melibatkan atau 
dilakukan oleh seseorang, atau dari 
anggota sebuah organisasi (mantan 
anggota) mengenai suatu perbuatan 
yang immoral, atau praktek yang 
 dak sah, atau praktek-praktek 

tertentu dibawah kendali pimpinan 
mereka yang merugikan kepen  ngan 
publik dimana seseorang yang 
melakukan pengungkapan tersebut 
berpotensi mendapatkan balasan 
atau  ndakan tertentu. 

PEMBAHASAN 

Tepatnya pada hari Senin tanggal 
30 April 2012 Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(LKPP) me-Launching Whistleblower 
System (WBS) Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah. Hal ini dilakukan 
terkait dengan Instruksi Presiden 
Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi 
Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi Tahun 2012. 

Penyusunan “Whistleblower System 
dalam Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah” ini sendiri didasari atas 
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Rencana Aksi Pencegahan 
dan Pemberantasan Korupsi Tahun 
2011. Dalam Lampiran Inpres tersebut 
dijabarkan tentang Issue Nasional 
terkait penyempurnaan sistem 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
termasuk memperkuat mekanisme  
pengawasan yang bebas korupsi. 
Dengan rencana aksi mendorong 
Implementasi Whistleblower 
System pada instansi pemerintah. 
Keluaran yang diharapkan adalah 
tersedianya Whistleblower System 
dalam bentuk SOP pengawasan 
pada setiap instansi pemerintah 
dan tersusunnya  pedoman 
untuk membentuk Whistleblower 
System  bagi Kementerian/
Lembaga dan Pemerintah Daerah. 
Sasaran yang akan dicapai yaitu 
perbaikan sistem pengawasan yang 
memberikan perlindungan kepada 

WHISTLEBLOWER SYSTEMWHISTLEBLOWER SYSTEM  
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHDALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

(Oleh : Sumardi)

Kata kunci : Whistleblower System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
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Whistleblower dalam rangka 
pemberantasan korupsi.

Penger  an Whistleblower  dalam 
pengadaan barang/jasa pemerintah 
adalah orang dalam Kementerian/
Lembaga/Satuan Kerja Perangkat 
Daerah/Ins  tusi lain yang memiliki 
informasi/akses informasi dan 
mengadukan perbuatan yang 
terindikasi penyimpangan dalam 
proses Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah yang terjadi di dalam 

organisasi pengadaan tempat dimana 
orang tersebut bekerja. 

Tujuan dibangunnya Whistleblower 
System Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah adalah :
1. Memperbaiki sistem pengawasan 

dan pencegahan tindak pidana 
korupsi serta persaingan usaha 
tidak sehat dalam proses pengadaan 
barang/jasa pemerintah;

2. Melakukan upaya pencegahan 

dan pemberantasan kasus korupsi 
dalam pengadaan barang/jasa 
pemerintah.

Pengaduan yang disampaikan 
Whistleblower  adalah pengadaan 
yang menggunakan Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah dan memenuhi kriteria :
1. Berdampak luas;
2. M e n d a p a t k a n  p e r h a t i a n 

masyarakat; dan/atau
3. P e n g a d a a n  d i  a t a s  R p . 

10.000.000.000,- (sepuluh milyar 
rupiah).
 Pelaksanaan Tahap I

◊ W B S  L K P P  m e n a n g a n i 
pengadaan barang/jasa di 
atas Rp. 10 miliar.

◊ WBS K/L/D/I pelaksana Pilot 
Project menangani seluruh 
pengadaan barang/jasa 
yang ada di K/L/D/I yang 
bersangkutan.

 Pelaksanaan Tahap II
◊ W B S  L K P P  m e n a n g a n i 

pengadaan barang/jasa di 
atas Rp. 10 miliar.

◊ WBS K/L/D/I pelaksana 
m e n a n g a n i  s e l u r u h 
pengadaan barang/jasa 
yang ada di K/L/D/I yang 
bersangkutan.

Sampai saat ini terdapat 4 
(empat) Instansi yang siap untuk 
dijadikan pilot project pelaksanaan 
Whistleblower System Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah, yaitu : 
Kementerian Keuangan, Pemerintah 
Provinsi Bangka Belitung, Kabupaten 
Luwu Utara dan Kabupaten Hulu 
Sungai Utara.

Mekanisme Pengaduan

Whistleblower  menyampaikan 
informasi melalui WBS terkait 
penyimpangan dalam proses 
pengadaan barang/jasa pemerintah 
sejak dari perencanaan sampai 
dengan selesainya pelaksanaan 
kontrak yang melipu   :
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1. Nama K/L/D/I, Kelompok Kerja/
ULP, dan/atau orang lain yang 
terlibat secara jelas.

2. Penjelasan mengenai :
 Pelaku;
 Perbuatan yang terindikasi 

a t a u  d i a n g g a p  t e r d a p a t 
penyimpangan;

 W a k t u  p e n y i m p a n g a n 
dilakukan;

 Tempat di mana penyimpangan 
dilakukan.

3. Bukti yang dapat mendukung atau 
menjelaskan adanya penyimpangan 
k e t e n t u a n  d a n  p r o s e d u r , 
penyalahgunaan wewenang dan/
atau KKN, berupa : 
 Data/dokumen;
 Gambar; dan/atau
 Rekaman;
 Data sumber informasi untuk 

pendalaman lebih lanjut.

Verifi kator LKPP melakukan verifi kasi 
pengaduan untuk memas  kan 
kebenaran data dan informasi yang 
disampaikan oleh Whistleblower, 
membuat resume pengaduan, 
menyembunyikan iden  tas 
Whistleblower dan menyampaikan 
hasil verifi kasi kepada administrator.

Administrator bertugas menentukan 
penelaahan kasus pengaduan dan 
memfasilitasi diskusi panel penanganan 
kasus apabila dianggap perlu. 

Penelaah LKPP bertugas melakukan 
telaah terhadap materi pengaduan 
yang disampaikan oleh administrator 
dan menyampaikan hasil telaahan 
kepada Pimpinan LKPP.

Pimpinan LKPP menyampaikan hasil 
telaah yang perlu di  ndaklanju   
kepada APIP K/L/D/I dan/atau instansi 
berwenang (Penegak Hukum).

APIP menindaklanju   indikasi 
pelanggaran prosedur dan/atau 
penyalahgunaan wewenang.

Sedangkan Penegak Hukum 
menindaklanju   indikasi  ndak 
pidana korupsi.

LKPP melakukan monitoring 
 ndaklanjut oleh APIP K/L/D/I dan 

Instansi Penegak Hukum.

Perlindungan terhadap 

Whistleblower

Hak perlindungan yang diberikan 
kepada Whistleblower  berupa :
1. Identitas dirahasiakan baik oleh 

sistem maupun mekanisme.
2. T i d a k  m e n j a d i k a n  y a n g 

bersangkutan sebagai saksi pada 
kasus yang diadukan kecuali yang 
bersangkutan bersedia/setuju 
menjadi saksi.

3. Perlindungan atas hak-hak saksi dan 
pelapor sebagaimana diatur dalam 
ketentuan peraturan perundang-
undangan.

4. D a l a m  h a l  W h i s t l e b l o w e r 
memerlukan perlindungan hukum 
dan perlindungan dari tindakan-
tindakan intimidatif lainnya, 
pejabat yang berwenang dapat 
menyampaikan  permintaan 
pemberian perlindungan secara 
tertulis yang ditujukan kepada 
Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban (LPSK).

Penghargaan yang

diberikan kepada 

Whistleblower

Atas jasa/niat baik terhadap upaya 
pencegahan KKN yang terjadi pada 
pengadaan barang/jasa pemerintah, 
negara dalam hal ini pemerintah 
memberikan penghargaan kepada 
Whistleblower  berupa piagam atau 
materi yang diatur dalam Peraturan 
Pemerntah Nomor : 71 Tahun 2000 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran 
Serta Masyarakat dan Pemberian 
Penghargaan dalam Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
Pasal 7 Jo. Pasal 9 menyatakan bahwa 
: se  ap orang, organisasi masyarakat, 
LSM yang telah berjasa dalam usaha 
membantu upaya pencegahan atau 

pemberantasan  ndak pidana korupsi 
berhak mendapat penghargaan 
berupa piagam atau premi sebesar 
2 0/00 dari nilai kerugian keuangan 
negara yang dikembalikan.

KESIMPULAN 

1. Tujuan dibangunnya Whistleblower 
System Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah adalah memperbaiki 
s i s t e m  p e n g a w a s a n  d a n 
pencegahan tindak pidana korupsi 
serta persaingan usaha tidak 
sehat dalam proses pengadaan 
barang/jasa pemerintah, selain 
itu melakukan upaya pencegahan 
dan pemberantasan kasus korupsi 
dalam pengadaan barang/jasa 
pemerintah.

2. Peran K/L/D/I dalam menyiapkan 
s a r a n a  m a u p u n  p e r s o n i l 
Whistleblower System Pengadaan 
B a r a n g / J a s a  P e m e r i n t a h 
sangat diharapkan sekali untuk 
mewujudkan pemerintahan yang 
bersih dari KKN. 

3. H a k  p e r l i n d u n g a n  d a n 
penghargaan mutlak diberikan 
kepada Whistleblower  atas jasa/
niat baiknya terhadap upaya 
pencegahan KKN.

REFERENSI :

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 
2011, tentang Rencana Aksi 
Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi Tahun 2011;

Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 
2011, tentang Aksi Pencegahan 
dan Pemberantasan Korupsi Tahun 
2012;

Depu   Bidang Hukum dan 
Penyelesaian Sanggah LKPP, 
Whistleblower System dalam 
Pengadaan Barang/Jasa, 
disampaikan dalam acara Launching 
Whistleblower System Pengadaan 
Barang/Jasa, Jakarta, 30 April 2012.

Abdul Haris Semendawai, SH, LL.M, 
Peran Lembaga Perlindungan Saksi 
dan Korban dalam Pemberian 
Perlindungan Whistleblower.
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PENDAHULUAN

Pengadaan barang/jasa pemer-
intah  ap waktu mengalami pe-
rubahan/revisi. Tujuannya tak 

lain adalah untuk terciptanya proses 
pengadaan barang/jasa pemerintah 
secara efi sien, efek  f, transparan, ter-
buka, bersaing, adil/  dak diskrimina-
 f dan akuntabel. Sehingga cita-cita 

agar penyelenggaraan negara yang 
bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepo  sme dapat tercapai.

Dengan terbitnya Peraturan 
Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 
yang mewajibkan K/L/D/I untuk 
menyelenggarakan proses pengadaan 
barang/jasa secara elektronik di tahun 
2012 walaupun boleh dilaksanakan 
hanya sebagian atau keseluruhan, 
sudah menunjukkan niat Pemerintah 
untuk menata agar proses pengadaan 
barang/jasa pemerintah menjadi 
lebih baik.

Pada tanggal 19 Desember 2011 ter-
bit Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 
: 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pence-
gahan dan Pemberantasan Korupsi 
Tahun 2012. Pada bu  r 11 Lampiran 
Inpres disebutkan bahwa semua Ke-
menterian/Lembaga dan Pemerintah 
Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) 
melaksanakan pengadaan barang/
jasa menggunakan Sistem Pengadaan 
Secara Elektronik (SPSE), dengan 
mendirikan Layanan Pengadaan Se-
cara Elektronik (LPSE) di Kementeri-
an/Lembaga atau Pemerintah Daerah 
masing-masing, atau bergabung den-
gan LPSE terdekat. Sehingga terben-
tuk satu LPSE Nasional. Sasaran yang 
diharapkan yaitu dalam APBN / APBD 
Tahun 2012 sampai dengan Desem-
ber 2012, sekurang-kurangnya 75% 
dari seluruh belanja Kementerian / 

Lembaga, dan 40% belanja Pemer-
intah Daerah (Provinsi/Kabupaten/
Kota) yang dipergunakan untuk pen-
gadaan barang/jasa wajib menggu-
nakan SPSE melalui LPSE sendiri atau 
LPSE terdekat. 

Dengan terbitnya Inpres Nomor 17 
Tahun 2011 tersebut semua K/L/D/I 
wajib mengimplementasikannya 
demi terwujudnya tujuan pencegahan 
dan pemberantasan korupsi Tahun 
2012. Di satu sisi hal ini menimbulkan 
dampak nega  f yang cukup besar di 
bidang proses pengadaan barang/
jasa pemerintah. Namun di sisi 
yang lain, dampak posis  fnya dapat 
dirasakan oleh kita semua. Sehingga 
proses pengadaan barang/jasa 
pemerintah menjadi lebih tansparan 
dan akuntabel.

PEMBAHASAN 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
harus menerapkan prinsip-prinsip 

sebagai berikut:
1. Efisien;
2. Efektif;
3. Transparan;
4. Terbuka;
5. Bersaing;
6. Adil/tidak diskriminatif; dan
7. Akuntabel.

Para pihak yang terlibat dalam pen-
gadaan barang/jasa pemerintah baik 
penyedia barang/jasa maupun peng-
guna barang/jasa harus menger   
dan memahami e  ka dari pengadaan 
barang/jasa itu sendiri. Para pihak 
yang terkait dalam pelaksanaan Pen-
gadaan Barang/Jasa harus mematuhi 
e  ka sebagai berikut :
1. Melaksanakan tugas secara tertib, 

disertai rasa tanggung jawab untuk 
mencapai sasaran, kelancaran 
dan ketepatan tercapainya tujuan 
pengadaan barang/jasa;

2. Bekerja secara profesional dan 
mandiri, serta menjaga kerahasiaan 

IMPLEMENTASI INPRES IMPLEMENTASI INPRES NOMOR NOMOR : 17 TAHUN 2011 
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHDALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Oleh : Sumardi

Kata kunci : Instruksi Presiden, Aksi Pencegahan, Pemberantasan Korupsi, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
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dokumen pengadaan barang/
jasa yang menurut sifatnya harus 
dirahasiakan untuk mencegah 
terjadinya penyimpangan dalam 
pengadaan barang/jasa;

3. Tidak saling mempengaruhi baik 
langsung maupun tidak langsung 
y a n g  b e r a k i b a t  t e r j a d i n y a 
persaingan tidak sehat;

4. Menerima dan bertanggung 
jawab atas segala keputusan 
yang ditetapkan sesuai dengan 
kesepakatan tertulis para pihak;

5. Menghindari  dan mencegah 
t e r j a d i n y a  p e r t e n t a n g a n 
kepentingan para pihak yang 
terkait, baik secara langsung 
maupun tidak langsung dalam 
proses pengadaan barang/jasa;

6. Menghindari  dan mencegah 
ter jadinya pemborosan dan 
kebocoran keuangan negara dalam 
pengadaan barang/jasa;

7. Menghindari  dan mencegah 
penyalahgunaan wewenang dan/
atau kolusi dengan tujuan untuk 
keuntungan pribadi, golongan atau 
pihak lain yang secara langsung 
atau tidak langsung merugikan 
negara; dan

8. Tidak menerima, tidak menawarkan 
atau tidak menjanjikan untuk 
memberi atau menerima hadiah, 
imbalan, komisi, rabat dan berupa 
apa saja dari atau kepada siapapun 
yang diketahui atau patut diduga 
berkaitan dengan pengadaan 
barang/jasa.

Pengadaan secara elektronik atau E-
Procurement adalah Pengadaan Ba-
rang/Jasa yang dilaksanakan dengan 
menggunakan teknologi informasi 
dan transaksi elektronik sesuai den-
gan ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai pengadaan 
barang/jasa secara elektronik diatur 
dalam Bab XIII tentang Pengadaan 
Secara Elektronik Pasal 106  Peraturan 
Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 
disebutkan bahwa :
• ayat (1) : Pengadaan barang/jasa 

pemerintah dapat dilakukan secara 
elektronik;

• ayat (2) : pengadaan barang/jasa 
secara elektronik dilakukan dengan 
cara e-tendering atau e-purchasing.  

Ruang lingkup e-tendering 
melipu   proses pengumuman 
pengadaan barang/jasa sampai 
dengan pengumuman pemenang. 
Ketentuan e-tendering dilaksanakan 
dengan menggunakan sistem 
pengadaan secara elektronik yang 
diselenggarakan oleh Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). 
LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang 
dibentuk untuk menyelenggarakan 
sistem pelayanan Pengadaan Barang/
Jasa secara elektronik.

Tujuan pengadaan barang/jasa 
pemerintah secara elektronik adalah 
sebagai berikut :
1. meningkatkan transparasi dan 

akuntabilitas;
2. Meningkatkan akses pasar dan 

persaingan usaha yang sehat;
3. Memperbaiki tingkat efisiensi 

proses pengadaan;
4. Mendukung proses monitoring dan 

audit;
5. memenuhi  kebutuhan akses 

informasi yang real time.

Pada Bab XVIII tentang Ketentuan 
Peralihan Pasal 131 Peraturan 
Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 
disebutkan bahwa :

ayat (1) : K/L/D/I wajib melaksanakan 
pengadaan Barang/Jasa secara 
elektronik untuk sebagian/seluruh 
paket-paket pekerjaan pada Tahun 
Anggaran 2012;

ayat (2) : K/L/D/I mulai menggunakan 
e-Procurement dalam pengadaan 
barang/jasa disesuaikan dengan 
kebutuhan, sejak Peraturan Presiden 
ini ditetapkan.  

Berpijak dari Pasal 131 ayat (1) 
tersebut, diharapkan seluruh K/L/D/I 
sudah memulai untuk penerapan 
pengadaan barang/jasa secara 

elektronik baik itu sebagian ataupun 
secara keseluruhan. Dengan kata 
lain pada Tahun Anggaran 2012, 
se  ap Satuan Kerja melaksanakan 
sistem pengadaan barang/jasa secara 
elektronik minimal 1 (satu) paket, 
sudah dianggap syah secara hukum.

Namun, kemudahan/kelonggaran 
aturan tersebut  dak bisa 
diimplementasikan lagi setelah 
terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) 
Nomor : 17 Tahun 2011 tentang Aksi 
Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi Tahun 2012. Pada bu  r 11 
Lampiran Inpres disebutkan bahwa 
semua Kementerian/Lembaga 
dan Pemerintah Daerah (Provinsi/
Kabupaten/Kota) melaksanakan 
pengadaan barang/jasa menggunakan 
Sistem Pengadaan Secara Elektronik 
(SPSE), dengan mendirikan Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik 
(LPSE) di Kementerian/Lembaga 
atau Pemerintah Daerah masing-
masing, atau bergabung dengan 
LPSE terdekat. Sehingga terbentuk 
satu LPSE Nasional. Sasaran yang 
diharapkan yaitu dalam APBN / 
APBD Tahun 2012 sampai dengan 
Desember 2012, sekurang-
kurangnya 75% dari seluruh belanja 
Kementerian / Lembaga, dan 40% 
belanja Pemerintah Daerah (Provinsi/
Kabupaten/Kota) yang dipergunakan 
untuk pengadaan barang/jasa wajib 
menggunakan SPSE melalui LPSE 
sendiri atau LPSE terdekat. 

Suka atau  dak suka, mau atau  dak 
mau, se  ap K/L/D/I harus sudah 
mengimplementasikan ketentuan 
tersebut.

Studi Kasus, antara kenyataan atau 
miris dengan kondisi

yang ada.

Dari beberapa kasus yang ada pada 
proses pengadaan barang/jasa yang 
dilaksanakan secara elektronik di 
beberapa Satuan Kerja di lingkungan 
Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral, diperoleh data yang cukup 
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mengejutkan dimana sering terjadi 
“Lelang/Seleksi Gagal”.

Sebagai contoh :
1. Satuan Kerja Lisdes Nusa Tenggara 

Timur
Tahun Anggran 2012, untuk 
pengumuman tahap I sebanyak 
16 (enam belas) paket pekerjaan 
pengadaan dan pemasangan 
jaringan, setelah dievaluasi 
hasilnya “semuanya gagal”, dan 
harus lelang ulang.

2. Satuan Kerja Direktorat Jenderal 
Mineral dan Batubara 
Tahun Anggaran 2012  untuk 
kegiatan Jasa Konsultansi, 
pengumuman Tahap I s/d Tahap 6 
sebanyak 128 (seratus dua puluh 
delapan) paket pekerjaan Jasa 
Konsultansi, setelah dievaluasi 
hanya sebanyak 14 (empat 
belas) paket yang hasilnya “lolos 
kualifi kasi”.
Setelah direvisi akhirnya diadakan 
seleksi ulang sebanyak 83 (delapan 
puluh  ga) paket, dan setelah 
dievaluasi hanya sebanyak 13 (  ga 
belas) paket yang hasilnya “lolos 
kualifi kasi”.
Jadi, dari total 128 (seratus 
dua puluh delapan) paket yang 
dilelangkan hanya 27 (dua puluh 
tujuh) paket jasa konsultansi yang 
berhasil lolos penilaian evaluasi 
berdasarkan hasil lelang secara 
elektronik/e-procurement. 

3. Satuan Kerja Sekretariat Jenderal 
KESDM
Pada Biro Keuangan, Tahun 2012 
untuk kegiatan Jasa Konsultansi, 
pengumuman Tahap I sebanyak 
6 (enam) paket pekerjaan Jasa 
Konsultansi, setelah dievaluasi 
sudah diketahui 4 (empat) paket 
dinyatakan “gagal” dan 2 (dua) 
paket masih dalam proses evaluasi.

Dari sebagian kecil yang kita jadikan 
contoh di atas, muncul beberapa 
persepsi dalam benak kita.
1. Pihak penyedia barang/jasa tidak 

dapat memenuhi seluruh  dokumen 
yang dipersyaratkan sebagaimana 

yang d ipersyaratkan da lam 
dokumen pengadaan barang/jasa.  

2. Pihak penyedia barang/jasa tidak 
memiliki Sumber Daya Manusia 
yang mumpuni untuk proses 
Upload data. 

Kondisi ini sangat jauh bertolak 
belakang dengan proses pengadaan 
yang dilakukan masih secara manual. 
Dimana para pihak yang terlibat 
dalam proses pengadaan barang/jasa 
masih bisa saling berkompromi untuk 
kelengkapan dokumen.

Akankah kejadian seper   ini akan 
terus berulang se  ap tahun.....????

Wallahu alam....., biarkan waktu 
yang akan menjawabnya. Semua 
kembali kepada niat dan tujuan dari 
pengadaan barang/jasa itu sendiri.

Kita berharap...., semoga dengan 
proses pengadaan barang/jasa secara 
elektronik ini kita akan belajar untuk 
lebih ter  b administrasi dan lebih 
ter  b aturan. Sehingga semua pihak 
dapat bekerja dengan lebih nyaman, 
tanpa banyak tekanan dari kanan kiri, 
tekanan dari dalam, maupun tekanan 
dari pihak luar. Akhirnya ........., kita 
berharap, semoga cita-cita untuk 
“Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi” di bidang pengadaan 
barang/jasa dapat terlaksana. 
Amiiiiiinnnnn........

KESIMPULAN 

Dari uraian di atas ada beberapa hal 
yang menarik kita cerma  , yaitu :
1. Perbaikan/revisi aturan pengadaan 

barang/jasa pemerintah adalah 
untuk terciptanya proses pengadaan 
barang/jasa pemerintah secara 
efisien, efektif, transparan, terbuka, 
bersaing, adil/tidak diskriminatif 
dan akuntabel. Sehingga cita-cita 
agar penyelenggaraan negara yang 
bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme dapat tercapai.

2. Dengan terbitnya Inpres Nomor 17 
Tahun 2011 tersebut semua K/L/D/I 
wajib mengimplementasikannya 

d e m i  t e r w u j u d n y a  t u j u a n 
pencegahan dan pemberantasan 
korupsi Tahun 2012. Di satu sisi 
hal ini menimbulkan dampak 
negatif  yang cukup besar di 
bidang proses pengadaan barang/
jasa pemerintah. Namun di sisi 
yang lain, dampak posistifnya 
dapat dirasakan oleh kita semua. 
Sehingga proses pengadaan 
barang/jasa pemerintah menjadi 
lebih tansparan dan akuntabel.

3. Berdasarkan  has i l  eva luas i 
kualifikasi dari beberapa contoh 
Satuan Ker ja  d i  l ingkungan 
Kementerian ESDM pada proses 
pengadaan barang/jasa secara 
elektronik yang sebagian besar 
adalah “Lelang/Seleksi Gagal” maka 
yang perlu kita evaluasi adalah :
  P ihak penyedia  barang/

jasa tidak dapat memenuhi 
s e l u r u h   d o k u m e n  y a n g 
dipersyaratkan sebagaimana 
yang dipersyaratkan dalam 
dokumen pengadaan barang/
jasa.  

  Pihak penyedia barang/jasa 
tidak memiliki Sumber Daya 
Manusia yang mumpuni untuk 
proses Upload data. 

REFERENSI :

Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 
2011, tentang Aksi Pencegahan 
dan Pemberantasan Korupsi Tahun 
2012;

Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 
2010, tentang Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah;

Laporan Hasil Pemeriksaan pada 
Listrik Perdesaan Nusa Tenggara 
Timur Tahun 2011 dan Tahun 2012;

Laporan Hasil Pemeriksaan pada 
Direktorat Pembinaan Program 
Mineral dan Batubara Tahun 2011 
dan Tahun 2012;

Laporan Hasil Pemeriksaan pada 
Biro Keuangan Sekretariat Jenderal 
KESDM Tahun 2011 dan Tahun 
2012.
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MANFAAT AUDITMANFAAT AUDIT
Oleh Gede Yudis  ra

SARI

Banyaknya audit  dak dapat 
menjamin bahwa audit yang 
dilaksanakan telah memberikan 
manfaat bagi pemilik, 
manajemen maupun masyarakat. 
Layanan audit seharusnya dapat 
membuat sesuatu yang  dak 
jelas menjadi jelas, sesuatu 
yang gelap menjadi terang, 
sehingga masyarakat ataupun 
stakeholder dapat menilai apakah 
manajemen telah melaksanakan 
tugas fungsinya sesuasi dengan 
ketentuan. Manfaat audit juga 
dapat membuat kepercayaan 
masyarakat meningkat karena 
pemerintah telah melakukan 
pengelolaan keuangan secara 
transparan dan akuntabel.

Jadi apa sebenarnya manfaat audit?  Siapa saja yang menikma   manfaat 
audit? Mungin itu sekilas pertanyaan yang sebenarnya merupakan pertanyaan 
yang gampang untuk dijawab, namun jika pertanyaan yang kedua dikaji lebih 
mendalam mungkin beberapa orang akan menjawab, dari dengan apa  s sampai 
yang peduli. Ada berbagai kemungkinan jawaban untuk itu, yang bernada 
apa  s akan, “itu hanya untuk melegi  masi pekerjaan manajemen”, ada juga 
yang menjawab hanya formalitas. Tetapi kelompok yang peduli akan menjawab 
bahwa audit akan memberikan manfaat bukan hanya kepada manajemen tetapi 
bagi stake holder yang mempunyai kepen  ngan terhadap organisasi tersebut. 
Dengan audit akan dapat diketahui kinerja se  ap manajer, kepala unit atau 
apapun namanya, yang memimpin organisasi, dalam mencapai tujuan tujuan 
yang telah ditetapkan. Tetapi lebih dari itu harus dapat dipas  kan bahwa audit 
telah memberikan manfaat bagi se  ap level dari  ngkatan manajemen sampai 
dengan level pekerja.

TUJUAN AUDIT

Menurut Sawyer’s, ada perbedaan tujuan audit eksternal dan audit internal. 
Tujuan audit eksternal menentukan kewajaran penyajian posisi keuangan 
perusahaan dan hasil-hasil usaha untuk periode tersebut. Sedangkan Audit 
internal ber  ndak sebagai penilai independen untuk menelaah operasional 
perusahaan dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan kontrol serta 
efi siensi dan efek  vitas kinerja perusahaan. 

Selain itu dalam modul diklat audit BPKP, hasil yang hendak dicapai dari suatu 
audit tergantung dari jenis audit yang dilakukan. Tujuan audit operasional 
berbeda dengan tujuan audit keuangan, dan berbeda pula tujuannya jika 
dilakukan audit inves  gasi, seper   yang ditunukkan dalam tabel berikut :

JENIS AUDIT TUJUAN AUDIT

Audit Keuangan
Untuk menentukan apakah informasi keuangan telah 
akurat dan dapat diandalkan, serta untuk memberikan 
opini kewajaran atas penyajian laporan keuangan.

A u d i t 
O p e r a s i o n a l / 
Audit Kinerja

untuk menentukan apakah (1) Informasi keuangan 
dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) 
Resiko yang dihadapi organisasi telah diiden  fi kasi dan 
diminimalisasi; (3) Peraturan eksternal serta kebijakan 
prosedur internal telah dipenuhi; (4) Kriteria operasi 
yang memuaskan telah dipenuhi; (5) Sumberdaya telah 
digunakan secara efi sien dan diperoleh secara ekonomis; 
dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efek  f.
Atau menentukan keandalan informasi kinerja,  ngkat 
ketaatan, pemenuhan standar mutu operasi, efesiensi, 
kehematan dan efek  vitas.

Audit Ketaatan Untuk menentukan apakah peraturan ekstern serta 
kebijakan dan prosedur intern telah dipatuhi

Audit Inves  ga  f Untuk menentukan apakah kecurangan/ penyimpangan 
benar terjadi

Dari paparan yang dikemukakan diatas ada garis yang bisa ditarik, yaitu audit 
bertujuan untuk memas  kan bahwa tujuan organisasi telah berjalan sesuai 
dengan jalurnya. Jika tujuan organisasi telah sesuai dengan yang ditetapkan, 
maka laporan keuangan dapat dipas  kan sesuai dengan prinsip yang berlaku, 
peraturan, kebijakan dan tata kerja telah dilaksanakan secara efek  f, resiko-
resiko yang kemungkinan akan menghambat tujuan organisasi telah dipetakan 
dan kecurangan/penyimpangan dapat diminimalkan. 

Kata Kunci : Tujuan, Risiko, Manfaat

PENDAHULUAN

Manfaat memiliki ar   yang 
berbeda dengan tujuan. 
Menurut kamus besar ba-

hasa indonesia, manfaat sama ar  nya 
dengan faedah atau kegunaan. Se-
dangkan tujuan berar   arah, haluan 
atau jurusan. Jadi tujuan adalah ke-
inginan pelaku untuk menjadi lebih 
baik dari yang di harapkan. Sedang-
kan kalau manfaat adalah keinginan 
orang banyak untuk menjadikan lebih 
mudah atau lebih baik tanpa harus 
jadi beban hidupnya.  Jika berbicara 
masalah audit, pelaksanaan audit 
akan dikatakan berhasil jika telah ses-
uai dengan tujuan yang telah ditetap-
kan. Setelah berhasil mencapai tu-
juan, audit tersebut baru bisa mem-
berikan manfaat kepada manajemen, 
pemegang saham, maupun masyara-
kat/investor yang ingin mengetahui 
bagaimana pengelolaan keuangan di 
organisasi tersebut.



24 Buletin Pengawasan Volume 9 No. 1 Maret 2012

KEBERHASILAN AUDIT

Keberhasilan pelaksanaan audit 
ditentukan oleh banyak hal. Proses 
untuk menentukan faktor-faktor 
apa saja yang bisa menghambat 
keberhasilan audit dinamakan 
iden  fi kasi resiko. Seper   yang 
diketahui bahwa, ada dua jenis risiko 
yang berkaitan dengan audit, yaitu 
risiko organisasi dan risiko audit. 
Risiko organisasi adalah potensi 
terjadinya kondisi-kondisi atau 
kejadian-kejadian yang dihadapi oleh 
organisasi dalam mencapai tujuannya, 
sedangkan risiko audit adalah risiko 
yang dihadapi oleh auditor yang 
menyebabkan audit  dak mencapai 
tujuannya. Guna memperkecil risiko 
audit, auditor dapat menggunakan 
model risiko sebagai berikut: 

padanya. Dalam konteks pemerintah 
Indonesia, audit keuangan yang di-
laksanakan BPK akan membantu DPR 
sebagai wakil rakyat, untuk menilai 
apakah pemerintah telah menge-
lola dan mempertanggungjawabkan 
pengelolaan keuangan negara ses-
uai dengan ketentuan. Sedangkan 
manfaat audit operasional/kinerja 
adalah membantu anggota organ-
isasi dalam menjalankan tanggung 
jawabnya secara efektif. 

Secara garis besar, pengguna laporan 
audit, baik itu audit keuangan, 
maupun audit kinerja dapat dibagi 
menjadi dua bagian, yaitu pihak 
internal dan pihak eksternal.
1. Pihak Internal

Pihak internal adalah pihak-pihak 
yang berada dalam internal or-
ganisasi, seper   pemilik, manajer, 
karyawan, pemodal dan stake-
holder. Di Pemerintahan, kalan-
gan internal dapat berupa Eselon 
II, Eselon I, Menteri sampai Pres-
iden yang merupakan manajernya. 
Manfaat yang bisa dipe  k dari 
pelaksanaan audit yaitu :
 Menambah Kredibilitas laporan 

keuangannya sehingga laporan 
tersebut dapat dipercaya untuk 
kepentingan pihak luar entitas 
seperti  pemegang saham, 
kreditor, pemerintah, dan lain-
lain.

 Mencegah dan menemukan 
fraud yang dilakukan oleh 
manajemen perusahaan yang 
diaudit.

 Membuka pintu bagi masuknya 
sumber- pembiayaan dari luar.

 Menyingkap kesalahan dan 
penyimpangan dalam catatan 
keuangan.

 Memberikan dasar yang lebih 
meyakinkan para kreditur atau 
para rekanan untuk mengambil 
keputusan pemberian kredit.

 M e m b e r i k a n  d a s a r  y a n g 
terpercaya kepada para investor 
dan calon investor untuk 
menilai prestasi investasi dan 
kepengurusan manajemen

 M e m b e r i k a n  d a s a r  y a n g 
i n d e p e n d e n  k e p a d a 
pembel i  maupun penjual 
untuk menentukan syarat 
penjualan,pembelian atau 
penggabungan perusahaan.

 M e m b e r i k a n  d a s a r  y a n g 
terpercaya bagi masyarakat 
bahwa pemer intah te lah 
m e l a k u k a n  p e n g e l o l a a n 
keuangan secara transparan 
dan akuntabel.

2. Pihak Eksternal
Yang disebut sebagai pihak 
eksternal tentusaja yang berada 
diluar kelompok internal seper   
calon investor, calon kreditur dan 
masyarakat. Manfaat bagi pihak 
eksternal seper   :
 M e m b e r i k a n  t a m b a h a n 

kepastian yang independen 
tentang  kecermatan dan 
keandalan laporan keuangan.

 Audit operasional dapat memicu 
m a n a j e m e n  p e r u s a h a a n 
untuk lebih berhati-hati dalam 
mengelola perusahaan. 

 Terlindunginya kepentingan 
masyarakat (terutama investor)

Setelah melaksanakan audit, 
auditor menyampaikan laporan 
hasil audit yang berisi pendapat 
atau simpulan dan rekomendasi 
kepada pihak-pihak yang 
berkepen  ngan. Pihak-pihak yang 
berkepen  ngan tersebut bisa 
manajemen audi   dan atau pihak 
di luar manajemen audi   yang 
memiliki kepen  ngan langsung 
dengan pelaksanaan kegiatan oleh 
audi  . Rekomendasi dari auditor 
amat pen  ng karena bertujuan 
untuk memperbaiki kondisi yang 
ada, yang menurut per  mbangan 
auditor perlu diperbaiki. Jadi, 
audit internal akan menghasilkan 
simpulan dan rekomendasi yang 
menjadi dasar bagi anggota 
organisasi untuk mengambil 
keputusan dan  ndakan korek  f 
sehingga tanggung jawab mereka 
dapat dijalankan secara efek  f.

Resiko Inheren atau risiko melekat 
adalah ukuran risiko yang terkait 
dengan operasi organisasi sebe-
lum memper  mbangkan efek  vitas 
pengendalian. Risiko pengendalian 
adalah ukuran taksiran auditor bahwa 
pengendalian yang diterapkan audi   
dalam pelaksanaan suatu kegiatan ti-
dak mampu mendeteksi dan mence-
gah terjadinya kesalahan atau ke-
curangan. Sedangkan Risiko deteksi 
(RD) adalah ukuran risiko bahwa ha-
sil pengumpulan dan evaluasi bukti-
bukti audit akan gagal mendeteksi 
adanya kesalahan. Semua resiko 
tersebut harus dipetakan dan dicari 
cara menanggulanginya agar tujuan 
audit dapt tercapai secara efektif 
dan efisien. 

MANFAAT AUDIT

Seper   yang diutarakan diatas, jika 
audit telah dilaksanakan secara 
benar, maka tujuan audit dapat ter-
capai dan dapat memberikan man-
faat. Audit keuangan bermanfaat bagi 
pengguna laporan keuangan untuk 
mengetahui bagaimana manajemen 
mengelola aset yang dipercayakan ke-

Resiko Audit = Resiko Inheren 
x Risiko  Pengendalian x Risiko 
Deteksi

Wasr ikWasr ik
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MENGUKUR MANFAAT AUDIT

Bagaimana kita mengetahui bahwa 
audit yang kita lakukan telah mem-
berikan manfaat yang maksimal ke-
pada organisasi yang kita audit? Un-
tuk jasa akuntan publik, indikatornya 
salah satunya adalah meningkatnya 
keuntungan/laba perusahaan yang 
diaudit. Untuk auditor pemerintah 
(APIP), indikator keberhasilannya bisa 
dilihat salah satunya dari Key Perfor-
mance Indicator (KPI) se  ap Inspe-
ktorat Jenderal dan suasana internal 
dalam organisasi tersebut. Seper   
yang dikemukanan diatas, audit akan 
berhasil dan memberi manfaat jika 
tujuan audit dapat dicapai. Seper   
contoh, jika audit yang dilaksanakan 
adalah audit operasional/kinerja, 
maka setelah dilakukan audit maka 
untuk unit yang diaudit (auditee) kita 
akan melihat informasi keuangan dan 
operasi telah akurat dan dapat dian-
dalkan; unit telah memetakkan dan 
memiliki strategi untuk meminimal-
isasi resiko yang dihadapi organisasi; 
pelanggaran terhadap peraturan 
perundang-undangan dan prosedur 
kerja dapat diminimalkan; sumber-
daya telah digunakan secara efi sien 
dan diperoleh secara ekonomis; dan 
organisasi  tersebut telah ada pada 
jalur yang tepat untuk mencapai 
tujuan. Suasana internal organisasi 
juga akan tercipta lingkungan pen-
gendalian yang memadai agar pelak-
sanaan tugas dan fungsi organisasi 
dapat berjalan dengan lancar dan 
seluruh pegawai terlibat secara ak  f 
dalam mencapai tujuan organisasi.

Untuk mengetahui apakah 
pelaksanaan audit telah berhasil 
mencapai tujuan untuk internal 
organisasi, dapat dilakukan dengan 
tes secara sederhana adalah dengan 
memperha  kan tanggapan audi   
pada saat  m audit datang. Bila 
tanggapan manajemen baik, tapi 
tanggapan pelaksana level bawah 
menunjukkan gejala yang kurang 
bersahabat, kemungkinannya adalah 

pelaksanaan audit  dak memas  kan 
tujuan audit operasional nomor lima, 
yaitu sumberdaya telah digunakan 
secara efi sien dan diperoleh secara 
ekonomis. Yang paling baik tentu saja 
semua jajaran manajemen dengan 
antusias menyambut kedatangan  m 
auditor untuk meyakinkan mereka 
bahwa apa yang telah meraka kerjakan 
selama ini telah sesuai dengan koridor 
dan aturan yang ada sehingga tujuan 
organisasi dapat dicapai. 

Untuk luar organisasi, manfaat audit 
harus dapat dirasakan hingga lapisan 
masyarakat. Misalnya dengan audit, 
 dak perlu lagi mengantre terlalu 

lama dan mengeluarkan biaya siluman 
untuk mengurus kartu keluarga 
ataupun KTP. Masyarakat juga dapat 
menerima bantuan pemerintah baik 
itu berupa bantuan beras miskin, 
pembagian paket LPG Tabung 3 
Kg, Bantuan Solar Home System 
ataupun bantuan lainnya tanpa 
mengeluarkan biaya dan kualitas 
barang yang diterima sesuai dengan 
yang dipersyaratkan oleh pemerintah.

Untuk l ebih meyakinkan apakah 
pelaksanaan audit telah mencapai 
hal-hal tersebut, mungkin perlu untuk 
mengukur keberhasilan pelaksanaan 
audit lewat kuisioner yang sederhana. 
Bisa digunakan dengan menggunakan 
berbagai metode yang ada, yang 
pen  ng bisa mewakili se  ap elemen 
dari  nggkatan menajemen ter  nggi 
sampai dengan level pekerja bawahan, 
dari masyarakat eonomi atas sampai 
kelas ekonomi bawah Semuanya harus 
diakomodir karena baik  ngkatan 
manajemen paling atas sampai 
dengan  ngkatan paling bawah sama-
sama mempunyai tanggung jawab 
untuk membawa organisasinya untuk 
mencapai tujuan. Hasil kuisioner 
tersebut nan  nya dapat mengetahui 
secara jelas apakah manajemen telah 
melaksanakan tugasnya secara baik, 
apakah keuangan dan sumber daya 
lainnya telah dipergunakan dengan 
sebaik-baiknya untuk kepen  ngan 
dan kesejahteraan rakyat. 

PENUTUP

Audit merupakan suatu proses peng-
umpulan dan evaluasi buk   mengenai 
suatu informasi untuk menetapkan 
dan melaporkan  ngkat kesesuaian 
antara informasi tersebut dengan 
kriterianya. Audit dilaksanakan bu-
kan hanya karena merupakan salah 
satu fungsi manajemen, tetapi kare-
na memberikan check and balance 
terhadap pelaksanaan kegiatan or-
ganisasi. Audit juga memberikan 
manfaat berupa keyakinan kepada 
pemilik, manajer dan masyarakat 
bahwa organisasi telah melaksanakan 
tugas dan fungsinya secara efek  f 
dan efesien untuk mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan. Dilingkungan 
Pemerintah manfaat audit dapat di-
rasakan berhasil jika di intern organ-
isasi, semua tugas dan fungsi berja-
lan dengan baik, tercipta lingkungan 
pengendalian yang memungkinkan 
seluruh karyawan terlibat secara ak-
 f untuk bersama-sama menentukan 

arah tujuan organisasi. Sedangkan un-
tuk keluar, audit disebut bermanfaat 
jika masyarakat dapat melaksanakan 
tugasnya sebagai warga negara yang 
terjamin keamanan dan kesejahter-
aannya.

REFERENSI :

BPKP, 2009, Audi  ng, Diklat 
Pembentukan Auditor Ahli.

Boynton., Johnson., Kell., 2002, 
Modern Audi  ng Edisi Ketujuh, 
Penerbit Erlangga

Sawyer., Lawrence B. 2005, Sawyer’s 
Internal Audi  ng Buku 1 Edisi 5, 
Penerbit Salemba Empat

h t t p : / / i n d r a b e x s .w o r d p r e s s .
com/2010/01/07/tujuan-dan-
manfaat-audit/, diakses pada 5 Mei 
2012 pukul 06.10 WIB

h t t p : / / w w w . i b r o s y s . c o m /
manajemen-mutu/41-internal-
a u d i t - y a n g - e f f i s i e n - d a n -
bermanfaat.html, diakses pada 5 
mei pukul 7.05 WIB.

Wasr ikWasr ik



26 Buletin Pengawasan Volume 9 No. 1 Maret 2012

Wasr ikWasr ik

PANDANGAN EKSPLANASI PANDANGAN EKSPLANASI 
TEMUAN DALAM PENGAWASANTEMUAN DALAM PENGAWASAN

Oleh : Alimuddin Baso

PENDAHULUAN

Kegiatan dalam kelembagaan, 
baik di bidang publik atau 
pemerintahan maupun 

di bidang privat atau swasta, 
untuk menghindari in-efi siensi 
dalam pemanfaatan sumber daya 
yang serba terbatas itu sangat 
membutuhkan kegiatan pengawasan 
agar dapat dicegah pemborosan 
penggunaan sumber daya itu yang 
akhirnya dapat merugikan secara 
kelembagaan maupun secara 
individual. Oleh sebab itu se  ap 
bentuk pengawasan senan  asa 
memerlukan kerangka acuan atau 
dengan kata lain pandangan secara 
menyeluruh dan konsistensi menuju 
kepada penegakan kebenaran 
 ndakan yang dilakukan oleh unit 

pengawasan maupun pelaksanaan 
pekerjaan yang diawasi. 

PEMBAHASAN

Pemikiran dan pendapat beberapa 
pihak bahwa pengawasan diyakini 
merupakan salah satu cara untuk 
menemukan kebenaran dalam dunia 
kehidupan kerja manusia. Hakikat 
dasar pandangan dan pemikiran 
manusia adalah berusaha melakukan 
untuk menemukan atau mengetahui 
tentang realitas asli yang terhindar 
dari pemikiran atau pandangan 
kerela  fan hasil pengawasan yang 
telah dilakukan. Hasil pengawasan 
yang menampakkan suatu kebenaran 
dasar tentunya memiliki kejelasan dan 
diterima oleh semua pihak, baik yang 
mengawasi maupun yang diawasi, 
terutama kegiatan pengawasan ini 
ditujukan kepada diri manusia, maka 
kebenaran dasar pengawasan hanya 
berada pada hakikat pengawasan itu 
sendiri dan seluruh manusia dapat 

memahaminya apabila pengawasan 
itu dilakukan berdasarkan dengan 
norma atau kaidah mekanisme dan 
prosedur yang telah disepaka   dan 
ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan merupakan suatu pola 
pemikiran dan pola  ndakan yang 
bertujuan untuk menciptakan efi siensi 
seluruh penggunaan sumber daya 
baik sumber daya manusia maupun 
bukan sumber daya manusia atau 
terangkum dalam is  lah unsur-unsur 
manajemen. Oleh karena itu dalam 
berbicara tentang pengawasan berar   
selalu berkaitan dengan pekerjaan 
atau  ndakan (ac  on) menciptakan 
keha  -ha  an sehingga penggunaan 
sumber daya manajemen dapat lebih 
efi sien dan efek  f untuk pencapaian 
tujuan yang telah ditentukan 
sebelumnya termasuk didalamnya 
melakukan suatu analisis atas hasil 
pengawasan. Berikut ini diuraikan 
secara khusus penger  an dan jenis 
dalam melakukan analisis hasil 
pengawasan sebagai berikut :

1. Pengertian Eksplanasi
Peris  wa dalam menganalisis 
suatu hasil pengawasan dapat 
dilakukan secara eksplanasi yaitu 
menghubungkan peris  wa yang 
telah terjadi sebelum melakukan 
pengawasan dan dilakukan 
secara prediksi menghubungkan 
peris  wa yang akan terjadi 
sesudah pengawasan dilakukan, 
tentunya  ndakan ini diharapkan 
dapat menemukan sesuatu yang 
sesungguhnya.
Dalam menganalisis temuan 
hasil pengawasan dapat kita 
menggunakan kategorisasi 
dan klasifi kasi. Yang dimaksud 
kategorisasi disini sesuatu bentuk 

penilaian dengan menggunakan 
penalaran pikiran yang dapat 
dimenger   terhadap simbol yang 
digunakan, misalnya kategori baik, 
sedang, buruk dan lain sebagainya. 
Sedangkan yang dimaksud dengan 
klasifi kasi disini adalah suatu 
 ndakan atau pekerjaan untuk 

memilah-milah suatu obyek 
atau benda berdasarkan dengan 
 ngkatannya, misalnya klasifi kasi 

usia sesuatu benda, pemberian 
nilai ujian dan sebagainya. 
Untuk menentukan temuan pada 
kegiatan pengawasan sebenarnya 
dapat digunakan kedua-duanya 
dalam rangka menggambarkan 
suatu obyek  vitas temuan dari 
pada pengawasan. Memang 
sebagian ilmuwan beranggapan 
bahwa pelaksanaan suatu 
pengawasan utamanya dalam 
berbagai kelembagaan bukanlah 
mencarai sesuatu bentuk 
kesalahan tetapi yang terpen  ng 
bagaimana memperbaiki sesuatu 
perbuatan keliru berdasarkan 
standar yang ditetapkan dalam 
ketentuan yang berlaku.
Pengawasan merupakan suatu 
pernyataan terhadap realitas yang 
teriden  fi kasi dari pada  ndakan-
 ndakan yang dilakukan oleh 

manusia secara individual maupun 
secara berkelompok dalam 
sebuah lembaga atau organisasi, 
demikian pula bahwa pengawasan 
dapat pula dilakukan secara 
individual maupun berkelompok 
dimana  hasil atau temuan dalam 
pengawasan menjadi suatu tolok 
ukur untuk menilai keberhasilan 
pekerjaan yang dilakukan oleh 
indivual atau sekelompok manusia 
tertentu. Kebenaran temuan 
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pengawasan merupakan satu 
satunya kesadaran yang mampu 
mengintegrasikan antara hasil 
pekerjaan masa lalu dengan masa 
sekarang, kemudian melakukan 
suatu pola pemikiran dengan 
memprediksikan kondisi yang 
akan datang dalam sebuah 
kelembagaan. 

Dengan argumentasi tersebut diatas 
menciptakan pertanyaan, apakah 
yang dimaksud dengan temuan 
pengawasan ?. Yang dimaksud temuan 
pengawasan disini adalah suatu hasil 
berdasarkan hakikat dan makna yang 
diperoleh karena adanya pekerjaan 
atau kegiatan yang dilakukan oleh 
seseorang atau beberapa orang 
dalam sebuah kelembagaan.

2. Jenis Eksplanasi 
Eksplanasi yang berkaitan dengan 
temuan dalam sebuah pengawasan 
sesungguhnya mempunyai 
fungsi untuk memberikan suatu 
kejelasan secara tuntas dengan 
dapat dipercaya semua pihak 
terutama pihak yang melakukan 
pengawasan terhadap kegiatan 
yang telah atau sedang dilakukan 
oleh pihak yang diawasi, 
sehingga hasil pengawasan 
sebagai temuan senan  asa 
memberikan suatu keadilan dan 
mengemukan sesungguhnya 
kebenaran. Oleh sebab itu dalam 
proses pelaksanaan pengawasan 
sehingga menemukan temuan 
yang jelas dan tepat serta 
berdasarkan fakta yang  dak 
diragukan kebenarannya.
a. Eksplanasi keharusan, artinya 

bahwa dengan adanya sesuatu 
temuan dalam pengawasan, 
tentunya terdapat keharusan 
bagi orang yang melakukan 
pengawasan untuk memberikan 
hasil temuannya secara jelas 
dan lugas kepada orang yang 
diawasi .  Kemudian untuk 
bagi yang diawasi memiliki 
juga suatu keharusan untuk 
menyempurnakan kekurangan 

atau kelemahan atas temuan 
bagi  pengawas,  sehingga 
aktivitas kelembagaan kedepan 
dapat berjalan sesuai dengan 
harapan sebelumnya. Esensi 
kata keharusan apabila kita 
renungkan secara mendalam 
bahwa tujuan pengawasan 
berhasil dengan memuaskan 
dan maksimal, kemungkinannya 
ada dua sikap yang dilakukannya 
yaitu :
◊ Sikap dengan pemaksaan 

kepada seseorang yang 
melakukannya;

◊ Pemberian kewenangan 
dimana implementasinya 
d i tuntut  pertanggung-
jawaban sesuai realitas yang 
dihasilkannya.

b. E k s p l a n a s i  f u n g s i o n a l , 
sebagaimana kita ketahui 
bahwa pengawas adalah salah 
satu jabatan fungsional yang 
membutuhkan keahlian khusus 
sehingga hasil pelaksanaan 
pengawasan tidak menciptakan 
keraguan bagi unit atau lembaga 
yang diawasi dalam pelaksanaan 
tugasnya.

 Temuan pengawasan yang 
dilakukan oleh tenaga yang 
memiliki keahlian di bidang 
pengetahuan pengawasan 
sebenarnya dapat mendukung 
perkembangan pelaksanaan 
tugas kelembagaan secara 
efi sien dan efek  f. Penerapan 
fungsional sebenarnya lebih 
berorientasi kepada pembagian 
tugas sehingga se  ap orang 
dalam melakukan pengawasan 
jelas tentang apa yang 
dilakukan dan jelas pula kaitan 
pekerjaan yang dilakukan orang 
lain, namun juga harus disadari 
bahwa dalam melaksanakan 
tugas masing-masing  dak 
saling mencampuri, tetapi 
saling menunjang.

c. Eksplanasi empiris, temuan 
dalam pengawasan mutlak 
dapat  d ibukt ikan  secara 

empiris sesuai dengan kondisi 
senyatanya sehingga tidak 
menciptakan penafsiran yang 
ganda. Apabila pembuktian 
dalam temuan pengawasan bisa 
menciptakan penafsiran ganda 
sangat dapat memungkinkan 
terjadinya penyesatan baik yang 
melaksanakan pengawasan 
itu sendir i ,  maupun yang 
m e l a k s a n a k a n  k e g i a t a n 
kelembagaan sebagai pihak yang 
diawasi senantiasa menciptakan 
keraguan, sehingga tidak berani 
menetukan sikap yang tegas.

 Secara empiris hasil yang 
dicapai dalam pelaksanaan 
sesuatu kegiatan dalam 
pengawasan dapat diuji 
kebenarannya, sehingga 
baik pihak yang melakukan 
pengawasan maupun pihak 
yang diawasi terhadap 
pekerjaan yang dikerjakannya 
memiliki penafsiran yang 
sama sehingga terbentuk 
saling kepercayaan dalam 
berkolaborasi.

d. Eksplanasi formal yuridis. Secara 
keseluruhan bahwa aktivitas 
dalam kelembagaan telah 
direncanakan secara formal 
kemudian dibagi habis ke dalam 
unit kerja pada kelembagaan 
tertentu dengan diikat suatu 
ketentuan secara yur id is 
dimana dapat diperlakukan 
suatu pemaksaan apabila ada 
anggota isti lah eksplanasi 
formal yuridis terhadap temuan 
dalam tindakan pengawasan 
kepada pelaksanaan aktivitas 
kelembagaan. 

 Keabsahan tugas yang 
dilakukan oleh semua pihak 
merupakan suatu tuntutan 
eksplanasi formal yuridis 
karena memudahkan untuk 
melakukan suatu kegiatan 
pengawasan dimana memiliki 
kejelasan secara yuridis 
standar-standar penilaian 
sehingga  dak mengalami 
kekeliruan untuk menentukan 
secara jelas  ndakan yang 
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dilakukan secara benar dan 
 ndakan yang mengalami 

penyimpangan.
e. E k s p l a n a s i  O n t o l o g i . 

S e b a g a i m a n a  k i t a  t e l a h 
mengetahuinya bersama bahwa 
segala sesuatu yang ada pasti 
berasal dari sesuatu. Tentunya 
demikian juga halnya dengan 
temuan dalam pengawasan 
pasti ada yang menemukan 
awal mulanya dan apa yang 
ditemukan awal mulanya itu. 
Untuk mengetahui secara 
kebenaran awal mula temuan 
pengawasan itu, dalam sebuah 
kelembagaan, sehingga dapat 
memberikan jaminan bagi 
setiap anggota kelembagaan 
yang bersangkutan. 

 Standar menentukan kebena-
ran dapat dilakukan dengan 
melihat ke belakang dengan 
mempelajari asal mula lahirnya 
sesuatu kegiatan tujuan yang 
diinginkan, untuk apa tujuan 
itu dan bagaimana melakukan-
nya, dengan mengetahui hal 
seper   ini kita dapat menentu-
kan kebenaran yang hakiki.

f. Eksplanasi  Epistemologi . 
Bukanlah suatu hasil berakhir 
apabila dalam pelaksanaan 
suatu bentuk pengawasan dan 
telah memberikan argumentasi 
tentang temuannya, tetapi 
melainkan senantiasa terjadi 
tuntutan lebih lanjut agar temuan 
awal itu dapat dikembangkan 
agar efektivitas dan efisiensi 
dalam kelembagaan publik 
dan kelembagaan privat dapat 
terwujud sesuai harapan yang 
kita inginkan sebelumnya. 

 Pengembangan temuan 
pengawasan tersebut hal inilah 
yang kita ar  kan eksplanasi 
epis  mologi. Pengembangan 
pengawasan terutama yang 
berkaitan dengan teknik-teknik 
yang lebih profesional sehingga 
hasil yang dicapai pengawasan 
tersebut dapat memberikan 
harapan dan kualitas kehidupan 
anggota masyarakat pada 
umumnya.

g. Eksplanasi aksiologi. Temuan 
p e n g a w a s a n  h a r u s l a h 
memberikan manfaat baik 
y a n g  b e r k a i t a n  d e n g a n 
pengembangan kelembagaan 
pada masa yang akan datang 
agar lebih eksis atau dengan 
kata lain lebih kuat menghadapi 
tantangan. Demikian pula halnya 
dengan anggota kelembagaan 
itu sendiri sehingga dapat 
memperoleh jaminan yang kuat 
sebagai tempat bekerja untuk 
mendapatkan penghasilan 
da lam rangka memenuhi 
kebutuhan hidup mereka. 

 Pemanfaatan temuan 
pengawasan baik sebagai 
anggota maupun kelembagaan 
itu sendiri, inilah yang kita 
is  lahkan dengan eksplanasi 
aksiologi temuan pengawasan. 
Eksplanasi aksiologi 
pengawasan sangat pen  ng 
keberadaannya dalam se  ap 
bentuk organisasi untuk 
mengarahkan semua temuan 
pengawasan itu memberikan 
manfaat kebenaran dalam 
kehidupan manusia.

h. Eksplanasi tujuan.  Semua 
akt iv i tas  yang  d i lakukan 
secara sendiri-sendiri, sacara 
berkelompok maupun secara 
k e l e m b a g a a n  s e n a n t i a s a 
mengharapkan keberhasilan 
pelaksanaan suatu tujuan 
berarti juga dapat memberikan 
j a m i n a n  k e p a d a  s e m u a 
p i h a k  y a n g  t e r g a b u n g 
dalam kelembagaan untuk 
menciptakan kesejahteraan 
kehidupan mereka. 

 Demikian pula sebaliknya jika 
mengalami kegagalan dalam 
hal pencapaian tujuan akan 
menciptakan kegelisahan 
se  ap anggota kelembagaan. 
Tujuan yang ingin dicapai 
dalam pengawasan adalah 
tujuan bersama dengan 
ditetapkan sesuatu ketentuan, 
dan bukan tujuan individual 
dengan memanfaatkan tujuan 
organisasi sebagai tujuan 
bersama.

PENUTUP

Pemahaman temuan disamping se-
cara eksplanasi temuan yang diper-
oleh melalui suatu bentuk penga-
wasan yang kita telah jelaskan diatas, 
sebenarnya masih ada jenis temuan 
lain yang menggambarkan suatu ke-
nyataan terhadap kelembagaan, yaitu 
temuan berdasarkan benar dalam ke-
benaran, temuan berdasarkan benar 
dalam kesalahan, dan temuan ber-
dasarkan salah dalam kesalahan. 

Temuan pelaksanaan pengawasan 
yang berdasarkan dengan benar 
dalam kebenaran sebenarnya bukan 
sesuatu menjadi masalah karena 
bagi pelaksanaan kegiatan yang 
dipercayakan lembaga kepadanya 
senan  asa dilakukan dengan 
berpedoman kepada kejujuran dan 
kebenaran, sedangkan temuan dalam 
pengawasan berdasarkan benar 
dalam kesalahan. 

Sesungguhnya kondisi inilah mencip-
takan masalah karena memerlukan 
suatu kemampuan memberikan pe-
nalaran atau dengan kata lain alasan 
yang tepat sehingga  dak mencip-
takan keraguan. Selanjutnya temuan 
pengawasan salah dalam kesala-
han juga  dak menciptakan masalah 
karena sudah ketahuan kesalahannya 
berar   akan langsung berhubungan 
dengan penyelesaian secara hukum.
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Pengembangan Manajemen Pengetahuan 
Langkah Menuju Manajemen Audit Melalui Sistem Informasi

Oleh : Jarot Pranggoro Ontowiryo

PENDAHULUAN

Se  ap organisasi/unit kerja perlu 
mengembangkan kemampuan 
atau keunggulan agar dapat 

bertahan, bersaing, dan mempertah-
ankan kelangsungan hidupnya den-
gan baik. Sumber daya yang dibutuh-
kan untuk keberlangsungannya itu 
 dak semata-mata dari sumber daya 

tradisional seper   sumber daya alam, 
tenaga kerja, dan dana, melainkan 
juga dari sumber daya tanwujud (in-
tangile resources),yaitu pengetahuan 
(intellectual capital).

Untuk memperoleh manfaat sebesar-
besarnya dari pengetahuan yang 
dimiliki dan untuk mengetahui 
pengetahuan apa yang harus 
dimiliki, organisasi harus mengelola 
pengetahuannya melalui manajemen 
pengetahuan. 

Dengan manajemen pengetahuan, 
secara sadar organisasi mengiden  fi -
kasi pengetahuan-pengetahuan yang 
dimiliki dan memanfaatkannya untuk 
meningkatkan kinerja dan menghasil-
kan berbagai inovasi. Audit manaje-
men pengetahuan adalah kegiatan 
memeriksa secara sistema  s kualitas 
pengelolaan pengetahuan di suatu 
organisasi. Melalui audit manajemen 
pengetahuan dapat diperoleh gamba-
ran tentang:
-   Pengetahuan yang dimiliki dan 

dibutuhkan oleh organisasi/unit 
kerja;

- Kesiapan organisasi memfasilitasi 
pembelajaran; 

- Kualitas proses-proses pengelolaan 
pengetahuan.

Buku Knowledge Management Audit 
yang ditulis oleh Ningky Munir beru-
saha menjelaskan tentang defi nisi 
manajemen pengetahuan adalah 
pengelolaan pengetahuan organisasi 

untuk menciptakan nilai dan meng-
hasilkan keunggulan bersaing atau 
kinerja prima.

TELAAHAN MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 

Manajemen pengetahuan sering di-
ar  kan sama dengan teknologi in-
formasi, akan tetapi sesungguhnya 
 daklah demikian. Memang benar 

teknologi informasi dapat sangat 
mendukung keberhasilan manajemen 
pengetahuan, namun tanpa teknologi 
informasi pun manajemen pengeta-
huan dapat eksis di berbagai organ-
isasi, dan  dak berar   dengan adanya 
teknologi informasi pas   ada manaje-
men pengetahuan yang dihubungkan 
antara simbol, data, informasi, dan 
pengetahuan. Dijelaskan juga tentang 
jenis pengetahuan yang dibedakan 
menjadi pengetahuan explicit (pen-
getahuan eksplisit) dan pengetahuan 
tacit (pengetahuan terba  nkan). Pen-
getahuan eksplisit dapat diekspre-
sikan dengan kata-kata dan angka, 
serta dapat disampaikan dalam ben-
tuk formula ilmiah, spesifi kasi, prose-
dur, operasi standar, manual-manual, 
bagan, dan sebagainya. 

Di lain pihak pengetahuan tacit 
terletak dalam benak manusia, 
bersifat sangat personal dan sulit 
dirumuskan, sehingga membuatnya 
sulit untuk dikomunikasikan atau 
disampaikan kepada orang lain. 

Perasaan pribadi, intuisi, bahasa 
tubuh, pengalaman fi sik, petunjuk 
prak  s termasuk dalam jenis yang 
terpen  ng Kerangka Kerja Audit 
Manajemen Pengetahuan dan Fokus 
Strategi Manajemen Pengetahuan. 
Is  lah audit disini  dak ada 
hubungannya dengan audit keuangan, 

kata audit dipakai secara luwes 
dengan masih memanfaatkan prinsip-
prinsip audit seper   pemeriksaan, 
evaluasi, sistema  s atau terstruktur, 
dan obyek  f. Audit manajemen 
pengetahuan didefi nisikan sebagai 
kegiatan memeriksa secara sistema  s 
kualitas pengelolaan pengetahuan 
di suatu organisasi. Melalui audit 
manajemen pengetahuan dapat 
diperoleh gambaran mengenai 
pengetahuan yang dimiliki dan 
dibutuhkan oleh organisasi/unit kerja, 
kesiapan organisasi memfasilitasi 
pembelajaran, dan kualitas proses-
proses pengelolaan pengetahuan. 

Dalam audit manajemen terdapat 
 ga komponen pen  ng, yaitu 

audit kualitas pengetahuan, 
audit kualitas pembelajaran di 
organisasi, dan audit kualitas proses 
pengelolaan pengetahuan. Melalui 
audit kualitas pengetahuan, dapat 
diperoleh gambaran mengenai 
ragam kelompok pengetahuan yang 
dibutuhkan beserta  ngkatannya, 
ragam kelompok pengetahuan yang 
sudah dimiliki beserta  ngkatannya, 
serta ragam pengetahuan yang 
perlu diakuisisi,  ngkatan, dan 
prioritasnya. Komponen audit 
manajemen yang kedua adalah audit 
kualitas pembelajaran di organisasi, 
audit kualitas pembelajaran di 
organisasi dapat diperoleh gambaran 
mengenai kesiapan organisasi 
dalam memfasilitasi pembelajaran 
anggotanya dan kesiapan organisasi 
dalam memanfaatkan hasil 
pembelajaran anggotanya untuk 
mengubah dan menyempurnakan 
organisasi. Sedangkan komponen 
audit yang ke  ga adalah audit 
kualitas proses pengelolaan 
pengetahuan, melalui kualitas proses 
pengelolaan pengetahuan dapat 
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diperoleh gambaran mengenai 
efek  vitas proses-proses pengelolaan 
pengetahuan di dalam organisasi 
yang terdiri dari : 
1. Proses Akuisisi Pengetahuan;
2. Proses Distribusi dan Berbagi  

Pengetahuan;
3. P r o s e s  P e n g e m b a n g a n  d a n 

Pemanfaatan Pengetahuan;
4. Proses  Penyimpanan dan  

Pemeliharaan Pengetahuan.

Proses penciptaaan pengetahuan 
dalam era inovasi, adalah kemampuan 
organisasi untuk menciptakan 
pengetahuan merupakan hal yang 
sangat mendasar, namun diketahui 
bahwa penciptaaan pengetahuan 
terjadi dalam benak individu-individu 
(manusia) yang berada di organisasi. 
Tanpa individu-individu tersebut, 
organisasi tak mampu menciptakan 
pengetahuan yang dibutuhkannya 
untuk melakukan berbagai inovasi 
(dalam berbagai peneli  an 
konseptual maupun empiris). Proses 
penciptaaan pengetahuan yang mulai 
dari akses informasi dan pengalaman, 
refl eksi individu-individu atas 
 ndakan di masa lalu,kemampuan 

menyerap pengetahuan, mo  vasi 
individu untuk belajar persepsi atas 
kebernilaian ak  vitas yang menuju 
terciptanya pengetahuan baru 
tersebut. Persoalan lain, adalah 
bagaimana mengelola pengetahuan 
yang cukup rumit dan kompleks, 
serta dalam gejolak lingkungan dan 
semakin cepatnya siklus kejadian atau 
peris  wa bukan merupakan pekerjaan 
yang mudah dan penuh dengan 
berbagai tantangan dan hambatan 
dalam upaya mengelola pengetahuan 
menjadi pengetahuan baru. 

C. KESIMPULAN

Dalam rangka mempromosikan aliran 
dari peneli  an manajemen pengeta-
huan yang  dak bias/berat sebelah 
ataupun terkendala oleh asumsi-
asumsi teori dan pilihan metodologi, 
melalui tulisan ini kami mencoba un-
tuk meningkatkan kesadaran dari ber-

bagai wacana mengenai manajemen 
pengetahuan. Kami telah meninjau 
literatur sistem informasi  mengenai 
manajemen pengetahuan agar dapat 
memahami bagaimana pengetahuan 
saat ini dirawat dan untuk memahami 
topik dan tema apa yang diangkat oleh 
peneli   sistem informasi dalam studi-
nya mengenai manajemen pengeta-
huan. Dengan demikian, kita dapat 
melihat adanya kecenderungan untuk 
mengadopsi pandangan op  mis dari 
peran pengetahuan dalam organisasi 
serta peran sistem informasi dalam 
memungkinkan manajemen penge-
tahuan. Metafora yang digunakan un-
tuk menjelaskan pandangan penge-
tahuan diwakili dalam empat proses 
efek  vitas pengelolaan manajemen 
pengetahuan sebagaimana yang telah 
disinggung di atas, sehingga dapat 
membantu mengembangkan defi nisi 
dan interpretasi pengetahuan. 

D. PENUTUP

Pada bab penutup yaitu Fokus 
Strategi Manajemen Pengetahuan, 
Ningky menulis bahwa setelah 
organisasi melakukan audit 
manajemen pengetahuan, akan 
diperoleh gambaran mengenai 
kualitas pengetahuan, pembelajaran, 
dan proses pengelolaan pengetahuan 
di suatu organisasi atau unit kerja. 
Berdasarkan hasil audit tersebut, 
organisasi dapat mengembangkan 
alterna  f strategi untuk meningkatkan 
atau mempertahankan kualitas 
pengetahuan, pembelajaran, dan 
proses pengelolaan pengetahuan.

Strategi Manajemen Pengetahuan 
yang dapat diambil oleh organisasi 
adalah strategi Agresif versus Kon-
serva  , atau Kodifi kasi versus Per-
sonalisasi. Organisasi yang berorien-
tasi pada eksploitasi pengetahuan 
internal menunjukkan strategi mana-
jemen pengetahuan yang konserva-
 f, sedangkan organisasi yang meng-

gali pengetahuan tanpa membatasi 
sumbernya dengan melakukan baik 
eksplorasi maupun eksploitasi (inno-

vator) mewakili strategi manajemen 
pengetahuan yang agresif. Personal-
isasi (personaliza  on strategy) lebih 
menekankan pada peran orang atau 
manusia sebagai sumber pengeta-
huan sedangkan kodifi kasi (codifi ca-
 on strategy) lebih menekankan pada 

pemanfaatan teknologi informasi 
yang dominan sebagai alat pendu-
kung pengetahuan ini.

Keberhasilan penerapan manajemen 
pengetahuan sangat bergantung 
pada beberapa faktor. Yang 
pertama adalah kualitas pemimpin 
perusahaan yang didukung semua 
lini. Disini sang pemimpin, katakanlah 
manajemen menengah,harus komit 
dan taat asas dalam menerapkan 
dan mengembangkan sistem secara 
par  sipa  f dan integral. Yang kedua 
adalah dukungan budaya kerja 
berbasis pengetahuan di kalangan 
manajemen dan karyawan. Secara 
eksplisit budaya pengetahuan akan 
memperkuat budaya kerja yang ada. 
Dan yang ke  ga, karena sebagai sistem 
maka manajemen pengetahuan 
harus merupakan  sistem bisnis 
perusahaan yang total. Ar  nya 
subsistem manajemen pengetahuan 
berkaitan dengan subsistem 
lainnya seper   dengan subsistem-
subsistem  manajemen SDM, 
manajemen fi nansial, manajemen 
kompensasi, manajemen produksi, 
manajemen pemasaran.

REFERENSI :         

Ningky Munir (2001). Proses 
Penciptaan Pengetahuan di 
Perusahaan

Jakarta: Seminar Ikatan Pustakawan 
Indonesia, 14 hal.

Pendit, Putu Laxman (2001). 
Manajemen Pengetahuan dan 
Kompetensi Profesional Informasi. 
Jakarta : Seminar IMPI., 21 hal.

Birkinsaw, Julian (2001). “Making 
Sense of Knowledge Management”, 
dalam IVEY Business Journal, 
March/April, pp:32-36.



31Buletin Pengawasan Volume 9 No. 1 Maret 2012

Opin iOpin i

PERAN AUDITOR INTERNAL  DALAM MEWUJUDKAN PERAN AUDITOR INTERNAL  DALAM MEWUJUDKAN 
GOOD GOVERNANCEGOOD GOVERNANCE

Oleh : Barata Kusuma

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi ini 
tuntutan terhadap paradigma 
good governance dalam 

seluruh kegiatan kehidupan  dak 
dapat dielakkan lagi. Pemerintahan 
yang baik (good governance) dapat 
diar  kan terciptanya tatanan 
ekonomi, poli  k dan social yang baik. 
Jika kondisi pemerintahan yang baik 
dapat dicapai maka terwujudnya 
negara yang bersih dan responsive, 
semaraknya masyarakat sipil dan 
kehidupan bisnis yang bertanggung 
jawab bukan merupakan impian lagi.

Untuk dapat mencapai good 
governance maka salah satu hal 
yang harus dipenuhi adalah adanya 
transparansi dan akuntabilitas dalam 
berbagai ak  vitas, baik ak  vitas 
social, poli  k dan ekonomi. Dari sisi 
ekonomi, salah satu indikator adanya 
transparansi atau keterbukaan 
dan akuntabilitas tersebut adalah 
rendahnya  ngkat korupsi, kolusi dan 
nepo  sme (KKN) yang terjadi dalam 
ak  vitas ekonomi pada berbagai 
 ngkatan pelaku ekonomi. Semakin 
 nggi  ngkat keterbukaan dan 

akuntabilitas dari ak  vitas ekonomi 
maka seharusnya semakin rendah 
pula kemungkinan KKN yang terjadi.

Secara obyek  f juga harus diakui 
bahwa pemerintah telah berupaya 
untuk menuju terciptanya good 
governance. Upaya tersebut dapat 
dilihat dari kebijakan deregulasi 
yang diarahkan dengan mengurangi 
dan atau menghilangkan berbagai 
peraturan yang dapat menghambat 
kegiatan pemerintahan dan 
debirokra  sasi yang dilakukan dengan 
cara mengurangi atau memangkas 
proses birokrasi, sebagai contoh 
proses perijinan dipermudah.

Kelemahan yang sangat mencolok 
dalam proses tercapainya good 
governance selama ini adalah 
 ngginya korupsi yang terjadi 

terutama di kalangan birokrasi 
pada ins  tusi publik atau lembaga 
pemerintah baik kementerian negara 
maupun lembaga non kementerian.

Pertanyaan yang muncul sekarang 
adalah mengapa korupsi dan kolusi 
masih merajalela? Secara teori  s 
terjadinya korupsi dipengaruhi 
oleh factor permintaan dan faktor 
penawaran. Dari faktor permintaan 
dimungkinkan karena adanya :
- Regulasi  dan otorisasi  yang 

memungkinkan terjadinya korupsi;
- Karakteristik tertentu dari system 

perpajakan;
- Adanya provisi atas barang dan jasa 

dibawah harga pasar.

Sedangkan faktor penawaran 
dimungkinkan terjadi karena adanya :
- Tradisi birokrasi yang cenderung 

korup;
- Rendahnya gaj i  di  kalangan 

birokrasi;
- Kontrol atas institusi yang tidak 

memadai;
- Transparansi dari peraturan dan 

hukum.

PERAN AUDITOR INTERNAL

Paling  dak terdapat 3 (  ga) peran 
yang dapat dilakukan oleh auditor 
internal dalam mewujudkan good 
governance sebagai berikut :
1. Mendorong terwujudnya good 

governance secara efektif.

Auditor internal dapat berperan 
dalam mendorong terwujudnya good 
governance. Beberapa hal yang perlu 
mendapat dukungan penuh dari 
auditor internal, misalnya :

- M e n d o r o n g  t r a n s p a r a n s i 
(transparency) dan integritas 
( integrity )  dalam pelaporan 
keuangan (financial reporting) 
auditan.

- M e n d o r o n g  a k u n t a b i l i t a s 
(accountability) dalam pengelolaan 
aset.

- M e n d o r o n g  i n d e p e n d e n s i 
(independency) auditan terhadap 
pihak-pihak terkait.

- Mendorong kewajaran (fairness) 
dalam pengadaan barang & jasa 
termasuk dipastikannya tidak ada 
pelanggaran terhadap peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

2. Melaksanakan audit yang bernilai 
tambah dengan pendekatan audit 
berbasiskan risiko.

Auditor internal diharapkan dapat 
melaksanakan audit yang bernilai 
tambah (value added internal 
audi  ng/VAIA) dengan pendekatan 
audit berbasis risiko (Risk Based 
Internal Audi  ng/RBIA). Auditor 
internal hendaknya dapat melakukan 
assesment atas Opera  onal & 
quality eff ec  veness, Business risk., 
Business & process control, Process & 
business effi  ciencies, Cost reduc  on 
opportuni  es, dan Waste elimina  on 
opportuni  es.

Tujuan dari VAIA adalah agar auditor 
internal dapat :
- Memberikan analisis operasional 

secara obyektif & independen.
- Menguji berbagai fungsi, proses 

dan aktivitas suatu organisasi serta 
external value chain.

- Membantu organisasi  dalam 
merancang strategi yang obyektif.

- Melakukan assesment secara 
sistematis dengan pendekatan 
multidisiplin.
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- Melakukan evaluasi & menilai 
efektivitas risk management , 
control & governance processes.

Terdapat  ga aspek yang cukup 
pen  ng dalam implementasi 
RBIA, yaitu penggunaan faktor 
risiko (risk factor) dalam audit 
planning, iden  fi kasi independent 
risk & assesment dan par  sipasi 
dalam inisia  f risk management 
& processes. Ruang lingkup RBIA 
termasuk dilakukannya iden  fi kasi 
atas inherent business risks (IBR) dan 
control risk (CR) yang potensial. 

3. Melaksanakan pencegahan, 
pendeteksian & penginvestigasian 
kecurangan.

Auditor internal berfungsi membantu 
manajemen dalam pencegahan (pre-
ven  on), pendeteksian (detec  on) 
dan penginves  gasian (inves  ga  on) 
kecurangan (fraud) yang terjadi di 
suatu organisasi.

Sesuai Interpretasi Standar Profesion-
al Audit Internal (SPAI) – standar 120.2 
tahun 2004, tentang pengetahuan 
mengenai kecurangan, dinyatakan 
bahwa auditor internal harus memi-

liki pengetahuan yang memadai un-
tuk dapat mengenali, meneli   dan 
menguji adanya indikasi kecurangan. 
Selain itu, menurut Statement on In-
ternal Audi  ng Standards (SIAS) No. 
3, tentang Deterrence, Detec  on, In-
ves  ga  on, and Repor  ng of Fraud 
(1985), memberikan pedoman bagi 
auditor internal tentang bagaimana 
auditor internal melakukan pence-
gahan, pendeteksian dan penginves-
 gasian terhadap fraud. SIAS No. 3 

tersebut juga menegaskan tanggung 
jawab auditor internal untuk mem-
buat laporan audit tentang fraud.

Keberhasilan pelaksanaan tugas 
pengawasan sangat ditentukan oleh 
komitmen dan profesionalisme serta 
independensi Aparat Pengawasan 
Internal Pemerintahan (APIP) selaku 
Auditor Internal. Tuntutan profesio-
nalisme antara lain meningkatkan dan 
mengembangkan ilmu dan seni akun-
tasi, menjaga kepercayaan publik ke-
pada profesi, mengadakan dan men-
jalankan se  ap program dan kegiatan 
profesi yang bertujuan untuk mening-
katkan kualitasnya. Namun demikian 
auditor internal dalam menjalankan 

tugasnya secara profesional mengha-
dapi beberapa kendala, yaitu :
a. Psikologis
b. Pemberdayaan diri

a. Psikologis
Kendala psikologis yang dihadapi 
auditor adalah perasaan segan 
untuk mengaudit obyek pemerik-
saan atau auditan yang notabene 
memiliki hubungan emosional 
atau hubungan persahabatan yang 
akan menjadi beban bagi auditor 
dalam menjalankan proses audit. 
Sehingga memunculkan keeng-
ganan dalam menghasilkan suatu 
temuan/ permasalahan yang ha-
rus diungkap apalagi merekomen-
dasikan yang bersifat hukuman 
disiplin, Tuntutan Gan   Rugi (TGR) 
maupun Tuntutan Perbendahara-
an dan lain-lain pelanggaran yang 
lebih keras karena merasa satu 
atap (satu kementerian atau lem-
baga non kementerian) dan berb-
agai per  mbangan lainnya.

b. Pemberdayaan diri
Kendala yang dihadapi oleh 
auditor adalah adanya upaya 
pemberdayaan diri sendiri yang 
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belum efek  f. Bagaimana cara 
memperdayakan diri?. Stewart 
(1998: 35 -52) dalam bukunya 
Empowering People mengajurkan 
berikut :
 P e r i k s a l a h  k e t e r b a t a s a n 

kewenangan kita sendiri dan 
apakah dapat diperluas? Banyak 
orang begitu saja menganggap 
dirinya kekurangan dalam 
kekuasaan dan kewenangannya, 
tetapi tidak pernah sungguh-
sungguh berusaha menemukan 
di mana sesungguhnya batas-
batas itu. Apakah kita pernah 
membicarakan batas-batas 
itu dengan atasan kita yang 
lebih tinggi. Dan bila telah 
membicarakannya, apakah kita 
pernah berusaha untuk meminta 
agar batas-batas kewenangan 
kita diperluas?. Bahkan mungkin 
saja, batas-batas kewenangan 
kita diciptakan oleh pihak-pihak 
tertentu dan kita menerima saja 
karena tidak menyadarinya dan 
kurang wawasan. 

 Memperluas batas kewenangan. 
Artinya berinisiatif  untuk 
melakukan inovasi, mengambil 
keputusan dan mengambil 
tanggung jawab yang lebih 
besar. Memperluas kewenangan 
tidak berarti melawan aturan 
yang berlaku tetapi sedikit 
lebih berani untuk mengambil 
langkah pertama.  Da lam 
mengambil langkah tentu saja 
perlu perencanaan dan sedikit 
pemikiran agar kita dapat 
mempertangung-jawabkan 
tindakan kita di kemudian hari. 

 Lakukan “dialog batin” yaitu 
secara terus menerus.  Dalam 
d i a l o g  b a t i n  d i t a n y a k a n 
kepada  diri sendiri, apa yang 
diharapkan  dalam suatu 
situasi tertentu dan apa yang 
kita inginkan dari orang lain. 
Hasil terbaik dari dialog batin 
akan melahirkan solusi untuk 
melawan kelemahan diri kita 
sendiri dan menumbuhkan 
keberanian untuk berinisatif. 
Stewart menyebutnya dengan 
istilah “membangun dialog 
batin yang positif”. 

 Mengupayakan dukungan 

dan mengurangi hambatan-
hambatan eksternal. Caranya, 
buatlah daftar prioritas pihak-
pihak terkait yang kiranya 
berwenang dalam memberi izin 
dalam memperluas inisiatif kita. 

Disamping itu auditor memerlukan 
dua hal yaitu memupuk kepercayaan 
dan keterbukaan. Dalam membina 
kepercayaan, auditor meyakinkan 
bahwa dirinya memberi kepercayaan 
kepada obyek yang diperiksa/auditan 
yang dibarengi oleh sikap mentolelir 
sejumlah kekeliruan atau memaklumi 
kesalahan-kesalahan yang sewaktu-
waktu dapat terjadi yang dilakukan 
oleh auditan sebatas adanya maksud 
baik dari auditan untuk mencapai 
tujuan yang baik.

Toleransi terhadap kesalahan-
kesalahan  dak berar   menutup mata 
terhadap kecerobohan akibat ke  dak 
tahuan,  keteledoran, dan atau 
kesengajaan. Mengulangi kesalahan-
kesalahan yang sebenarnya dapat 
dihindari  dak pernah dapat diterima. 
Lain halnya kalau pengulangan 
kesalahan di  mbulkan oleh karena 
auditor mengkri  k kekeliruan 
tersebut tetapi  dak menjelaskan 
bagaimana cara memperbaiki 
kekeliruan tersebut.

Dan untuk menjaga kepercayaan 
diperlukan juga adanya keterbukaan. 
Dalam pengawasan, keterbukaan 
adalah kunci keberhasilan. Auditor 
yang  dak memperoleh informasi 
yang benar dari obyek yang diperiksa 
 dak akan mampu melakukan 

pembinaan dan pemberdayaan. 
Dalam keterbukaan, ada arus 
penilaian dari auditor terhadap 
auditan dan sebaliknya. 

Apabila seorang Auditor bersikap 
otoriter dan tertutup, maka ia  dak 
akan memperoleh informasi yang 
diharapkan dan akan melemahkan 
fungsinya sebagai supervisor. 
Auditor  pe ini biasanya hanya 
akan menjalankan tugasnya 
secara formalitas. Sebaliknya, bila 
menghadapi  auditor yang demikian, 
maka auditan  dak akan memberikan 
informasi yang sebenarnya dan 

cenderung menutupi kelemahannya.

Kendala-kendala tersebut diatas 
merupakan tantangan bagi auditor 
untuk dapat mengatasi agar 
Inspektorat Jenderal sebagai aparat 
pengawasan intern  dak hanya 
sekedar melaksanakan tugas-
tugasnya sebagai auditor tetapi juga 
mampu memahami semua kegiatan 
yang ada dalam instansi yang menjadi 
obyek pemeriksaan. 

Dengan demikian ada atau  daknya 
korupsi dan kolusi dalam suatu 
kegiatan dapat diketahui dari 
hasil pemeriksaan yang dilakukan 
oleh auditor dan kesimpulan yang 
direkomendasikannya.

Untuk dapat memberan-
tas korupsi dan kolusi dalam                                                                                                                                         
upaya terwujudnya good governance 
dapat lebih cepat tercapai maka perlu 
dukungan dan upaya dari berbagai 
pihak serta perlu diciptakan system 
akuntabilitas yang efek  f. 

PENUTUP

Tekanan yang makin meningkat pada 
organisasi untuk mengelola perma-
salahan dan risiko secara ha  -ha   
merupakan tantangan terdepan yang 
harus disikapi audit internal, tantan-
gan adalah kesempatan untuk mem-
perkuat keberadaannya di Indonesia. 
Pekerjaan rumah yang harus disele-
saikan adalah memperkuat standar 
profesional dengan mengklarifi kasi 
dan meningkatkan keha  -ha  an serta 
pendidikan dan la  han. Auditor inter-
nal mempunyai kesempatan, terlebih 
kewajiban untuk mendemonstrasikan 
kemampuan dalam peran yang disan-
dangnya. Tantangan dan kesempatan 
auditor internal adalah lingkungan 
yang berfokus pada risiko mungkin 
dapat disimpulkan secara sederhana 
sebagai “looking at the right things, 
not just doing things right”

REFERENSI :

Diolah dari berbagai sumber di 
internet.
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MEMPERKOKOH PENGAWASANMEMPERKOKOH PENGAWASAN
Oleh : Rudy Batubara

PENDAHULUAN

Menyimak judul tulisan 
tersebut, pembaca akan 
bertanya, apa maksud 

dan tujuan dari judul tersebut. Atau 
lantaran banyak kasus KKN yang 
terungkap di mass media, sehingga 
muncul ide tersebut. Ataukah 
memang diakui upaya pengawasan 
yang merupakan  ndakan 
pencegahan terhadap munculnya 
prak  k KKN belum op  mal 
hasilnya. Kesan yang terbangun itu 
seolah-olah membuk  kan bahwa 
pengawasan/pengendalian jatuh 
bangun mengatasi KKN.

Jika diibaratkan pesepakbola, 
kesebelasan yang kurang piawai 
memainkan strategi pertandingan 
menghadapi lawan tandingnya. 

Kepiawaian lawan tanding menguasai 
pertandingan ditunjukan dengan 
penguasaan si kulit bundar. Dengan 
pola serangan yang bervariasi, 
memaksa pesepakbola ataupun 
kesebelasan yang kurang piawai itu 
menjadi jatuh bangun menghadang 
gempuran sang lawan. Hal itu dilakukan 
untuk menghindari kekalahan, dan 
tentunya pertandingan itu menjadi 
kurang menarik untuk ditonton.

PEMBAHASAN

Dengan perumpamaan itu, bagaimana 
dengan upaya pengawasan/
pengendalian. Apakah nasibnya sama 
seper   pesepakbola/kesebelasan 
yang diibaratkan sebelumnya. 
Pengawasan yang kurang berdaya 
dalam mencegah KKN itu telah 

menjadikan perbuatan nega  f (KKN) 
semakin kencang larinya. Sementara 
itu,  ndakan pencegahannya 
(pengawasan/pengendalian) boleh 
dikatakan terengah-engah memburu 
kecepatan lari sang lawan (KKN) 
untuk dapat mengatasinya.

Oleh karena itu, pembahasan 
sederhana ini hanya mencakup upaya 
pengawasan atau pengendalian 
pada tahap perencanaan. Pada 
proses penyusunan rencana 
kegiatan ini sangat rentan terhadap 
munculnya KKN. Pada proses ini pula 
dapat dikatakan cukup signifi kan 
sebagai biang kerok tergelincir 
lalu terjerembab dalam  ndakan 
inefi siensi (pemborosan) dan bahkan 
 ndakan korup  f. Kemudian upaya 

pengawasan pada tahap pelaksanaan 
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diupayakan secara terus menerus 
agar aparatur pemerintah  dak 
tergelincir dan terjerembab ke dalam 
prak  k KKN yang merugikan Negara. 
Ksejahteraan hidup aparatur telah dan 
tengah ditempuh oleh pemerintah.

Kemudian pengawasan dalam 
pelaksanaan kegiatan pemerintah 
dan pembangunan boleh dikatakan 
kegiatan pengawasan di lapisan 
kedua. Jika dilapis pertama  dak 
terdeteksi atau terjamah, maka 
dilapis kedua ini menjadi signifi kan. 
Sesuai dengan perkembangan iptek 
yang demikian pesat berakibat 
pada semakin varia  fnya modus 
operandi penyimpangan. Mau  dak 
mau, peranan aparat pengawasan 
untuk dapat mengatasi hal tersebut 
menjadi taruhan.

Profesionalitas aparatur pengawasan 
sudah menjadi tuntutan agar segala 
bentuk penyimpangan dapat dicegah, 
sehingga penyelamatan kerugian 
keuangan Negara dapat diatasi. 
Profesionalitas itu diantaranya adalah 
dengan pembekalan pengetahuan 
teknis pengawasan melalui pela  han, 
seminar, sosialisasi, maupun kegiatan 
penunjangnya yang menyangkut 

pengawasan. Disamping itu, yang 
 dak kalah pen  ng adalah juga 

pembekalan moral atau akhlak. 
Upaya tersebut agar dapat 
menimbulkan rasa malu untuk 
berbuat penyimpangan. Modal dasar 
inilah yang menjadi pendorong utama 
dalam pembangunan pengawasan.

PENUTUP 

Terhadap tulisan sederhana ini 
dapat dipadatkan sebagai akhir 
tulisan bahwasanya pembangunan 
pengawasan, keberhasilannya amat 
ditentukan oleh pengawasan diri 
masing-masing individu. Pembekalan 
iptek dan moral juga menjadi landasan 
pokok untuk meraih keberhasilan. Yuk 
berjalan !

Opin iOpin i

kegiatan diperlukan  ndakan 
an  sipa  f agar kegiatan yang 
dibangun menghasilkan manfaat atau 
daya guna.

Manfaat dan hasil kegiatan yang 
dibangun itu dengan sendirinya 
akan mendukung kelancaran 
pencapaian tujuan unit kerja. Selain 
itu, dengan manfaat tadi kualitas 
pelayanan kedinasan menjadi 
maksimal. Oleh sebab itu,  ndakan 
pengawasan/pengendalian pada 
tahap perencanaan kegiatan, 
diantaranya melalui penyusunan 
kegiatan yang akan dibangun dengan 
memper  mbangkan atau lebih 
mengedepankan prinsip-prinsip 
penggunaan anggaran yang efi sien, 
 dak mewah dan sesuai dengan 

kebutuhan. Ini sangat pen  ng karena 
menyangkut upaya pengendalian agar 
hasil kegiatan dapat berdayaguna dan 
berhasil guna.

Dengan perkataan lain prioritas 
penyusunan rencana kegiatan akan 
mempersempit terbukanya prak  k 
KKN. Oleh sebab itu, pengendalian 
pada tahap perencanaan ini begitu 
dominan. Pengendalian yang harus 
dilakukan oleh se  ap pemimpin sesuai 
struktur dan strata kepemimpinan 
dalam se  ap unit kerja harus 
menjadi komitmen yang kuat. Sebab 
pemimpin mempertaruhkan nama 
baiknya kalau tergelincir, reputasi 
menjadi taruhannya. Selain itu, se  ap 
pemimpin menjadi contoh tauladan 
dan panutan. Pengendalian yang 
kon  nyu berar   telah berpar  sipasi 
besar dalam membangun 
pengawasan. Paling  dak dikalangan 
sendiri (satker) yang bersangkutan.

Sedangkan dampak luasnya akan 
berpengaruh terhadap jajarannya. 
Pengaruh kuat ini akan membentuk 
mental tertanamnya pengawasan 
diri masing-masing jajaran dalam 
pembangunan nasional. Untuk 
itu, pembekalan moral dan iptek 
sudah sepatutnya dilanjutkan dan 
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PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL 
DALAM PERENCANAAN PENGANGGARAN DALAM PERENCANAAN PENGANGGARAN 

RESPONSIF GENDER (PPRG)RESPONSIF GENDER (PPRG)
Oleh :  Zaenal Arifi n

Kata kunci : perencanaan, penganggaran responsif gender, pengawasan.

PENDAHULUAN

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 
2000 tentang Pengarusutamaan Gen-
der dalam Pembangunan Nasional 
mengamanatkan bagi semua Kement-
erian dan Lembaga Pemerintah untuk 
mengintegrasikan pengarusutamaan 
gender pada penyusunan kebijakan, 
program, dan kegiatan masing-mas-
ing kementerian dan lembaga.

Perjuangan manusia mencapai 
kesetaraan gender telah berlangsung 
secara revolusioner hingga berupa 
gerakan dunia yang kini disebut 
pengarusutamaan gender (gender 
mainstreaming) yaitu perwujudan 
komitmen global untuk menghorma   
hak asasi manusia.   Itu berkait 
dengan kesamaan kesempatan dan 
perilaku bagi lelaki dan perempuan 
dalam melaksanakan peran poli  k, 
ekonomi, pendidikan, sosial dan 
budaya dalam kehidupan masyarakat 
dan rumah tangga.

Dalam rangka meningkatkan kedudu-
kan, peran, dan kualitas sumber daya 
manusia, serta upaya mewujudkan 
kesetaraan dan keadilan gender dalam 
kehidupan berkeluarga, bermasyara-
kat, berbangsa, dan bernegara, dipan-
dang perlu untuk melakukan strategi-
strategi  pengarusutamaan gender 
melalui program pembangunan.  Pros-
es ini dapat dilakukan dalam tataran 
perencanaan, pelaksanaan, peman-
tauan, evaluasi dan pengawasan oleh 
Inspektorat Jenderal Kementerian.

Dalam pelaksanaan Inpres tersebut 
diatas, Pemerintah c.q Departemen 
Keuangan telah mengamanatkan 
penyusunan anggaran responsive 
gender sebagai salah satu tugas 

Menteri/Pimpinan Lembaga dalam 
rangka penyusunan Rencana Kegiatan 
dan Anggaran Kementerian/Lembaga 
(RKA-KL) yang berbasis kinerja yang 
didahului oleh analisis gender.

DEFINISI GENDER

Gender adalah sebuah konsep untuk 
menjelaskan perbedaan-perbedaan 
yang ditentukan secara sosial antara 
laki-laki dan perempuan.     Gender 
 dak sama dengan jenis kelamin, 

karena gender  dak ditentukan oleh 
perbedaan-perbedaan biologis, 
melainkan lebih ditentukan secara 
sosial, didasarkan atas pengharapan-
pengharapan sosial, budaya, poli  k 
dan ekonomi.    Karena gender 
dibentuk oleh masyarakat, maka  ia 
akan memiliki bentuk-bentuk yang 
berbeda antara satu masyarakat 
dengan masyarakat lainnya.

Ada cara-cara yang berbeda untuk 
mengungkapkan apa ar  nya menjadi 
seorang perempuan atau seorang 
laki-laki.    Para ahli biologi menggu-
nakan ciri-ciri fi sik yang mereka sebut 
perbedaan-perbedaan seksual.     Se-
mentara para ilmuan sosial meng-
gunakan ciri-ciri sosial yang mereka 
sebut gender.     Ciri-ciri ini melipu   
tugas-tugas, peran, kewajiban dan 
hak-hak is  mewa dalam kehidupan 
publik maupun kehidupan pribadi 
perempuan dan laki-laki serta hubun-
gan-hubungan di antara keduanya.

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

RESPONSIF GENDER

Perencanaan dan penganggaran 
yang responsif gender bukanlah 
suatu upaya penyusunan rencana 
dan anggaran gender yang terpisah 

bagi laki-laki dan perempuan.   
Perencanaan dan penganggaran 
responsif gender merupakan suatu 
pendekatan analisis kebijakan untuk 
mengetahui perbedaan kondisi dan 
kebutuhan perempuan dan laki-
laki yang kemudian dilengkapi oleh 
penyusunan intervensi kebijakan 
untuk menutupi dan mengurangi 
permasalahan dan kesenjangan yang 
dialami perempuan dan laki-laki.

Perencanaan dan penganggaran yang 
responsif gender merupakan instrumen 
untuk mengatasi adanya perbedaan 
akses, par  sipasi, kontrol dan manfaat 
pembangunan bagi laki-laki dan 
perempuan yang selama ini masih 
senjang akibat konstruksi sosial budaya.

Perencanaan dan penganggaran 
responsif gender bukanlah tujuan, 
melainkan sebuah kerangka kerja 
atau alat analisis untuk mewujudkan 
keadilan dalam penerimaan manfaat 
pembangunan.

PERENCANAAN RESPONSIF 

GENDER

Perencanaan responsif gender telah 
diamanahkan dalam Inpres Nomor 9 
tahun 2000 tentang Pengarusutamaan 
Gender.    Selain itu Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 105/PMK.02/2008 
juga mengamanahkan agar dalam 
penyusunan RKA KL sudah berbasis 
kinerja dengan didahului oleh analisis 
dampak dan analisis gender.

Perencanaan dan penganggaran 
responsif gender diperlukan  sebagai 
komitmen bersama untuk semua 
kementerian/lembaga mulai tahun 
2009 sudah harus melaksanakan 
penganggaran berbasis gender.
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Perencanaan dan penganggaran 
merupakan dua proses yang saling 
terkait dan terintegtrasi.   Adapun 
dalam perencanaan yang responsif 
gender terdapat beberapa konsep 
yang merupakan landasan dalam 
penyusunannya, sebagai berikut :
- Pertama, perencanaan responsif 

gender merupakan suatu proses 
pengambilan keputusan untuk 
menyusun program, proyek 
atau pun kegiatan yang akan 
dilaksanakan di masa mendatang 
untuk menjawab isu-isu atau 
permasalahan gender di masing-
masing sektor.

- Kedua, perencanaan responsif 
gender adalah perencanaan yang 
dilakukan dengan memasukkan 
p e r b e d a a n - p e r b e d a a n 
pengalaman, aspirasi, kebutuhan 
dan permasalahan perempuan 
dan  lak i - lak i  da lam proses 
penyusunannya.

PENGANGGARAN RESPONSIF

GENDER

Anggaran responsif gender ciri 
utamanya adalah menjawab 
kebutuhan perempuan dan laki-
laki serta memberikan manfaat 
kepada perempuan dan laki-laki 
secara merata.     Melalui anggaran 
responsif gender kesenjangan gender 
diharapkan dapat dihilangkan atau 
se  daknya dapat dikurangi.

Anggaran responsif gender dapat 
dilakukan dengan berbagai usaha 
yang dijalankan oleh semua kalangan 
baik laki-laki maupun perempuan.  
Berbagai usaha tersebut adalah 
mengiden  fi kasikan kesenjangan 
gender dan permasalahan gender 
dengan melakukan pemetaan kondisi 
laki-laki dan perempuan, kemudian 
melihat faktor penyebabnya.   
Menelaah dan melihat apa kebijakan 
yang dimiliki pemerintah sudah 
responsif gender atau belum.   Jika 
belum harus diformulasi dengan 
mengintegrasikan analisis gender.

Beberapa konsep yang merupakan 
landasan dalam penyusunan ang-
garan yang responsif gender adalah 
sebagai berikut :
- P e r t a m a ,  p e n g a n g g a r a n 

responsif gender merupakan 
pengarusutamaan gender ke alam 
siklus penganggaran yang terdiri 
atas perencanaan, pembahasan, 
pelaksanaan, monitoring dan 
evaluasi.   Penganggaran responsif 
g e n d e r  a k a n  m e n g h a s i l k a n 
anggaran responsif gender.

- Kedua, anggaran responsif gender 
adalah anggaran yang responsif 
terhadap kebutuhan laki-laki dan 
perempuan serta memberi manfaat 
kepada laki-laki dan perempuan 
secara merata.

Anggaran belanja responsif gender di 
bagi atas 3 katagori, yaitu :
1. Anggaran khusus target gender, 

adalah alokasi anggaran yang 
diperuntukkan guna memenuhi 
k e b u t u h a n  d a s a r  k h u s u s 
perempuan atau kebutuhan dasar 
khusus laki-laki berdasarkan hasil 
analisa gender.

2. Anggaran kesetaraan gender, 
adalah alokasi anggaran untuk 
mengatasi masalah kesenjangan 
gender.    Berdasarkan analisa 
gender dapat diketahui adanya 
kesenjangan dalam relasi antara 
laki-laki dan perempuan dalam 
akses, partisipasi, kontrol dan 
manfaat terhadap sumber daya.

3. Anggaran pelembagaan kesetaraan 
gender, adalah alokasi anggaran 
untuk penguatan kelembagaan 
pengarusutamaan gender, baik 
dalam hal pendataan maupun 
capacity building.

ANALISIS GENDER

Analisa gender adalah proses yang 
dibangun secara sistema  k untuk 
mengiden  fi kasi dan memahami 
pembagian kerja/peran laki-laki dan 
perempuan, akses dan kontrol terhadap 
sumber-sumber daya pembangunan, 

par  sipasi dalam proses pembangunan 
dan manfaat yang mereka nikma  , 
pola hubungan antara laki-laki dan 
perempuan yang  mpang, yang didalam 
pelaksanannya memperha  kan faktor-
faktor lainnya seper   kelas sosial, ras 
dan suku bangsa.             

Analisis gender bukanlah tentang 
memperha  kan kaum perempuan 
saja atau tentang keluhan bahwa 
perempuan lebih menderita daripada 
laki-laki, melainkan tentang upaya 
untuk mencapai pemahaman yang 
lebih baik mengenai bagaimana 
dinamika suatu komunitas dilihat dari 
perspek  f hubungan antara laki-laki 
dan perempuan.

Kegiatan analisa gender melipu   :
1. Mengidentifikasi kesenjangan 

antara laki-laki dan perempuan 
dalam memperoleh manfaat 
dari  kebijakan dan program 
pembangunan dalam berbagai 
aspek kehidupan. 

2. Mengidentifikasi dan memahami 
s e b a b - s e b a b  t e r j a d i n y a 
ketidaksetaraan dan ketidakadilan 
gender dan menghimpun faktor-
faktor penyebabnya.

3. Menyusun langkah-langkah yang 
diperlukan untuk mewujudkan 
kesetaraan dan keadilan gender.

4. Menetapkan indikator gender 
untuk mengukur capaian dari 
u p a y a - u p a y a  m e w u j u d k a n 
kesetaraan dan keadilan gender.

Analisis gender umumnya biasa 
digunakan di Indonesia menggunakan 
metode Gender Analysis Pathway 
(GAP) dan Policy Outlook and Ac  on 
Plan (POP), antara lain dengan 
menggunakan beberapa langkah :
1. Pilih Kebijakan atau Program atau 

Kegiatan yang akan dianalisis
2. Data Pembuka Wawasan
3. Faktor  Kesenjangan (Akses, 

Partisipasi, Kontrol dan Manfaat)
4. Sebab Kesenjangan Internal
5. Sebab Kesenjangan Eksternal
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6. Reformulasi Tujuan
7. Rencana Aksi
8. Data Dasar (Target)
9. Indikator Gender

Konsep Gender dalam Penyusunan 
Rencana Kerja dan Anggaran
1. Prinsip dasar dari  Anggaran 

Responsi f  Gender  bukanlah 
anggaran yang terpisah untuk 
laki-laki dan perempuan, adanya 
Anggaran Responsif Gender tidak 
berarti adanya penambahan dana 
yang dikhususkan untuk program 
perempuan, tidak harus semua 
program dan kegiatan perlu 
mendapat koreksi agar menjadi 
responsive gender.

2. Penerapan Anggaran Responsif 
Gender dalam sistem penganggaran 
terletak pada level subkegiatan, 
informasi Anggaran Responsif 
Gender tergambar pada Term 
Of Reference (TOR) dan Gender 
Budget Statement (GBS) yang 
mencerminkan responsif gender, 
menggunakan gender analisis 
untuk menyusun GBS sebagai 
pelengkap TOR.

3. TOR yang responsif   gender 
h e n d a k n y a  m e n c a n t u m k a n 
keterangan gender pada Latar 
Belakang Program/Kegiatan, 
T u j u a n  K e g i a t a n ,  P r o s e s 
Pelaksanaan, Kelompok Sasaran/
Output Kegiatan/Lokasi Kegiatan.

Pengawasan atas Perencanaan 
Penganggaran Responsif Gender 
(PPRG) 

Dalam menganalisis kebutuhan 
baik laki-laki maupun perempuan 
menggunakan data sta  s  k terpilah, 
usaha ini memerlukan kejelian 
dan keteli  an dalam melihat  
penganggaran.    Setelah menganalisis 
penganggaran, bisa dilanjutkan 
dengan usaha menetapkan distribusi 
alokasi sesuai dengan hasil analisis 
gender.

Analisis gender yang telah dilakukan 

bisa dilakukan sebagai pijakan 
dalam melakukan pemeriksaan 
oleh auditor apakah anggaran 
diimplementasikan sesuai dengan 
kebijakan anggaran yang responsif 
gender.    Kemudian perlu diadakan 
pengujian dampak dari belanja 
atau pengeluaran-pengeluaran 
yang telah diimplementasikan di 
pos-pos anggaran menurut sektor 
pembangunan.

Pengawasan oleh Unit/Satuan Kerja 
di lingkungan Kementerian oleh 
Inspektorat Jenderal saat ini sulit 
dilaksanakan, disebabkan antara 
lain :
1. Pengarustamaan Gender hanya 

diatur dalam bentuk Instruksi 
Presiden, sehingga kurang optimal 
dalam pelaksanaanya

2. B e l u m  a d a n y a  k e b i j a k a n 
pemerintah yang pro gender dalam 
penyusunan dan perencanaan RKA-
KL

3. Belum adanya analisa gender dalam 
setiap unit dalam rangka menyusun 
Gender Budget Statement (GBS).

4. Pelaksanaan perencanaan RKA-KL 
yang terkait dengan gender belum 
banyak dipahami oleh unit-unit 
dan satuan kerja dilingkungan 
kementerian atau user terkait.

5. Belum adanya sosialisasi terkait 
dengan PPRG bagi pelaksana 
perencana anggaran dilingkungan 
unit-unit dan satuan kerja.

6. Belum adanya sosialisasi bagi 
seluruh auditor di lingkungan 
k e m e n t e r i a n ,  k h u s u s n y a 
Kementerian ESDM.

KESIMPULAN

Anggaran Responsif Gender sudah 
harus menjadi prioritas nasional, guna  
menjawab secara adil kebutuhan 
se  ap warga negara dari berbagai 
kelompok  yang berbeda, baik laki-laki 
maupun perempuan  (keadilan dan 
kesetaraan gender) sehingga dapat 
menjembatani kesenjangan status, 

peran dan tanggungjawab laki-laki, 
perempuan serta kelompok lain.

Sosialisasi Perencanaan Responsif 
Gender sangat diperlukan sebagai 
dasar dalam perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan penganggaran 
yang responsife gender baik oleh unit-
unit dan satuan kerja dilingkungan 
kementerian atau user terkait dan 
oleh para auditor.

Disamping sosialisasi harus didukung 
oleh peraturan pemerintah yang lebih 
mengikat tentang kebijakan yang 
pro gender dalam penyusunan dan 
perencanaan RKA-KL.

Peran pengawasan diperlukan 
mulai dari tahapan perencanaan, 
pelaksanaan, pemantauan, dan 
evaluasi  sehingga Instruksi Presiden 
Nomor 9 Tahun 2000 tentang 
Pengarusutamaan Gender dalam 
Pembangunan Nasional 

pada penyusunan kebijakan, 
program, dan kegiatan serta dalam 
pengalokasian anggaran kementerian 
dapat menjawab kebutuhan 
perempuan dan kebutuhan lelaki 
secara memadai.

REFERENSI :

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 
2000 tentang Pengarustamaan 
Gender dalam Pembangunan 
Nasional.

Peraturan Menteri Keuangan 
RI Nomor 119/PMK.02/2009 
tentang Petunjuk Penyusunan dan 
Penelaahan RKA-KL.

Sosialisasi PPRG di lingkungan 
Kementerian ESDM, Menneg 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak.

Kompas, bahan RUU Kesetaraan 
Gender.

Gender dan Demokrasi, buku Seri 
Demokrasi VIII. 

Opin iOpin i
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Ada 24 kebenaran tentang diri Anda yang harus Anda ketahui dan harus selalu Anda 
ingat dan 1 (satu) hal yang  dak boleh Anda lupakan sepanjang hidup Anda di bumi ini : 

• Kehadiran Anda adalah sebuah hadiah bagi dunia.  • Anda unik dan hanya Anda 
yang seper   Anda di dunia ini.  • Hidup Anda dapat menjadi apa yang Anda inginkan.  • Satu 

hari yang Anda lewa    dak akan pernah dapat diputar kembali  • Hitunglah berkat Anda, 
bukan masalah Anda.  • Anda dapat melalui segala rintangan apa pun yang datang dalam 
hidup Anda.  • Dalam diri Anda terdapat begitu banyak jawaban.  • Dalam hidup ini, Anda 
harus menjadi orang yang memahami orang lain, memiliki keberanian dan kuat.  • Jangan 

memberi batas pada diri sendiri. • Begitu banyak mimpi yang menunggu untuk diwujudkan. • 
Keputusan-keputusan yang Anda ambil hari ini akan mempengaruhi masa depan Anda.  • 

Raihlah puncak Anda, tujuan Anda, dan hadiah Anda.  • Tidak ada limbah yang lebih banyak 
mengeluarkan energi Anda, selain daripada kekhawa  rkan.  • Semakin lama Anda diam 

dalam masalah, semakin berat itu bagi diri Anda.  • Janganlah mengambil hal-hal yang terlalu 
serius.  • Hiduplah dalam ketenangan, bukan kehidupan dalam penyesalan.  • Ingatlah bahwa 
sedikit cinta saja dapat mengubah hidup seseorang.  • Banyak cinta dapat membuat dunia ini 
penuh dengan keajaiban.  • Ingatlah bahwa persahabatan adalah investasi yang bijaksana.  • 

Harta kehidupan adalah orang-orang yang ada dan berinteraksi di sekeliling Anda.  • Sadarilah 
bahwa  dak pernah ada kata terlambat.  • Lakukan hal-hal biasa dengan cara yang luar biasa.  • Miliki kesehatan, 

harapan dan kebahagiaan.  • Sediakan waktu untuk berdoa kepada Tuhan.  Dan jangan pernah lupa. . .  Bahkan barang 
sehari pun. . .  ¤ Bahwa Anda sangatlah is  mewa  Selamat Kerja ... 

memenuhi kebutuhan hidupnya.  
Selain bekerja, dia juga bersekolah di 
malam harinya.  Tingkat pendidikan 
yang dia sandang saat itu hanya 
lulusan SMP, dia pun melanjuntukan 
pendidikan ke  ngkat SMA. 
Perusahaan pun terkesan dengan 
kerja kerasnya. Ia pun mendapatkan 
bea siswa ke Amerika.  Tidak hanya 
S1 tapi juga hingga S2.  Singkat 
kata, ia lulus menyandang gelar 
S2 lulusan universitas di Amerika. 

AIR MINUMAIR MINUM

Ada seorang pemuda 
miskin yang bekerja 
sebagai pekerja rendahan 

di salah satu perusahaan minyak 
terkemuka, Se  ap hari dia 
bekerja keras sebagai buruh 
gajinya  dak seberapa, hanya 
cukup untuk makan sehari-
hari. Suatu hari, dia melihat 
ada botol minum di meja, ia 
pun bergegas mengambilnya 
karena haus.  Sebelum botol 
itu menyentuh bibirnya, 
dia tersentak karena teriakan 
seorang insinyur yang marah. 
“Hei, jangan kau minum air itu, air 
ini khusus hanya untuk para insinyur 
bukan kamu”. kata insinyur tersebut.  
Betapa sakit ha  nya mendengar 
teriakan insinyur itu.  Dia merasa 
terhina, hanya karena dia seorang 
pekerja rendahan, dia  dak bisa 
minum segelas air itu.  Hinaan yang  
dia terima itu akhirnya membuatnya 
termo  vasi untuk bekerja keras 

E ta laseE ta lase

Ia dipanggil dan ditugaskan 
menggan   posisi wakil direktur 
yang saat itu kosong, jabatan 
ter  nggi yang bisa diduduki 
oleh orang lokal pada saat itu.  
Kini diapun menjadi atasan dari 
insinyur yang pernah melarangnya 
minum air. Insinyur ini berkata 
padanya, “Aku berharap Anda  dak 
membalas dendam atas masa 
lalu”. Apa kata wakil direktur ini? 
“Aku ingin berterima kasih padamu 
dari lubuk ha  ku yang paling dalam 

karena kau melarang aku minum saat 
iitu. Benar, dulu aku benci padamu. 
Tapi karena kamulah penyebabnya 
hingga aku bisa sesukses sekarang ini”.  
Kita dapat belajar dari kisah ini bahwa 
hinaan yang dia dapatkan, dijadikan 
batu lompatan untuk lebih  nggi lagi. 
Suatu sikap yang harus dipelajari darinya 
adalah bahwa kerja keras, kesabaran 
dan sikap posi  f dapat membuat 
seseorang maju.  Selamat Membaca... 

DIRI ANDADIRI ANDA
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orang. 

Kesulitan yang memaksanya untuk 
berinovasi juga dialami oleh seorang 
pemilik toko kecil yang mengalami 
kesulitan keuangan. 

“Saya membayar seorang sheriff  5 
(lima) USD per hari untuk menunda 
keputusan atas pabrik kecil saya. Lalu 
datanglah seorang petugas gas dan 
karena saya  dak dapat membayar 
tagihan tepat waktu, ia menghen  -
kan gas saya. 

Saya berada ditengah-tengah eksperi-
men tertentu yang sangat pen  ng dan 
membiarkan petugas gas meneng-
gelamkan saya ke dalam kegelapan 
yang membuat saya begitu marah se-
hingga saya segera mulai membaca 
semua tehnik gas dan ekonomi, dan 
memutuskan untuk mencoba kalau-

E ta laseE ta lase

Apakah anda berpikir bahwa 
inovasi dan perubahan yang 
dibuat oleh orang-orang besar 

terjadi karena sebuah tekad untuk 
mengejar visi mereka, ternyata hal itu 
 dak 100 % benar. 

Beberapa individu-individu yang 
membuat perubahan dan penemuan 
yang inova  f karena mereka dikejar 
oleh penderitaan. 

Hal ini dialami oleh Gille  e yang be-
gitu lelah menajamkan pisau cukur 
yang lurus sehingga ia membuat pis-
au cukur yang aman dan hanya sekali 
pakai lalu dibuang. 

Demikian juga dengan Chester Green-
wood, ia menderita radang dingin di 
telinganya. Itu sebabnya ia mengem-
bangkan pelindung telinga dan pen-
emuannya ini berguna bagi banyak 

kalau listrik dapat dibuat menggan  kan 
gas dan memberikan para petugas gas 
tersebut saingan yang sangat kuat”. 

Dia adalah Thomas Edison, pendiri 
General Electric. 

Penderitaan merupakan panggilan 
bangun  dur bagi krea  vitas kita. 

Jika kita memilih untuk buka mata 
dan bangun, maka kita akan meng-
gunakan segala kemampuan kita dan 
sumber-sumber dalam diri kita untuk 
mendorong kita maju dan mengatasi 
masalah tersebut. 

Jadi, kesulitan apa yang sedang Anda 
hadapi saat ini? Bangunlah, berdo-
alah dan gunakan segala sumber daya 
yang telah Allah taruh dalam hidup 
Anda untuk mengatasinya. 

Sukses Selalu ... 

INOVASIINOVASI
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PURNA BAKTI PEGAWAI PURNA BAKTI PEGAWAI 
IITJEN   KESDM  IITJEN   KESDM  (8  Februari 2012)(8  Februari 2012)

1

Lensa Per i s t iwaLensa  Per i s t iwa

Irjen KESDM dan para Inspektur berfoto bersama para Purna Bak    Itjen KESDM.

5 Group Vokal pegawai Itjen KESDM. 

2
Drs. Basuki Dj Arifi n, MM dan Ir. Hasim Katamsi, MM 
(Pegawai purna bak  ) berfoto bersama dengan Ir-
jen KESDM dan Pengurus IKPI.

3 Doa bersama Pimpinan dan pegawai Itjen pada 
acara ramah tama pegawai purna bak  .

4 Irjen KESDM, memberikan selamat kepada para 
pegawai yang memasuki masa purna bak  .
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MUSYAWARAH ANGGOTA IKPIMUSYAWARAH ANGGOTA IKPI
6 FEBUARI 20126 FEBUARI 2012

1
Sekretaris Itjen KESDM ( Bpk. Drs. Iman Rochendi Ak, MM), 
Irjen KESDM dan Ketua IKPI pada sesi pembukaan 
Musyawarah Anggota IKPI.

2
Inspektur II (Bpk. Drs Winarno) selaku pembina IKPI,
menyampaikan saran dan tanggapan pada acara 
Musyawarah Anggota IKPI.

43
Penyampaian tanda keanggotaan baru bagi PNS muda dalam keluarga besar IKPI Itjen KESDM dari Pembina (Irjen KESDM)

5
Sesi Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus 
IKPI Periode 2008 sd 2011 dihadapan Anggota 
Musyawarah IKPI 5 Peserta Musyawarah IKPI

Lensa Per i s t iwaLensa  Per i s t iwa




