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Media Informasi dan Komunikasi Pengawasan 
Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

INSPEKTORAT JENDERAL

DARI REDAKSI 

Pembaca yang budiman,

Selamat bersua kembali dengan 
bulle  n pengawasan Inspektorat 
Jenderal Kementerian Energi 

dan Sumber Daya Mineral triwulan 
II 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 berbagi pen-
getahuan yang diharapkan mampu 
memo  vasi bagi yang lainnya untuk 
menulis. Redaksi berharap banyak 
kepada kontributor (penulis) untuk 
memanfaatkan media kesayangan 
kita ini dengan sebaik-baiknya. Per-
an serta tersebut selain merupakan 
implementasi komunikasi dan infor-
masi pengawasan, juga diharapkan 
dapat meningkatkan kualitas hasil 
pengawasan (tugas kedinasan).

Pembaca yang se  a, 

Media kita merupakan pula 
candradimukanya pengembangan 
krea  vitas 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 
 daklah berlebihan jika himbauan 

redaksi selalu hadir dalam se  ap 
penerbitan, sejak terbit pertama kali 
tahun 2004.

Himbauan ini pen  ng dimaknai seb-
agai upaya untuk melahirkan komit-
men kontributor atau penulis menin-
gkatkan peran serta (par  sipasinnya) 
dalam rangka pengembangan profesi, 
salah satunya dengan ak  f menulis. 
Media kita ini hadir untuk menam-
pung krea  vitas auditor. 

Akhirul kata, atas segala partisipasi 
kontributor (penulis) atas kelan-
caran peneribitan bulletin penga-
wasan Inspektorat Jenderal Ke-
menterian Energi dan Sumber Daya 
Mineral, redaksi menghaturkan 
terima kasih. Selamat bekerja dan 
berkarya. (MY) 

EditorialEditorial
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Dalam pelaksanaan kegiatan 
audit di lapangan, sering 
dijumpai adanya kegiatan 

rapat/konsiyering yang dilaksanakan 
oleh beberapa satuan kerja. 
Konsinyering tersebut diwujudkan 
dalam berbagai macam bentuk. 
Ada yang berupa rapat teknis, rapat 
persiapan lapangan, workshop, dan 
lain-lain, dengan jumlah peserta 
yang bervariasi juga, mulai 2 orang 
per rapat sampai dengan satu satker 
dalam satu kali pertemuan. Waktunya 
pun beragam, ada yang dua hingga 
 ga hari, bahkan ada juga yang 

sampai 5 hari. Nah tempatnya juga 
berbeda-beda, ada yang di kantor, 
hotel, bahkan tempat lain setara 
hotel/penginapan/guesthouse, yang 
pen  ng di luar kota. 

Ditambah lagi dasar pelaksanaan 
formalnya pun juga  dak sama, ada 
yang dibentuk kepani  aan melalui 
surat keputusan/surat tugas dari 
pejabat yang berwenang, ada juga 
yang tanpa kebijakan. Sehingga 
pertanggungjawaban pelaksanaannya 
pun juga dalam berbagai bentuk, 
ada yang dibuat tertulis namun ada 
juga yang secara lisan alias  dak ada 
laporan pertanggungjawabannya. 

PENGERTIAN

Secara de  nisi menurut Surat Edaran 
Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-19/
PB/2010 tentang Tata Cara Pelaksa-
naan dan Standar Biaya Kegiatan Kon-
siyering, kegiatan Konsiyering meru-
pakan kegiatan penyelesaian tugas 
yang dilakukan di luar kantor, di loka-
si/tempat tertentu, dibatasi pada ke-
giatan yang secara prinsip harus dis-

elesaikan tepat pada waktunya (tanpa 
dapat ditunda) dan dilaksanakan den-
gan waktu paling lama 3 (  ga) hari. 
Kegiatan ini melipu   : workshop, sos-
ialisasi, diseminasi, rapat teknis, rapat 
koordinasi, konsultansi, dan/atau keg-
iatan lain yang serupa.

Jadi konsinyering secara terjemahan 
bebasnya adalah pengumpulan/pros-
es mengumpulkan pegawai di suatu 
tempat (hotel, penginapan, ruang 
rapat lainnya) untuk melaksanakan 
pekerjaan secara intensif yang sifat-
nya mendesak, harus segera selesai 
dan  dak dapat dikerjakan di kantor 
serta dilarang meninggalkan tempat 
kerja selama kegiatan berlangsung. 
Oleh karena itu kebanyakan konsi-
yering dilakukan di luar kantor/ luar 
kota supaya lebih fokus dan  dak 
terganggu dengan penugasan lainnya 
yang sering-sering muncul secara in-
sinden  l.

PEMBAHASAN

Memang dalam melaksanakan ke-
giatan,  dak semua urusan tugas 
dapat terselesaikan secara ru  n pada 
jam-jam kerja di kantor, pada saat ter-
tentu juga dibutuhkan/dimungkinkan 
penyelesaian tugas yang dilakukan di 
luar kantor atau tempat tertentu, uta-
manya terhadap kegiatan yang secara 
prinsip harus diselesaikan pada waktu 
tertentu dan dalam prosesnya me-
merlukan soliditas teamwork. Oleh 
karena itu konsinyering adalah salah 
satu op  on.

Untuk meningkatkan akuntabilitas 
pelaksanaan kegiatan konsinyering, 
menurut penulis ada beberapa krite-
ria/persyaratan yang harus dipenuhi, 

yaitu : Pertama, Persyaratan Kebi-
jakan. Dalam Surat Edaran juga dise-
butkan bahwa dalam pelaksanaan 
kegiatan konsinyering para Direktur/
Kabag wajib bertanggungjawab atas 
kebenaran pelaksanaan dan beban bi-
aya melalui Surat Pernyataan. Hal ini 
menunjukkan bahwa Direktur/Kabag 
wajib meneli    ngkat urgensi, lama 
waktu, dan jumlah pegawai yang 
mengiku   konsinyering. 

Karenanya Pejabat Eselon II yang ber-
sangkutan harus menunjuk/mene-
tapkan koordinator kegiatan yang 
bertanggungjawab terhadap pelaksa-
naan kegiatan, serta menatausahakan 
dengan ter  b dan rapi laporan per-
tanggungjawaban pelaksanaan kon-
sinyering, melalui Surat Keputusan 
Penyelenggaraan Konsinyering., yang 
mengatur terkait  m kesekretariatan, 
narasumber, moderator, prak  si, dan 
tentu saja kepesertaan.

Adapun beberapa per  mbangan 
untuk dapat dilakukannya kegiatan 
konsinyering adalah :
• Padatnya beban kerja unit eselon 

II/unit kerja yang bersangkutan;
• Pentingnya hasil keluaran dari 

kegiatan konsinyering;
• Tingkat koordinasi unit eselon 

II dengan pihak terkait, dimana 
peserta dari  unit  lain harus 
sepengetahuan atasannya atau 
dengan surat tugas;

• Kegiatan tersebut mendesak untuk 
dilaksanakan dan tidak dapat 
ditunda;

Kriteria Kedua adalah Persyaratan 
Anggaran. Keppres No.42 Tahun 
2002 mengatur bahwa pimpinan dan 
atau pejabat departemen/lembaga/
pemerintah daerah  dak diperkenan-

KONSINYERINGKONSINYERING DALAM CATATAN  DALAM CATATAN 
AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS 

LAPORAN UTAMALAPORAN UTAMA

Oleh : Sahid Junaidi
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Memasuki Tahun Anggaran 
2012, genap sudah satu 
dasawarsa pelaksanaan 

dekonsentrasi sektor ESDM 
dilakukan. Ini ar  nya perjalanan 
panjang telah dilalui dan sumber 
daya yang terlibatpun  dak sedikit. 
Berbagai peraturan perundangan 
sebagai payung hukum dan dasar 
pelaksanaan telah diperbaiki 
serta disempurnakan. Misalnya 
revisi Undang-Undang tentang 
Pemerintahan Daerah, Undang-
Undang Perimbangan Keuangan, dan 
revisi Peraturan Pemerintah terkait 
penyelenggaraan dekonsentrasi, juga 
Peraturan Menteri ESDM tentang 
Pelimpahan Sebagian Urusan 
Pemerintahan di Bidang ESDM Kepada 
Gubernur sebagai wakil pemerintah 
dalam rangka Penyelenggaraan 
Dekonsentrasi  ap tahunnya.

Revisi ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan e  siensi dan 
efek  vitas dalam pengelolaan 
pemerintahan, pembangunan, 
dan pelayanan umum, serta untuk 
menjamin hubungan yang serasi 
antara Pemerintah dan Daerah, 
serta antar Daerah.

Seper   diketahui, untuk 
menjembatani serta 
memperpendek rentang kendali 
pelaksanaan pemerintahan, 
Pemerintah melimpahkan 
sebagian kewenangan 
pemerintahannya kepada 
Gubernur melalui pelaksanaan 
dekonsentrasi. Gubernur dalam 
hal ini sebagai pemimpin daerah 
provinsi yang sekaligus berfungsi 
pula selaku wakil Pemerintah di 
daerah. Dari 6 tujuan umum asas 
dekonsentrasi, se  daknya ada 
2 hal yang berkaitan langsung 
dengan subsektor pertambangan 

mineral dan batubara, yaitu :
a. terwujudnya keserasian hubungan 

antar susunan pemerintahan dan 
antar pemerintahan di daerah;

b. tercapainya efisiensi dan efektifitas 
penyelenggaraan pemerintahan, 
serta pengelolaan pembangunan 
d a n  p e l a y a n a n  t e r h a d a p 
kepentingan umum masyarakat;

Namun sejauh ini dari berbagai sumber 
diketahui bahwa penyelenggaraan 
pemerintahan sub sektor mineral dan 
batubara di daerah masih dijumpai 
beberapa kondisi. Sebagai contoh, 
pertama, sampai dengan bulan 
Februari 2012, baru 41% dari 10.235 
pemegang Ijin Usaha Pertambangan 
yang diterbitkan pemerintah daerah 
yang Clear and Clean, alias tak 
bermasalah. 

Kedua, masih banyaknya peraturan 
daerah pertambangan yang disusun 

bertentangan dengan kebijakan 
yang lebih  nggi bahkan sebagian 
besar mengatur tentang pungutan, 
sedangkan sebagian kecilnya 
mengatur tentang pengelolaan. 
Kondisi ini sangat rentan menimbulkan 
permasalahan di kemudian hari.

Ke  ga, hasil uji pe  k pemeriksaan 
BPK pada semester II tahun 2011, 
masih banyak pemegang Ijin Usaha 
Pertambangan (IUP) Operasi Produksi 
yang belum menyampaikan rencana 
reklamasi atau rencana pasca 
tambang, hal ini berkaitan dengan 
permasalahan teknik dan lingkungan 
pertambangan.

Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa 
pencapaian sasaran dekonsentrasi 
sektor ESDM belum signi  kan 
mendukung e  siensi dan efek   tas 
penyelenggaraan pemerintahan, 
serta pengelolaan pembangunan 
dan pelayanan terhadap kepen  ngan 
umum masyarakat.

Menurut catatan penulis, kondisi 
dekonsentrasi sektor ESDM yang 
ditemui di lapangan, secara garis 
besar, dapat kelompokkan dari aspek-
aspek berikut:

Aspek Perencanaan
• Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan 

dalam POK belum sepenuhnya 
mendukung IKU Kementerian.

• Penganggaran belum didasarkan 
sesuai beban dan potensi sumber 
daya Propinsi dikaitkan dengan IKU 
dan IKK.

• Lingkup dekon : Pembinaan dan 
Pengawasan pengusahaan minerba 
serta pengawasan tekling minerba, 
tidak seluruh provinsi memiliki 
potensi pengusahaan mineral 
batubara yang signifikan.

CATATAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI
Oleh : Sahid Junaidi

LAPORAN UTAMALAPORAN UTAMA
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PENDAHULUAN

Melihat judul tulisan 
tersebut terasa begitu 
membanggakan. Betapa 

 dak, pengawasan memberikan 
kontribusi terhadap pencegahan atas 
segala bentuk penyelewengan dan 
penyimpangan kerugian Negara. Tidak 
hanya itu, pengawasan berkontribusi 
pula terhadap terselenggaranya 
tata kelola pemerintahan yang 
berdayaguna dan berhasilguna. 
Dengan demikian kepen  ngan rakyat 
dan Negara menjadi cita-cita luhur 
dari kegiatan pengawasan.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur 
tersebut memang diakui masih 
jauh dari harapan. Banyak kasus-
kasus KKN seper   yang diberitakan 
mass media masih terjadi. Seolah-
olah pengawasan belum op  mal 
kontribusinya. Padahal salah satunya 
pelaksanaan pengawasan adalah 
 ndakan pencegahan seper   

disinggung di atas. Pengawasan 
dituntut harus mampu memberikan 
perbaikan agar penyimpangan 
yang akan merugikan Negara 
dapat dihindari, paling  dak dapat 

diminimalisir peluang prak  k-prak  k 
KKN.

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

PEMBAHASAN  

Dengan mengulangi kembali pada 
kasus-kasus KKN sebagaimana 
disinggung sebelumya, Kenyataannya 
ini cukup mempriha  nkan yang berar   
pula pengawasan/pengendalian 
belum op  mal, oleh sebab itu 
dalam rangka pendayagunaan 
dan pemberdayaan pengawasan/
pengendalian pelaksanaannya 
haruslah mengutamakan kepen  ngan 
rakyat dan Negara, sehingga tujuan 

nasional terhadap pembangunan 
bangsa berupa terwujudnya 
kesejahteraan dapat dirasakan 
masyarakat.

Pertama, pendayagunaan dan 
pemberdayaan pengawasan 
fungsional harus lebih di  ngkatkan 
kualitas hasil jangkauannya. Ar  nya 
hasil pengawasannya benar-benar 
dapat memberikan perbaikan. 
Tidak hanya terhadap pencegahan 
atas penyimpangan (prak  k-prak  k 
KKN) tetapi juga harus memberikan 
masukan terwujudnya tata kelola 
pemerintahan yang baik, yang 
memberi manfaat kepada masyarakat 
dan Negara atau pemerintah 
itu sendiri. Dengan perkataan 
lain, tata kelola pemerintahan 
yang baik itu perkataan lain, tata 
kelola pemerintahan yang baik itu 
adalah terselenggaranya kegiatan 
pemerintahan yang transparan 
dan akuntabel. Sedangkan hasil 
pencegahan dapat menghen  kan 
prak  k-prak  k KKN yang berar   
penganggaran dapat berjalan 
secara efek  f, e  sien dan ekonomis. 
Oleh karena itu diperlukan 
program penyempurnaan baik 

  PENGAWASAN UTAMAKAN KEPENTINGAN 
RAKYAT DAN NEGARA

Oleh : Agus Salim

WASRIKWASRIK

33Buletin Pengawasan Volume 9 No. 2 Juni 2012

KORUPSI  MERUSAK PEMBANGUNAN  BANGSA
Oleh:    Agus Salim

PENDAHULUAN 

Masih banyak praktek  - 
praktek korupsi,kolusi dan 
nepo  sme (KKN) di negeri 

ini. Niat untuk memerangi penyakit 
sosial tersebut belum menjadi gerakan 
bersama baru sebatas retorika. 
Padahal pemberantasan korupsi 
menjadi agenda utama reformasi 
namun  dak banyak elemen bangsa 
ini memegang komitmen  bertempur 
melawan korupsi yang sangat 
merugikan rakyat.

Walaupun begitu, kita patut 
menghargai langkah – langkah 

pemerintah sekarang ini. Sudah cukup 
banyak menindak pelaku korupsi 
seper   diungkapkan mass media. 
Terlalu banyaknya praktek-praktek 
KKN seolah – olah atau nampaknya 
pemerintah kewalahan sebagaimana 
dikemukakan oleh pemberitaan mass 
media. Oleh karena itulah harus ada 
gerakan bersama melawan KKN, 
dimulai dari diri sendiri.

Membangun diri sendiri melawan 
korupsi dengan melakukan 
pengendalian diri diawali dengan 
membentuk kejujuran. Kekhawa  ran 
kita bahwasanya semakin  nggi 
jabatan, semakin besar kekuasaan 

,semakin lenyap kejujuran.  Rentang 
ke  dak jujuran sangatlah panjang, 
mulai dari berbohong, manipulasi 
hingga korupsi. Ke  dakjujuran ini 
secepatnya dilenyapkan karena 
berpengaruh besar terhadap 
keberhasilan kegiatan pembangunan.

PEMBAHASAN

Pengendalian amatlah pen  ng 
dilakukan sesuai Struktur dan Strata 
Kepemimpinan pada masing- masing 
satuan kerja Pemerintah, BUMN dan 
BUMD. Pengendalian sudah harus 
dinilai pada proses perencanaan ataun 
program kegiatan pembangunan yang 

OPIN IOPIN I

[33] Korupsi Merusak 
P e m b a n g u n a n 
Bangsa

[35] Peran Auditor Inter-
nal dalam Mewujud-
kan Good Govern-
ance

[38] Jatuh Bangun Pen-
gawasan

[39] Tetap Aktif diHari 
Tua dapat Meng-
hindari Kepikunan

[42] Anak Panah
[42] Masalah Adalah 

Hadiah

[23] Pengawasan Utam-
akan Kepentingan 
Bangsa dan Negara

[26] P e m b a n g u n a n   
Pengawasan Secara 
Dini

[27] Peran Audit dalam
 Transformasi 
 Laporan Keuangan
[30] Perlakuan Akuntansi 

atas Koreksi Kesala-
han dan Peristiwa
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Dalam pelaksanaan kegiatan 
audit di lapangan, sering 
dijumpai adanya kegiatan 

rapat/konsiyering yang dilaksanakan 
oleh beberapa satuan kerja. 
Konsinyering tersebut diwujudkan 
dalam berbagai macam bentuk. 
Ada yang berupa rapat teknis, rapat 
persiapan lapangan, workshop, dan 
lain-lain, dengan jumlah peserta 
yang bervariasi juga, mulai 2 orang 
per rapat sampai dengan satu satker 
dalam satu kali pertemuan. Waktunya 
pun beragam, ada yang dua hingga 
 ga hari, bahkan ada juga yang 

sampai 5 hari. Nah tempatnya juga 
berbeda-beda, ada yang di kantor, 
hotel, bahkan tempat lain setara 
hotel/penginapan/guesthouse, yang 
pen  ng di luar kota. 

Ditambah lagi dasar pelaksanaan 
formalnya pun juga  dak sama, ada 
yang dibentuk kepani  aan melalui 
surat keputusan/surat tugas dari 
pejabat yang berwenang, ada juga 
yang tanpa kebijakan. Sehingga 
pertanggungjawaban pelaksanaannya 
pun juga dalam berbagai bentuk, 
ada yang dibuat tertulis namun ada 
juga yang secara lisan alias  dak ada 
laporan pertanggungjawabannya. 

PENGERTIAN

Secara defi nisi menurut Surat Edaran 
Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-19/
PB/2010 tentang Tata Cara Pelaksa-
naan dan Standar Biaya Kegiatan Kon-
siyering, kegiatan Konsiyering meru-
pakan kegiatan penyelesaian tugas 
yang dilakukan di luar kantor, di loka-
si/tempat tertentu, dibatasi pada ke-
giatan yang secara prinsip harus dis-

elesaikan tepat pada waktunya (tanpa 
dapat ditunda) dan dilaksanakan den-
gan waktu paling lama 3 (  ga) hari. 
Kegiatan ini melipu   : workshop, sos-
ialisasi, diseminasi, rapat teknis, rapat 
koordinasi, konsultansi, dan/atau keg-
iatan lain yang serupa.

Jadi konsinyering secara terjemahan 
bebasnya adalah pengumpulan/pros-
es mengumpulkan pegawai di suatu 
tempat (hotel, penginapan, ruang 
rapat lainnya) untuk melaksanakan 
pekerjaan secara intensif yang sifat-
nya mendesak, harus segera selesai 
dan  dak dapat dikerjakan di kantor 
serta dilarang meninggalkan tempat 
kerja selama kegiatan berlangsung. 
Oleh karena itu kebanyakan konsi-
yering dilakukan di luar kantor/ luar 
kota supaya lebih fokus dan  dak 
terganggu dengan penugasan lainnya 
yang sering-sering muncul secara in-
sinden  l.

PEMBAHASAN

Memang dalam melaksanakan ke-
giatan,  dak semua urusan tugas 
dapat terselesaikan secara ru  n pada 
jam-jam kerja di kantor, pada saat ter-
tentu juga dibutuhkan/dimungkinkan 
penyelesaian tugas yang dilakukan di 
luar kantor atau tempat tertentu, uta-
manya terhadap kegiatan yang secara 
prinsip harus diselesaikan pada waktu 
tertentu dan dalam prosesnya me-
merlukan soliditas teamwork. Oleh 
karena itu konsinyering adalah salah 
satu op  on.

Untuk meningkatkan akuntabilitas 
pelaksanaan kegiatan konsinyering, 
menurut penulis ada beberapa krite-
ria/persyaratan yang harus dipenuhi, 

yaitu : Pertama, Persyaratan Kebi-
jakan. Dalam Surat Edaran juga dise-
butkan bahwa dalam pelaksanaan 
kegiatan konsinyering para Direktur/
Kabag wajib bertanggungjawab atas 
kebenaran pelaksanaan dan beban bi-
aya melalui Surat Pernyataan. Hal ini 
menunjukkan bahwa Direktur/Kabag 
wajib meneli    ngkat urgensi, lama 
waktu, dan jumlah pegawai yang 
mengiku   konsinyering. 

Karenanya Pejabat Eselon II yang ber-
sangkutan harus menunjuk/mene-
tapkan koordinator kegiatan yang 
bertanggungjawab terhadap pelaksa-
naan kegiatan, serta menatausahakan 
dengan ter  b dan rapi laporan per-
tanggungjawaban pelaksanaan kon-
sinyering, melalui Surat Keputusan 
Penyelenggaraan Konsinyering., yang 
mengatur terkait  m kesekretariatan, 
narasumber, moderator, prak  si, dan 
tentu saja kepesertaan.

Adapun beberapa per  mbangan 
untuk dapat dilakukannya kegiatan 
konsinyering adalah :
• Padatnya beban kerja unit eselon 

II/unit kerja yang bersangkutan;
• Pentingnya hasil keluaran dari 

kegiatan konsinyering;
• Tingkat koordinasi unit eselon 

II dengan pihak terkait, dimana 
peserta dari  unit  lain harus 
sepengetahuan atasannya atau 
dengan surat tugas;

• Kegiatan tersebut mendesak untuk 
dilaksanakan dan tidak dapat 
ditunda;

Kriteria Kedua adalah Persyaratan 
Anggaran. Keppres No.42 Tahun 
2002 mengatur bahwa pimpinan dan 
atau pejabat departemen/lembaga/
pemerintah daerah  dak diperkenan-

KONSINYERINGKONSINYERING DALAM CATATAN  DALAM CATATAN 
AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS 

LAPORAN UTAMALAPORAN UTAMA

Oleh : Sahid Junaidi



5Buletin Pengawasan Volume 9 No. 2 Juni 2012

kan melakukan  ndakan yang men-
gakibatkan pengeluaran atas beban 
anggaran belanja negara, jika dana 
untuk membiayai  ndakan tersebut 
 dak tersedia atau  dak cukup terse-

dia dalam anggaran belanja negara, 
dan  dak diperkenankan juga melaku-
kan pengeluaran atas beban anggaran 
belanja negara untuk tujuan lain dari 
yang ditetapkan dalam anggaran be-
lanja negara. 

Oleh karena itu kegiatan konsinyering 
harus didukung dengan dokumen 
anggaran, apabila belum, masih 
dimungkinkan adanya revisi anggaran, 
tentu melalui 3 paket op  onal : 
fullboard, fullday, atau halfday. 
Tetapi yang harus diingat adalah 
adanya ketentuan Belanja Barang 
Operasional  dak dapat dialihkan 
pada belanja barang non operasional 
satu satker. Ini ar  nya bahwa kegiatan 
konsinyering harus tertuang dalam 
rencana anggaran biaya (RAB) pada 
RKA-KL dengan mengiku   bagan akun 
standar (BAS). 

Adapun BAS yang dapat menampung 
kegiatan konsiyering terdiri atas :
• Belanja Barang Non Operasional.

521211 Belanja Bahan
521213 Belanja Honor Output 
Kegiatan
521219 Belanja Barang Non 
Operasional Lainnya
Belanja Barang Non Operasional 
Lainnya dapat digunakan untuk 
belanja bantuan transport dalam 
kota dalam rangka kegiatan non 
operasional satker termasuk 
uang saku dan paket mee  ng 
(kontraktual).

• 522151 Belanja Jasa Profesi
Belanja untuk pembayaran hono-
rarium narasumber yang diberikan 
kepada pegawai negeri/non-pega-
wai negeri sebagai narasumber, 
pembicara, prak  si, pakar yang 
memberikan informasi/penge-
tahuan kepada pegawai negeri 
lainnya/masyarakat. Honorarium 
narasumber pegawai negeri dapat 

diberikan dengan ketentuan:
 berasal dari luar lingkup unit 

eselon I penyelenggara;
 berasal dari lingkup unit eselon 

I penyelenggara sepanjang 
peserta yang menjadi sasaran 
utama kegiatan berasal dari luar 
lingkup unit eselon I berkenaan/ 
masyarakat.

• 524119 Belanja Perjalanan Lainnya
Belanja Perjalanan Lainnya dapat 
digunakan untuk transport dalam 
rangka perjalanan dinas apa-
bila perjalanan dinas dimaksud 
memenuhi kriteria dalam Per-
aturan Menteri Keuangan yang 
mengatur mengenai Perjalanan 
Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat 
Negara, Pegawai Negeri, dan Pega-
wai Tidak Tetap. Termasuk biaya 
pertemuan, seminar dan rapat 
(swakelola), untuk uang harian 
dan transport kegiatan rapat luar 
kota (full board).

Sedangkan kriteria Ke  ga adalah Per-
syaratan Teknis/Substan  f. Kriteria ini 
mensyaratkan bahwa kebutuhan akan 
adanya kegiatan konsiyering harusnya 
sudah dapat terlihat pada rencana 
kerja yang tertuang dalam Kerangka 
Acuan Kerja (KAK). KAK ini digunakan 
untuk mendukung pencapaian indi-
kator kinerja kegiatan. Hal ini pent-
ing, mengingat dalam penyusunan 
anggaran berbasis kinerja diperlukan 
adanya hubungan antara indikator 
kinerja, standar biaya, dan evaluasi 
kinerja dari se  ap program dan jenis 
kegiatan.

KAK atau Term of Reference seb-
agaimana dimaksud dalam Peraturan 
Direktur Jenderal Anggaran Nomor 
PER-02/Ag/2010, adalah dokumen 
yang menginformasikan gambaran 
umum dan penjelasan mengenai ke-
luaran kegiatan yang akan dicapai ses-
uai dengan tugas dan fungsi kemen-
terian negara/lembaga yang memuat 
latar belakang, penerima manfaat, 
strategi pencapaian, dan biaya yang 
diperlukan.

Strategi pencapaian, dalam hal 

ini, melipu   metode dan tahapan 
pelaksanaan kegiatan. Strategi 
pencapaian harus dapat menjelaskan/
menggambarkan alur dan komponen/
tahapan dalam pencapaian keluaran 
kegiatan. Sebagai contoh, metode 
pelaksanaan kegiatan program/
kegiatan X terdiri dari : inventarisasi, 
iden  fi kasi, survey, pembekalan, 
kajian, konsiyeering, dan lain-
lain. Dimana tahapan pelaksanaan 
konsiyering dilakukan di luar kantor 
dengan peserta Y orang, dengan 
narasumber dari instansi Z1, Z2,Z3, 
dan seterusnya.

KESIMPULAN

Dari berbagai uraian di atas, se  daknya 
dalam pelaksanaan di lapangan masih 
dijumpai permasalahan akuntabilitas 
pelaksanaan kegiatan konsiyering 
yang dilakukan oleh satuan kerja, 
utamanya terkait dasar hukum 
pelaksanaan, dokumen anggaran, 
dan rencana kinerja. Oleh karena itu 
penulis melihat diperlukan adanya 
langkah-langkah perbaikan secara 
menyeluruh yang dapat diinisiasi 
oleh Sekretariat Jenderal melalui 
pengaturan baik berupa pedoman 
maupun juklak/juknis konsiyering di 
lingkungan kementerian, sehingga 
pelaksanaan kegiatan konsiyering 
yang didukung oleh keuangan negara 
dapat dikelola secara ter  b, taat pada 
peraturan perundang-undangan, 
efi sien, ekonomis, efek  f, transparan, 
dan bertanggung jawab dengan 
memperha  kan rasa keadilan dan 
kepatutan. Semoga.

DAFTAR PUSTAKA :

Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan 
Nomor SE-19/PB/2010;

Peraturan Direktur Jenderal 
Anggaran Nomor PER-02/Ag/2010;

Peraturan Dirjen Perbendaharaan 
Nomor PER-80/PB/2011.
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Memasuki Tahun Anggaran 
2012, genap sudah satu 
dasawarsa pelaksanaan 

dekonsentrasi sektor ESDM 
dilakukan. Ini ar  nya perjalanan 
panjang telah dilalui dan sumber 
daya yang terlibatpun  dak sedikit. 
Berbagai peraturan perundangan 
sebagai payung hukum dan dasar 
pelaksanaan telah diperbaiki 
serta disempurnakan. Misalnya 
revisi Undang-Undang tentang 
Pemerintahan Daerah, Undang-
Undang Perimbangan Keuangan, dan 
revisi Peraturan Pemerintah terkait 
penyelenggaraan dekonsentrasi, juga 
Peraturan Menteri ESDM tentang 
Pelimpahan Sebagian Urusan 
Pemerintahan di Bidang ESDM Kepada 
Gubernur sebagai wakil pemerintah 
dalam rangka Penyelenggaraan 
Dekonsentrasi  ap tahunnya.

Revisi ini dimaksudkan untuk 
mendapatkan efi siensi dan 
efek  vitas dalam pengelolaan 
pemerintahan, pembangunan, 
dan pelayanan umum, serta untuk 
menjamin hubungan yang serasi 
antara Pemerintah dan Daerah, 
serta antar Daerah.

Seper   diketahui, untuk 
menjembatani serta 
memperpendek rentang kendali 
pelaksanaan pemerintahan, 
Pemerintah melimpahkan 
sebagian kewenangan 
pemerintahannya kepada 
Gubernur melalui pelaksanaan 
dekonsentrasi. Gubernur dalam 
hal ini sebagai pemimpin daerah 
provinsi yang sekaligus berfungsi 
pula selaku wakil Pemerintah di 
daerah. Dari 6 tujuan umum asas 
dekonsentrasi, se  daknya ada 
2 hal yang berkaitan langsung 

dengan subsektor pertambangan 
mineral dan batubara, yaitu :
a. terwujudnya keserasian hubungan 

antar susunan pemerintahan dan 
antar pemerintahan di daerah;

b. tercapainya efisiensi dan efektifitas 
penyelenggaraan pemerintahan, 
serta pengelolaan pembangunan 
d a n  p e l a y a n a n  t e r h a d a p 
kepentingan umum masyarakat;

Namun sejauh ini dari berbagai sumber 
diketahui bahwa penyelenggaraan 
pemerintahan sub sektor mineral dan 
batubara di daerah masih dijumpai 
beberapa kondisi. Sebagai contoh, 
pertama, sampai dengan bulan 
Februari 2012, baru 41% dari 10.235 
pemegang Ijin Usaha Pertambangan 
yang diterbitkan pemerintah daerah 
yang Clear and Clean, alias tak 
bermasalah. 

Kedua, masih banyaknya peraturan 

daerah pertambangan yang disusun 
bertentangan dengan kebijakan 
yang lebih  nggi bahkan sebagian 
besar mengatur tentang pungutan, 
sedangkan sebagian kecilnya 
mengatur tentang pengelolaan. 
Kondisi ini sangat rentan menimbulkan 
permasalahan di kemudian hari.

Ke  ga, hasil uji pe  k pemeriksaan 
BPK pada semester II tahun 2011, 
masih banyak pemegang Ijin Usaha 
Pertambangan (IUP) Operasi Produksi 
yang belum menyampaikan rencana 
reklamasi atau rencana pasca 
tambang, hal ini berkaitan dengan 
permasalahan teknik dan lingkungan 
pertambangan.

Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa 
pencapaian sasaran dekonsentrasi 
sektor ESDM belum signifi kan 
mendukung efi siensi dan efek  fi tas 
penyelenggaraan pemerintahan, 
serta pengelolaan pembangunan 
dan pelayanan terhadap kepen  ngan 
umum masyarakat.

Menurut catatan penulis, kondisi 
dekonsentrasi sektor ESDM yang 
ditemui di lapangan, secara garis 
besar, dapat kelompokkan dari aspek-
aspek berikut:

Aspek Perencanaan
• Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan 

dalam POK belum sepenuhnya 
mendukung IKU Kementerian.

• Penganggaran belum didasarkan 
sesuai beban dan potensi sumber 
daya Propinsi dikaitkan dengan IKU 
dan IKK.

• Lingkup dekon : Pembinaan dan 
Pengawasan pengusahaan minerba 
serta pengawasan tekling minerba, 
tidak seluruh provinsi memiliki 
potensi pengusahaan mineral 
batubara yang signifikan.

CATATAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASICATATAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI
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Organisasi
• T e r d a p a t  p e n g e l o l a  d a n a 

dekonsentrasi yang tidak memiliki 
kompetens i  teknis  sektora l 
sehingga tidak mengetahui kriteria 
output dan manfaat kegiatan yang 
telah dilaksanakan. 

Pelaksanaan
• Terjadi resistensi beberapa daerah 

terkait pemberlakuan peraturan/
pedoman/juklak/juknis yang 
diterbitkan oleh kementerian 
teknis/esdm dikarenakan para 
pelaksana merasa bahwa mereka 
merupakan aparatur pemerintah 
daerah yang tunduk kepada Perda 
dan PP.

Pengawasan
• Terdapat keinginan dari beberapa 

p e m e r i n t a h  d a e r a h  y a n g 
bermaksud melakukan pengawasan 
pelaksanaan dana dekonsentrasi 
melalui Inspektorat Propinsi.

• Terdapat penggunaan APBN 
dana dekonsentrasi Perjalanan 
Dinas yang tidak mengacu kepada 

Peraturan Menteri Keuangan 
melainkan mengacu kepada 
Perda/Pergub setempat, hal ini 
dapat mengurangi akuntabilitas 
pelaksanaan anggaran.

Benang merah yang bisa ditarik 
dari permasalahan di atas adalah 
belum terciptanya kesamaan 
persepsi diantara para perencana, 
para pelaksana serta evaluatornya. 
Oleh sebab itu diperlukan upaya 
peningkatan koordinasi kegiatan 
dekonsentrasi dari berbagai pihak, 
melipu  : perencanaan di Sekretariat 
Jenderal dan Direktorat Jenderal 
Mineral Batubara, pelaksanaan di 
Dinas Provinsi, dan Evaluasi APIP 
Inspektorat Jenderal.

Peraturan Menteri ESDM No.3 Tahun 
2012, telah mengatur dengan jelas 
pelimpahan wewenang sektor ESDM 
yang menjadi lingkup dekonsentrasi 
melalui Program Dukungan 
Manajemen dan Pelaksanaan 
Tugas Teknis Lainnya KESDM dan 
Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi 

Perencanaan dan Kerjasama KESDM 
melipu   : pembinaan dan pengawasan 
pengusahaan mineral batubara serta 
pengawasan teknik dan lingkungan 
mineral batubara, yang dilaksanakan 
pemerintah kabupaten/kota. Untuk 
penguatan hal tersebut, sekurangnya 
ada 3 hal yang dapat disikapi, yaitu :
• Peningkatan sosialisasi peraturan 

p e r u n d a n g a n ,  u t a m a n y a 
peraturan pemerintah  terkait 
penyelenggaraan dekonsentrasi 
pada pemerintah daerah.

• Penambahan kriteria anggaran 
d a n  p e r t a n g g u n g j a w a b a n 
dekonsentrasi, utamanya terhadap 
provinsi yang memiliki pengusahaan 
minerba secara signifikan.

• P e r l u  a d a n y a  p e m b a k u a n 
petunjuk pelaksanaan/tekis/
pedoman pengawasan/evaluasi 
dekonsentrasi.

Pada akhirnya penulis berharap, 
mudah-mudahan ke  ga hal tersebut 
di atas dapat lebih menguatkan 
komitmen dan sinergi kita bersama 
untuk memperbaiki efek  fi tas 
kinerja pelayanan masyarakat melalui 
dekonsentrasi ESDM. Semoga.(SJ) 

DAFTAR PUSTAKA :

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 
2008.

Peraturan Menteri ESDM No.3 Tahun 
2012.

Republika Online 28 Feb 2012, ESDM 
Gandeng KPK Atasi Izin Tambang 
Ilegal. 

Hukumonline 13 April 2012, BPK 
Kri  k Pengawasan Pemerintah 
terhadap Industri Pertambangan.

LAPORAN UTAMALAPORAN UTAMA



8 Buletin Pengawasan Volume 9 No. 2 Juni 2012

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan industri 
hulu migas dan dalam 
berbagai analisis serta 

perdebatan diberbagai media dirasa 
perlu pemerintah mempertahankan 
bahkan meningkatkan  ngkat 
produksi migas nasional, Disisi 
lain adanya upaya merevisi UU 
No. 22 Tahun 2011 tentang Migas 
yang merupakan rekomendasi dari 
Pansus DPR yang dibentuk setelah 
pemerintah menaikkan harga bahan 
bakar minyak tahun 2008. Rencana 
tersebut telah dimasukkan dalam 
Program Legislasi Nasional 2012 yang 
merupakan hak inisia  f DPR.

PEMBAHASAN

Berdasarkan berbagai gagasan 
yang berkembang tersebut 
bahwa pen  ngnya keberpihakan 
Pemerintah Republik Indonesia 

kepada perusahaan minyak dan 
gasbumi nasional. Pemerintah 
harus memprioritaskan perusahaan 
nasional untuk bisa mengelola 
wilayah-wilayah kerja migas yang 
akan habis masa kontraknya, selain 
itu perlu ada ketentuan/persyaratan 
tambahan jika kontraktor ingin 
kontraknya di perpanjang, antara 
lain kontraktor harus menerapkan 
teknologi baru dalam mengelola 
wilayah kerja migas seper   secondary 
recovery atau ter  ary recovery. 
Alasannya bahwa aplikasi teknologi 
 ngkat  nggi memerlukan modal 
 nggi dan risiko yang  nggi.. 

Sedangkan untuk lapangan migas 
yang bisa di olah dengan primary 
recovery, harus di prioritaskan kepada 
BUMN atau swasta nasional.

Berkenaan dengan judul ar  kel 
tersebut diatas yang akan menjadi 
pemikiran alterna  f yang kiranya 

perlu dimasukkan dalam dra   
Rancangan Undang Undang Migas, 
misalnya lembaga yang akan 
mempersiapkan, menentukan, dan 
menawarkan wilayah kerja migas, pola 
bagi hasil, isi dari Produc  on Sharing 
Agreement, serta pembentukan dana 
perminyakan (petroleum fund).

Keberpihakan kepada perusahaan 
nasional (Pertamina) harus 
diprioritaskan untuk mengelola 
blok migas yang kontraknya akan 
segera berakhir, selain itu sinergi 
antara BP Migas dan Ditjen Migas 
KESDM yang dikoordinasikan oleh 
Menteri ESDM perlu diperbaiki, tanpa 
menghilangkan BP Migas Otoritas 
Tambang.

Dalam masyarakat  mbul juga 
gagasan yang menekankan perlunya 
reposisi atau perubahan status BP 
Migas dalam usulan revisi UU Migas. 
Reposisi tersebut perlu dilakukan 

PETROLEUM FUND PETROLEUM FUND 
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untuk mengubah konsep pengelolaan 
usaha hulu migas dari government to 
business ( G to B) menjadi Business 
to Business ( B to B). Berdasarkan UU 
Migas yang berlaku saat ini, sistem 
kontrak yang berlaku adalah G to B 
dengan melibatkan Ditjen Migas (G1) 
dan BP Migas (G2). Status BP Migas 
sebagai badan Hukum Milik Negara 
(BHMN) harus diubah menjadi 
perusahaan Negara yang mendapat 
kuasa pertambangan atas wilayah 
kerja tertentu yang  dak diberikan 
kepada Pertamina. Dengan Kuasa 
Pertambangan yang dimilikinya, BP 
Migas “baru” ini dapat mengadakan 
Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan 
pihak lain. Sementara KKS yang saat 
ini berjalan tetap berlaku, dengan 
operator yang sama, dan dikelola 
oleh BP Migas “baru”

Terdapat 5 (lima ) pilar Revisi UU 
Migas Usulan BP Migas :
1. Memperbaiki sistem tata kelola 

dengan pengutan kelembagaan 
dan memperjelas peran masing-
masing stakeholder

2. Meningkatkan penerimaan dan 
partisipasi daerah

3. Pengaturan kekhususan industri 
hulu migas untuk rezim fiskal 
perijinan

4. M e n g e d e p a n k a n  p e r a n 
perusahaan migas milik negara 
dalam kegiatan eksplorasi dan 
eksploitasi

5. Pembentukan Petroleum Fund

MENGUJI GAGASAN 

“PETROLEUM FUND”

Konsep adanya dana minyak dan gas 
bumi (Petroleum fund) ke dalam draf 
revisi Rancangan Undang-Undang 
Minyak dan Gas (RUU Migas) yang 
kini sedang dibahas yang nan  nya 
petroleum fund ini dapat digunakan 
untuk menggan  kan cadangan 
migas dan tabungan masa depan. 
In  nya Petroleum fund tersebut, 
untuk kegiatan yang berhubungan 
dengan penggan  an cadangan migas, 

pengembangan energi baru dan 
terbarukan serta untuk kepen  ngan 
generasi yang akan datang.

Petroleum fund merupakan sebagian 
dana penerimaan Negara dari 
sektor migas yang didepositokan 
atau disisihkan untuk peruntukkan 
tertentu. Usulan dilakukan didasarkan 
oleh kekhawa  ran akan deple  on 
premium, yakni kondisi di mana 
sumber daya migas tersedia dalam 
jumlah tertentu akan menurun 
karena  dak ada peningkatan stok 
dideposit terkait.

Petroleum Fund yang seharusnya 
dikelola oleh lembaga pemerintah 
yang independen atau semacam 
Pusat Investasi Pemerintah atau 
Migas dengan tugas mengelola dan 
mengembangkan dana petroleum 
fund melalui portofolio pendanaan 
dan investasi yang aman. Dengan 
demikian nilai ril (real-value) dana 
senan  asa terjaga bahkan terus 
berkembang menjadi “dana abadi 
migas nasional”

Indeks laju penggan  an cadangan 
dalam beberapa tahun terakhir 
berada di bawah angka satu, ar  nya 
akumulasi penemuan eksplorasi 

 dak mampu mengimbangi laju 
pengurasan sehingga cadangan 
cendrung menurun terus, oleh karena 
itu perlu kiranya Pemerintah dan 
DPR merancang bentuk kompensasi 
atas penggerusan modal bangsa 
khususnya cadangan migas.

Pemerintah RI, hendaknya wajib 
menyisihkan sebagian porsi 
penerimaan hulu migas menjadi 
“petroleum fund” atau dana 
perminyakan dengan tujuan 
utama memperpanjang masa 
manfaat atas sustainability migas, 
mempertahankan real-value nilai 
kekayaan migas serta menjamin 
kesinambungan asas manfaat migas 
bagi generasi mendatang.

Diharapkan Pusat Investasi 
Pemerintah/Migas tersebut bertugas 
mengakuisisi dan mematangkan 
data kebumian melalui berbagai 
survei seper   geologi, geofi sika dan 
seismik. Petroleum Fund, dapat 
juga digunakan untuk pembiayaan 
pengembangan sumber daya manusia 
hingga peneli  an hulu migas di dalam 
dan luar negeri.

Sumber utama pendanaan Petroleum 
Fund adalah persentase tertentu dari 
seluruh penerimaan hasil kegiatan 
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hulu migas yang besarnya ditetapkan 
DPR dan Pemerintah melalui Undang-
Undang APBN yang didukung oleh 
Undang-Undang Migas. 

Sumber lainnya adalah seluruh bonus 
dan fee yang terkait dengan kontrak 
kerja sama migas, ditambah hasil 
usaha pengembangan portofolio 
investasi di dalam dan luar negeri 
serta sumber-sumber resmi lainnya.
 

Pada dasarnya, ide “petroleum fund” 
berangkat dari kepriha  nan akan 
minimnya data migas, khususnya 
untuk wilayah Indonesia bagian  mur. 
Hal ini menjadi krusial, mengingat 
daerah-daerah eksplorasi migas 
beberapa tahun belakangan ini mulai 
gencar merambah ke arah  mur.

Sekedar untuk me-refresh, bahwa 
banyak cekungan sedimen (kira-kira 
sekitar 60 sd 86 cekungan atau lebih) 
yang diduga mengandung potensi 
hidrokarbon, dan  baru sekitar 15 di 
antaranya yang sudah dieksploitasi. 
Sebagian besar memang ada di 
wilayah barat – termasuk Kalimantan, 
sehingga cadangan minyak 
diperkirakan para ahli akan habis 
dalam waktu 11 tahun itu (sekitar 4 
milyar barel) yang sebetulnya hanya 
berasal dari seper  ga wilayah kita 
yang berpotensi mengandung migas.

Masih cukup banyak daerah-daerah 
fron  er yang perlu kita gali potensinya, 
terutama di wilayah Indonesia bagian 
 mur. Persoalannya, ketersediaan 

data-data subsurface di daerah-daerah 
ini umumnya masih minim. Karena 
itu muncul pemikiran: mengapa 
Pemerintah  dak melakukan survey 
atau akuisisi data-data yang diperlukan 
oleh investor itu? Pertanyaan ini akan 
mengantarkan kita pada pertanyaan 
berikutnya: dari mana Pemerintah 
mengalokasikan dana itu?

Di sinilah ide ‘petroleum fund‘ hadir 
sebagai alterna  f. Ini semacam ‘’dana 
abadi” bagi kepen  ngan pengelolaan 
migas nasional. Dana ini diperoleh, 
utamanya, dari signature bonus yang 
berasal dari kontraktor migas pada 
saat penandatanganan kontrak 

Produc  on Sharing Contract (PSC). 

Sejauh ini, dana segar dari kontraktor 
itu langsung masuk ke rekening 
Kementerian Keuangan sebagai 
pendapatan negara. Oleh karena itu 
 mbul pemikiran: bagaimana kalau 

dana ini ‘dikembalikan’ ke industri 
migas – dalam bentuk kegiatan survey 
atau akuisisi data-data migas?

Data-data tersebut sangat 
dibutuhkan para investor untuk 
melihat sejauhmana potensi migas 
yang mungkin dikembangkan. Tanpa 
data-data yang memadai dan akurat, 
kita jangan berharap banyak akan 
ada investor yang mau ‘berjudi atau 
berinvestasi’ di industri migas, apalagi 
untuk daerah-daerah yang masih 
virgin.

Dengan data-data migas yang 
mencukupi, investor diharapkan 
mau melakukan kegiatan-kegiatan 
eksplorasi lebih lanjut di daerah-
daerah fron  er tersebut. Hal ini 
pada akhirnya akan berpeluang 
meningkatkan penemuan cadangan 
migas, dan dalam jangka menengah 
sampai dengan jangka panjang, 
dapat meningkatkan produksi migas 
nasional.

Gagasan petroleum fund cukup 
menarik, tetapi yang perlu 
diperha  kan dalam melengkapi 
gagasan ini dengan beberapa catatan, 
sebagai berikut :
1.  Dengan adanya petroleum fund, 

pendapatan Pemerintah dari 
signature bonus harus direlakan untuk 
tidak dinikmati secara langsung, 
demi pencapaian nasional yang 
jauh lebih besar di masa depan. 
Ini bisa jadi mengorbankan target-
target jangka pendek kementerian, 
khususnya penerimaan signature 
bonus. Para pemangku otoritas 
sektor energi harus bersedia 
mengubah or ientas i  target 
penerimaan ini menjadi target-
target investasi di petroelum fund. 

2. Perlu dikaji lebih jauh, siapa 
instansi yang sebaiknya diberikan 
kewenangan mengelola dana-dana 

ini. Dalam situasi sekarang, tentunya 
kita bisa menunjuk BPMGAS selaku 
pengendali kegiatan hulu migas. 
Namun, bagaimana mekanisme 
administrasi pemerintahannya? 
A p a k a h  m e m u n g k i n k a n , 
pendapatan negara yang diperoleh 
melalui  kementerian,  tetapi 
pengelolaannya dipisahkan dari 
mekanisme APBN – mengingat 
sifatnya sebagai ‘dana abadi’?

Idealnya, dana-dana ini diterima 
dan dicatat sebagai penerimaan 
perusahaan negara: kekayaan negara 
yang sudah dipisahkan. Bagaimana 
pun, sudah waktunya bagi kita untuk 
memikirkan gagasan ini lebih serius.

PENUTUP

• Petroleum Fund yaitu dana 
penerimaan Negara dari sektor 
migas yang didepositokan atau 
disisihkan untuk peruntukkan 
tertentu.  Usu lan  d i lakukan 
didasarkan oleh kekhawatiran akan 
depletion premium

• Prioritas pemanfaatan dana abadi 
“petroleum fund”  dengan tujuan 
utama memperpanjang masa 
manfaat atas sustainability migas, 
mempertahankan real-value nilai 
kekayaan migas serta menjamin 
kesinambungan asas manfaat 
migas bagi generasi mendatang

DAFTAR PUSTAKA :

UU No. 22 Tahun 2011
Berbagai hasil diskusi tentang revisi 

UU Migas
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FENOMENA KORUPSI

Korupsi yang terjadi di Indonesia 
sudah menjadi fenomena 
yang sangat sulit untuk dicari 

pangkal ujungnya. Berdasarkan 
UUD 1945, Indonesia adalah Negara 
Hukum yang ar  nya semua kehidupan 
masyarakatnya dalam berbangsa 
dan bernegara diatur dan diikat 
oleh hukum yang berlaku. Namun, 
perilaku korupsi yang jelas melanggar 
hukum posi  f di Indonesia ini justru 
kian meluas dan dilakukan dengan 
sangat terorganisir sehingga sulit 
untuk dibasmi. Hasilnya, sampai saat 
ini Indonesia masuk dalam salah satu 
negara yang terkorup di dunia dan hal 
ini sama sekali  dak mencerminkan 
bahwa Indonesia adalah Negara 
Hukum.

Hampir se  ap hari kita semua 
mendengar pemberitaan di 
berbagai media yang mengangkat 

kisah mengenai kasus korupsi 
yang dilakukan oleh para pe  nggi 
di negeri ini, baik dari kalangan 
ekseku  f, legisla  f, maupun yudika  f. 
Korupsi yang dilakukan oleh 
kalangan ekseku  f biasanya berupa 
penyelewengan anggaran belanja 
negara melalui berbagai proyek fi k  f 
yang sengaja dibuat. Sedangkan di 
kalangan legisla  f, salah satu tempat 
yang disinyalir paling rawan terjadi 
 ndak pidana korupsi adalah di Badan 

Anggaran. Bagaimana  dak, badan 
ini mempunyai wewenang untuk 
mengatur porsi anggaran yang akan 
diterima oleh  ap-  ap Kementerian/
Lembaga, sehingga sering terjadi 
tawar menawar dan negosiasi terkait 
besar kecilnya porsi anggaran dari 
suatu Kementerian/Lembaga. Yang 
paling menyedihkan, ternyata korupsi 
ini juga terjadi di kalangan yudika  f. 
Modusnya adalah dengan melakukan 
suap menyuap untuk mempengaruhi 

putusan hakim terhadap suatu kasus 
atau perkara di pengadilan. Akibat 
dari korupsi di tubuh yudika  f ini, 
supremasi hukum menjadi gagal 
untuk ditegakkan.

Pihak yang paling dirugikan dari 
adanya  ndak pidana korupsi ini 
tentu saja adalah masyarakat. Secara 
langsung maupun  dak, korupsi yang 
dilakukan oleh para elit ini telah 
merampas kesejahteraan masyarakat 
Indonesia. Dana pembangunan 
yang seharusnya bisa dinikma   oleh 
seluruh rakyat Indonesia melalui 
tersedianya pilar-pilar pembangunan 
berupa sarana pendidikan, kesehatan, 
dan infrastruktur, akhirnya menguap 
dan masuk ke kantong pribadi para 
pejabat di Negeri ini. Akibatnya, 
angka kemiskinan terus meningkat 
dan Indeks Pembangunan Manusia 
(Human Development Index) di 
Indonesia menjadi sangat rendah.

BUDAYA KORUPSIBUDAYA KORUPSI
DAMPAK DAN PENANGGULANGANNYADAMPAK DAN PENANGGULANGANNYA
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DEFINISI DAN PENYEBAB 

KORUPSI

Masyarakat Transparansi Indonesia 
(MTI) mendefi nisikan korupsi sebagai 
suatu perbuatan  dak jujur atau 
penyelewengan yang dilakukan 
karena adanya suatu pemberian. 
Dalam prakteknya, korupsi lebih 
diar  kan sebagai  ndakan menerima 
uang yang ada hubungannya 
dengan jabatan tanpa ada catatan 
administrasi. Penger  an di atas 
merupakan defi nisi korupsi yang paling 
umum dan diterima oleh masyarakat 
luas. Dari pernyataan tersebut, 
bisa disimpulkan bahwa korupsi 
mengandung unsur ke  dakjujuran 
atau penyelewengan. Dengan 
adanya korupsi yang terus terjadi di 
lingkungan pemerintah, maka wajar 
apabila akhir-akhir ini masyarakat kita 
yang  ngkat kesejahteraannya terus 
tergerogo   akibat adanya  ndakan-
 ndakan korup  f di lingkungan 

instansi pemerintah, mulai berteriak 
dengan bermacam-macam tuduhan 
yang mengatakan bahwa pemerintah 
telah melakukan kebohongan kepada 
masyarakat.

Dalam kacamata hukum yang 
berlaku di Indonesia, korupsi telah 
didefi nisikan dengan cukup jelas 
dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang 
telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. Dalam Undang-
Undang tersebut dikatakan bahwa 
perbuatan korupsi mengandung lima 
unsur yaitu:
1. Melawan hukum atau pertentangan 

dengan hukum;
2. Memperkaya diri sendiri atau orang 

lain atau korporasi;
3. Dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara;
4. Menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain atau korporasi; dan
5. Menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan, dan sarana yang 
ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan. 

Dari kelima unsur perbuatan korupsi 

tersebut, lebih detail lagi dijelaskan 
mengenai 7 kelompok perbuatan 
yang mengandung  ndak pidana 
korupsi diantaranya: 
1. Kerugian keuangan negara;
2. Suap-menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemerasan; 
5. Perbuatan curang; 
6. Benturan kepentingan dalam 

pengadaan; dan 
7. Gratifikasi. 

Perlu digaris bawahi di sini bahwa 
korupsi  dak saja melingkupi pejabat 
publik yang menyalahgunakan 
kekuasaannya, namun juga bisa 
dilakukan oleh se  ap orang yang 
menyalahgunakan kedudukan atau 
kemampuannya untuk memperoleh 
uang dengan cara haram. Contoh yang 
umum dilakukan adalah seseorang 
yang melakukan praktek suap-
menyuap untuk bisa mempercepat 
proses dalam jalur administrasi 
birokrasi.

Apabila dilihat secara general, paling 
 dak ada  ga penyebab utama 

terjadinya korupsi yaitu:
1. Faktor mental;
2. Faktor kondisi sosial ekonomi; 
3. Faktor sistem tata aturan. 

Faktor mental merupakan penyebab 
yang sifatnya internal yang mengacu 
pada niatan dari diri seseorang 
untuk melakukan korupsi dan 
mengambil uang yang bukan haknya. 
Faktor mental ini erat kaitannya 
dengan kemerosotan moral yang 
belakangan dialami oleh sebagian 
bangsa Indonesia sebagai akibat 
dari lemahnya iman dan munculnya 
penyakit ha   seper  : rakus, iri 
ha  , curang, dll. Faktor kedua bisa 
diar  kan sebagai tuntutan ekonomi 
yang semakin  nggi yang di sisi lain 
 dak diimbangi oleh peningkatan 

penghasilan dari para pegawai. 
Penyebab terakhir adalah sistem 
tata aturan yang ada di Indonesia 
yang belum berjalan dengan baik 
sehingga menimbulkan kesempatan 
bagi pegawai atau pejabat untuk 
melakukan korupsi. Kejahatan  dak 

hanya terjadi karena adanya niatan 
dari pelaku, tetapi juga karena adanya 
kesempatan untuk berlaku jahat.

JENIS DAN LEVEL KORUPSI

Dilihat dari nilai kuan  tasnya, korupsi 
dibagi menjadi dua yaitu pe  y 
corrup  on dan grand corrup  on. Bila 
yang melakukan korupsi ini adalah 
birokrat  ngkat rendahan dan uang 
yang dikorupsi hanya “recehan” maka 
korupsi jenis inilah yang disebut pe  y 
corrup  on, contohnya: sogokan untuk 
memperlancar proses pembuatan 
KTP, SIM, atau pengurusan ijin usaha 
pada level kecil dan menengah. 
Lain lagi apabila korupsi dilakukan 
oleh pejabat atau birokrat  ngkat 
 nggi yang merugikan negara dalam 

jumlah besar sampai ratusan juta 
bahkan ratusan milyar maka korupsi 
ini disebut grand corrup  on atau 
korupsi besar-besaran. Pada kasus 
grand corrup  on, sumber dana yang 
dikorupsi biasanya berasal dari APBN 
yang diselewengkan melalui adanya 
berbagai proyek fi k  f maupun proyek 
riil yang telah di-markup nilainya 
sedemikian rupa.

Apabila dilihat dari sudut pandang 
lain, yaitu dari mo  vasi maupun alasan 
terjadinya  ndak pidana korupsi, maka 
kita bisa menggolongkan korupsi 
kedalam dua hal yaitu: need based 
corrup  on (korupsi karena kebutuhan) 
dan greed based corrup  on (korupsi 
karena keserakahan). Korupsi karena 
kebutuhan biasanya dilakukan oleh 
seseorang pegawai golongan rendah 
yang memang penghasilan/gaji 
yang diterimanya  dak cukup untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Korupsi jenis ini didorong oleh  ngkat 
kebutuhan dasar hidup sehingga 
pelaku korupsi ini biasanya akan 
berhen   melakukan korupsi apabila 
kebutuhan hidup dasarnya sudah 
tercukupi. Sedangkan korupsi karena 
keserakahan adalah korupsi yang 
dilakukan oleh seseorang untuk 
memuaskan nafsunya atas dorongan 
keserakahan. Pelaku korupsi karena 
keserakahan ini  dak akan bisa 
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berhen   karena keserakahan  dak 
akan ada habisnya dan nafsu  dak 
akan pernah bisa terpuaskan. Seper   
kata Mahatma Gandhi, dunia ini cukup 
untuk memenuhi kebutuhan manusia, 
tetapi  dak akan cukup untuk 
memenuhi keserakahan manusia.

Saat kita kembali menengok 
kondisi yang ada di negara kita saat 
ini, sungguh mengkhawa  rkan. 
Bagaimana  dak? Ternyata korupsi 
yang terjadi di Indonesia memiliki 
spektrum yang sangat luas. Dari 
pelakunya, korupsi dilakukan oleh 
hampir semua birokrat mulai dari 
level rendah sampai level ter  nggi, 
mulai dari yang nilainya kecil-kecilan 
sampai besar-besaran, mulai dari 
pe  y corrup  on sampai dengan grand 
corrup  on, mulai dari yang bermo  f 
pemenuhan kebutuhan sampai 
dengan pelampiasan keserakahan, 
sangat banyak sekali contoh yang 
bisa kita lihat. Terlebih sejak Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
dibentuk melalui UU No. 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, sangat banyak 
kasus korupsi khususnya grand 
corrup  on yang berhasil diungkap 
dan muncul ke permukaan. Inilah 
masalah utama bangsa yang harus 
segera dicarikan solusinya.

KORUPSI DAN REFORMASI 

BIROKRASI

Gerakan reformasi yang disuarakan 
oleh mahasiswa di tahun 1998 
memberikan harapan baru bagi 
bangsa Indonesia yang menginginkan 
terciptanya tatanan kehidupan 
berbangsa yang lebih baik, dan 
bebas dari segala bentuk korupsi, 
kolusi, dan nepo  sme (KKN). Jargon 
pemberantasan KKN yang diteriakkan 
saat itu mampu menimbulkan 
kebencian yang sangat mendalam dari 
rakyat Indonesia kepada para pelaku 
korupsi. Hasilnya, rezim orde baru 
dibawah pimpinan presiden Soeharto 
pun berhasil tumbang digan  kan oleh 
orde reformasi. Masyarakat sudah 
terlanjur berharap bahwa pergan  an 

rezim kepemimpinan di Indonesia 
ini bisa mengubah nasib mereka 
menjadi lebih baik dan lebih sejahtera, 
walaupun harapan itu boleh jadi hanya 
menjadi harapan kosong yang  dak 
mampu terwujud sampai saat ini.

Sekarang, 14 tahun sudah usia 
reformasi. Namun apabila melihat 
kondisi yang ada, mungkin hampir 
semua bangsa Indonesia mengamini 
bahwa gerakan reformasi yang 
digulirkan tahun 1998 tersebut 
belum mampu mengubah kondisi 
pemerintahan negara Indonesia ke 
arah yang lebih baik. Tolok ukurnya 
jelas, jargon pemberantasan KKN yang 
menjadi agenda utama reformasi 
belum mampu terlaksana hingga saat 
ini. Angka korupsi yang dilakukan 
oleh birokrasi di negeri ini masih saja 
 nggi dan hasilnya tentu saja  ngkat 

kesejahteraan masyarakat terus 
merosot sampai ke   k nadir. Salah 
satu permasalahan mendasar yang 
menyebabkan kegagalan gerakan 
reformasi 1998 adalah  dak adanya 
sosok pemimpin kuat yang muncul 
di era reformasi ini, yang memiliki 
komitmen yang jelas dan tegas dalam 
upaya memberantas korupsi.

Untuk bisa mewujudkan cita-cita 
reformasi khusunya dalam hal 
pemberantasan korupsi, Indonesia 
membutuhkan suatu perubahan 
holis  k dan mendasar yang mencakup 
semua lini dan kelembagaan dalam 
sistem birokrasi di Indonesia, yang 
kesemuanya itu dipimpin oleh 
pemimpin yang mempunyai visi yang 
tegas dalam hal pemberantasan 
korupsi dan berani menegakkan 
aturan yang ada. Belakangan 
ini pemerintah sedang gencar 
mencanangkan gerakan reformasi 
birokrasi yang pada awalnya ditandai 
dengan diterbitkannya Perpres No. 
81 Tahun 2010 tentang Grand Design 
Reformasi Birokrasi 2010-2025. 
Reformasi birokrasi ini diharapkan bisa 
menjadi langkah jitu untuk menjawab 
tantangan bangsa dalam melakukan 
perubahan sistemik dan mul  dimensi 
yang mampu mengubah struktur 

dan proses kerja, pola pikir, budaya, 
dan perilaku para birokrat yang pada 
akhirnya mampu menekan bahkan 
menghilangkan budaya korupsi di 
Indonesia.

Di awal penerapannya, ternyata 
sudah banyak kalangan yang 
melontarkan kri  k dan pesimismenya 
terhadap pelaksanaan reformasi 
birokrasi ini. Perasaan pesimis ini 
muncul ke  ka melihat beberapa 
kasus penyelewengan pajak 
yang dilakukan oleh oknum dari 
Kementerian Keuangan yang 
notabene adalah kementerian 
pertama yang ditunjuk menjadi pilot 
project program reformasi birokrasi. 
Banyak yang langsung beranggapan 
bahwa reformasi birokrasi ini gagal, 
walaupun mungkin masih terlalu dini 
untuk mengatakan program ini gagal 
melihat bahwa program ini sendiri 
memang didesign untuk melakukan 
perubahan secara bertahap sampai 
tahun 2025.

Satu hal lagi yang menarik adalah 
kenyataan bahwa ada suatu persepsi 
yang berkembang di kalangan birokrasi 
maupun masyarakat yang beranggapan 
bahwa reformasi birokrasi iden  k 
dengan tunjangan kinerja. Persepsi 
yang salah ini menimbulkan polemik 
tersendiri di beberapa kementerian 
yang menimbulkan keengganan untuk 
melaksanakan program reformasi 
birokrasi dikarenakan jumlah 
tunjangan kinerja yang diberikan 
melalui program reformasi birokrasi ini 
ternyata lebih kecil dan  dak sebanding 
dengan “penerimaan lain-lain” yang 
pada awalnya ada dan harus di  adakan 
menyusul pemberlakuan reformasi 
birokrasi ini. Tentu saja polemik ini 
justru menghilangkan semangat 
dari reformasi birokrasi itu sendiri 
yang sebenarnya bertujuan untuk 
melakukan efi siensi dan efek  vitas 
birokrasi pemerintahan dalam bekerja 
dan melakukan pelayanan terhadap 
masyarakat. Sangat menarik untuk kita 
nan  kan kelanjutan dari program ini 
dan semoga tantangan pemberantasan 
korupsi ini bisa terjawab dengan 
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adanya pemberlakuan reformasi 
birokrasi.

DAMPAK KORUPSI

Secara umum, korupsi akan 
menyengsarakan masyarakat, 
merugikan negara, dan merusak 
sendi-sendi kebersamaan serta 
memperlambat tercapainya tujuan 
nasional seper   yang tercantum 
dalam Pembukaan Undang-undang 
Dasar 1945.
1. Inefisiensi Anggaran Belanja Negara
2. Setiap tahun, pemerintah telah 

menyusun dan melaksanakan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) yang di tahun 
2012 ini nilai anggaran untuk 
belanja negara mencapai 1.548,3 
triliun rupiah. Dana tersebut pada 
hakikatnya merupakan hak rakyat 
untuk menikmatinya melalui 
program-program pembangunan 
yang dilakukan oleh pemerintah 
baik pusat maupun daerah. Korupsi 
yang terjadi di tubuh pemerintah 

akan membuat dana milik rakyat 
yang jumlahnya sedemikian besar 
tersebut tidak bisa kembali dan 
dinikmati oleh masyarakat luas, 
melainkan masuk ke kantong-
kantong pribadi para koruptor 
yang rakus dan serakah. Fakta 
yang terjadi, program-program 
pembangunan yang dicanangkan 
oleh pemerintah banyak yang 
anggarannya di markup sedemikian 
rupa untuk memenuhi berbagai 
kepent ingan  yang  ter l ibat . 
Akibatnya pembangunan yang 
berjalan menjadi tidak efisien, 
d a l a m  a r t i a n  b e n e f i t  y a n g 
didapatkan tidak sebanding dengan 
dana yang telah dikeluarkan. 

3. Menurunnya Tingkat Kepercayaan 
Masyarakat kepada Pemerintah

4. Dari sudut pandang politik dan 
ketatanegaraan, dampak korupsi 
yang paling berbahaya adalah 
munculnya sikap tidak percaya 
d a r i  m a s y a r a k a t  t e r h a d a p 
pemerintahnya. Hal ini akan 
membuat setiap kebijakan publik 

yang dikeluarkan oleh pemerintah 
akan ditolak oleh masyarakat, 
walaupun i tu  ada lah  suatu 
kebijakan yang benar dan masuk 
akal. Contoh yang terbaru adalah 
munculnya aksi masyarakat untuk 
menolak kenaikan harga BBM pada 
bulan Maret 2012 yang lalu. Dari 
sisi fiskal, kebijakan pemerintah 
ini mungkin bisa dikatakan benar 
untuk mengamankan APBN kita 
mengingat terus naiknya harga 
minyak dunia. Akan tetapi, alasan 
tersebut tudak bisa diterima 
oleh masyarakat karena mereka 
takut kalau dana yang berhasil 
dihemat oleh pemerintah melalui 
kenaikan harga BBM ini justru pada 
akhirnya akan dikorupsi lagi. Disisi 
lain, kondisi ekonomi sebagian 
masyarakat kita juga memang 
sudah berada pada taraf yang 
memprihatinkan akibat korupsi 
berkepanjangan yang tidak kunjung 
berhasil diberantas.

PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN KORUPSI

Seper   telah sedikit disinggung 
di atas, Indonesia sampai saat ini 
setelah 14 tahun reformasi berjalan 
belum menemukan sosok pemimpin 
yang benar-benar memiliki komitmen 
yang tegas dalam hal pemberantasan 
korupsi. Padahal, akan sangat mustahil 
gerakan pemberantasan korupsi ini 
bisa berjalan apabila para elite negeri 
ini yang secara  dak langsung menjadi 
panutan seluruh masyarakat malah 
mempertontonkan berbagai manuver 
untuk merampok uang rakyat. Oleh 
karena itu, dapat disimpulkan bahwa 
keberhasilan pemberantasan korupsi 
sangat ditentukan oleh ada  daknya 
dukungan poli  k dari penguasa. 
Ketegasan dari seorang pimpinan yang 
berkomitmen memberantas korupsi 
akan sangat berpengaruh terhadap 
budaya organisasi/masyarakat yang 
dipimpinnya.

Selain faktor kepemimpinan di atas, 
langkah-langkah penanggulangan 
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korupsi yang bisa dilakukan adalah 
sebagai berikut:
1. Upaya Preventif

a. Membangun dan menyebarkan 
etos kerja dan budaya kerja yang 
baik khususnya bagi pejabat dan 
pegawai di lingkungan birokrasi 
pemerintah;

b. Menanamkan kembali budaya 
“malu” untuk mengambi l 
sesuatu yang bukan miliknya;

c. Mengusahakan perbaikan 
penghasilan (gaji) bagi pejabat 
dan pegawai negeri sesuai 
dengan tuntutan ekonomi yang 
ada, sehingga penghasilannya 
ini tidak hanya bisa digunakan 
untuk hidup pas-pasan, tetapi 
bisa digunakan untuk hidup 
secara “gagah”;

d. Menumbuhkan n i la i -n i la i 
k e b a n g g a a n  d a n  a t r i b u t 
kehormatan diri setiap jabatan 
dan pekerjaan. Seorang birokrat 
harus sadar bahwa mereka 
d i h o r m a t i  b u k a n  k a r e n a 
kekayaannya yang melimpah, 
melainkan karena pengabdian 
serta jasa pelayanannya kepada 
masyarakat dan negara;

e. M e n c i p t a k a n  s i s t e m 
pemerintahan yang terbuka 
d a n  t e r k o n t r o l  d e n g a n 
penegakan supremasi hukum 
yang berkeadilan.  Hal  ini 
pent ing  untuk  d i lakukan 
k a r e n a  w e w e n a n g  d a n 
kekuasaan itu cenderung untuk 
disalahgunakan;

f. H a l  y a n g  t i d a k  k a l a h 
pentingnya adalah bagaimana 
menumbuhkan “sense of 
belongingness” dikalangan 
pejabat dan pegawai, sehingga 
mereka merasa peruasahaan 
tersebut adalah milik sendiri 
dan tidak perlu korupsi, dan 
selalu berusaha berbuat yang 
terbaik.

2.  Upaya Represif
a. Menghukum pelaku korupsi 

dengan hukuman yang seberat-
beratnya tanpa memandang 

status dan jabatannya;
b. Menayangkan wajah koruptor 

d i  m e d i a  m a s s a  u n t u k 
menimbulkan efek jera;

c. Menyita segala aset hasil korupsi 
dan mengembalikannya kepada 
kas negara.

KONSEP PEMBERANTASAN 

KORUPSI DALAM SEJARAH ISLAM

Telah kita ketahui bersama bahwa 
korupsi merupakan suatu bentuk 
kejahatan yang kronis, sistemik, dan 
membudaya di Indonesia. Selain 
itu, akibat yang di  mbulkan oleh 
kejahatan korupsi ini juga sangat 
masif dan berdampak langsung 
terhadap kesejahteraan masyarakat. 
Oleh karena itu, upaya yang 
dilakukan untuk menanggulangi 
korupsi membutuhkan kesungguhan, 
keseriusan, dan kesinambungan 
serta harus dilandasi oleh ideologi 
dan nilai-nilai spiritualitas yang 
kuat. Islam sebagai agama dengan 
penganut paling banyak di Indonesia 
diyakini kebenarannya dan bisa 
dijadikan sebagai landasan ideologi 
yang kokoh untuk menunjang gerakan 
pemberantasan korupsi.

Walaupun Indonesia bukan merupakan 
negara Islam dan juga tidak semua 
penduduk Indonesia menganut ajaran 
Islam, konsep-konsep yang datangnya 
dari ajaran Islam tetap bisa dijalankan 
di Indonesia tanpa harus bertentangan 
dengan hukum positif yang ada. Islam 
sebagai agama yang universal dapat 
berlaku di segala tempat, waktu, dan 
keadaan dan juga bisa untuk semua 
manusia di dunia ini.  Universalitas 
dari ajaran Islam ini harus kita yakini 
bersama karena telah ditegaskan 
dalam Al Qur’an Surat As-Saba’ 
ayat 28 yang artinya: “Dan Kami 
tidak mengutus kamu, melainkan 
kepada umat manusia seluruhnya 
sebagai pembawa berita gembira 
dan sebagai pemberi peringatan, 
tetapi kebanyakan manusia tiada 
mengetahui”.

Dalam hal pemberantasan korupsi, 

ada beberapa  ndakan preven  f 
yang pernah dicontohkan oleh 
Nabi Muhammad SAW maupun 
sahabatnya, yang tentu saja sesuai 
dengan konsep syariat Islam, 
diantaranya:
1. Ketegasan dari pemimpin dalam 

menegakkan aturan.
Nabi Muhammad SAW pernah 
memecat pejabat pengumpul 
zakat dari kafi lah bani Sulaim 
bernama Ibnul A  abiyah karena 
kedapatan menerima hadiah. Nabi 
pernah bersabda dalam suatu 
hadits yang diriwayatkan Imam 
Ahmad yang menyatakan bahwa: 
“hadiah yang diberikan kepada 
para penguasan adalah ghulul 
(pengkhianatan)”. Dari hadits 
ini kita bisa melihat bahwa jauh 
sebelum ada ketentuan mengenai 
pelarangan kepada pejabat untuk 
menerima parcel atau hadiah, 
Nabi sudah memperingatkan akan 
hal itu.

2. Keteladanan dari pemimpin.
Diriwayatkan bahwa Khalifah Umar 
pernah menyita sendiri seekor 
unta gemuk milik Abdullah bin 
Umar (putranya) karena kedapatan 
digembalakan bersama di padang 
rumput milik Baitul Mal Negara. 
Tindakan Umar ini dilakukan 
karena dia menganggap hal ini 
sebagai bentuk penyalahgunaan 
fasilitas negara. Begitulah konsep 
kepemimpinan yang dicontohkan 
oleh salah satu khalifah Islam 
sehingga masyarakat bisa 
meneladaninya. Masyarakat 
memiliki kecenderungan untuk 
mengiku   pemimpinnya sehingga 
tanggung jawab yang diemban 
oleh seorang pemimpin sangatlah 
berat. Dan nan   pada saatnya, 
seorang pemimpin pas   akan 
dimintai pertanggungjawaban 
atas kepemimpinannya selama 
hidup di dunia.

3. Menjalankan sistem penggajian 
dan memberi fasilitas yang layak.
Nabi Muhammad SAW dalam 
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hadis riwayat Abu Dawud berkata, 
“Barang siapa yang diserahi 
pekerjaan dalam keadaan 
 dak mempunyai rumah, akan 

disediakan rumah, jika belum 
beristri hendaknya menikah, 
jika  dak mempunyai pembantu 
hendaknya ia mengambil 
pelayan, jika  dak mempunyai 
hewan tunggangan (kendaraan) 
hendaknya diberi. Adapun barang 
siapa yang mengambil selainnya, 
itulah kecurangan”.

4. Islam melarang menerima suap dan 
hadiah bagi para aparat negara.
Dalam sebuah hadits riwayat Abu 
Daud, Nabi bersabda,“Barangsiapa 
yang menjadi pegawai kami dan 
sudah kami beri gaji, maka apa 
saja ia ambil di luar itu adalah 
harta yang curang”.

5. Menghitung kekayaan para pejabat 
negara.
Langkah ini pernah dicontohkan 
oleh Khalifah Umar bin Khaththab 
dengan menghitung kekayaan 
para pejabat di awal dan di akhir 
jabatannya. Kalau setelah itu 
mereka memiliki kelebihan harta 
diluar gaji yang diperolehnya, 
maka harta tersebut patut 
diragukan dan segera dilaksanakan 
pemeriksaan atas harta tersebut. 
Adakalanya harta tersebut 
dirampas sembari mengatakan 
“kami mengirimkan Anda untuk 
bekerja sebagai pejabat, bukan 
sebagai pedagang”.
Menjunjung  nggi asas 
profesionalitas dan integritas 
dalam rekrutmen SDM aparatur 
negara, bukan berasaskan 
koneksitas atau nepo  sme.
Nabi Muhammad SAW pernah 
bersabda, “Jika suatu urusan 
diserahkan kepada yang bukan 
ahlinya, maka tunggulah 
kehancurannya” (HR. Bukhori).

Beberapa konsep di atas saat ini 
mungkin sudah mulai diterapkan 
di Indonesia, seper   pemberian 
remunerasi/tunjangan kinerja dalam 

mendukung reformasi birokrasi, 
pelaporan LHKPN (Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara) 
kepada KPK, pencantuman pasal-
pasal mengenai suap menyuap dan 
gra  fi kasi dalam UU Pemberantasan 
Tipikor. Namun, satu hal yang 
sampai saat ini belum ditemukan di 
Indonesia adalah keteladanan dari 
seorang pemimpin untuk tampil 
di barisan terdepan dalam perang 
melawan korupsi. Hal ini membuat 
gerakan pemberantasan korupsi 
seakan menjadi berjalan di tempat 
dan semua peraturan yang telah ada 
menjadi mentah tak berdaya.

KESIMPULAN

1. Korupsi merupakan suatu bentuk 
kejahatan yang sudah mengakar 
di semua lini dan pemerintahan 
Indonesia, bahkan sebagian orang 
sampai menyebutkan bahwa 
korupsi sudah membudaya dalam 
ranah kehidupan bangsa Indonesia.

2. Korupsi masuk dalam kategori 
extraordinary  cr ime  karena 
mengakibatkan dampak sangat 
masif, terutama dalam menghambat 
kemajuan pembangunan bangsa 
dan menimbulkan kemerosotan 
tingkat kesejahteraan masyarakat.

3. Untuk memberantas korupsi, 
perlu ada upaya-upaya yang serius 
dan berkesinambungan dengan 
dukungan penuh secara politik oleh 
penguasa.

4. Keteladanan dari seorang pemimpin 
akan sangat berpengaruh dalam 
upaya percepatan pemberantasan 
korupsi. Selain itu, penanggulangan 
korupsi juga harus didasari oleh 
nilai-nilai spiritualitas yang luhur 
sebagai dasar ideologi dalam 
menunjang gerakan melawan 
korupsi.
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LATAR BELAKANG

Sejalan dengan semangat otono-
mi daerah, Pemerintah Daerah 
Tingkat I maupun Tingkat II di-

beri kewenangan dalam pengelolaan 
pertambangan mineral dan batubara 
dengan menerbitkan Izin Usaha Per-
tambangan (IUP) yang berada dalam 
wilayahnya. 

Namun seiring dengan pelaksanaan 
kewenangan tersebut, muncul 
permasalahan terkait penerbitan IUP 
mulai dari tumpang  ndih wilayah 
pertambangan hingga  dak ter  bnya 
administrasi. Hal tersebut menjadi 
masalah bagi penetapan Wilayah 
Pertambangan maupun Wilayah 
IUP, penghitungan produksi maupun 
PNBP, dan masalah terkait dari sektor 
mineral dan batubara.

REKONSILIASI IZIN USAHA

PERTAMBANGAN

Salah satu cara yang dilakukan 
oleh Ditjen Mineral dan Batubara 
dalam rangka pembenahan IUP 
yang diterbitkan oleh Pemerintah 
Daerah adalah dengan pelaksanaan 
Rekonsiliasi IUP yang melibatkan 
Ditjen Mineral dan Batubara dan 
Pemerintah Daerah Tingkat I dan II 
se-Indonesia. Adapun Rekonsiliasi IUP 
bertujuan sebagai berikut:
1. Sebagai dasar penetapan WP
2. Bahan koordinasi dengan instansi 

lain dalam penentuan tata ruang 
sehingga dapat mengetahui tumpang 
tindih antar daerah, tumpang tindih 
antar sektor dan tumpang tindih 
antar pemegang IUP.

3. Optimalisasi PNBP (Iuran tetap, 
royalty, penjualan hasil tambang) 
dari IUP

4. Peluang peningkatan nilai tambah 
mineral dan batubara

5. Mengetahui potensi produksi 
nasional mineral dan batubara

6. Dasar penentuan pemenuhan 
kebituhan domestik (DMO)

7. Peningkatan kontribusi usaha jasa 
pertambangan nasional

8. Peningkatan kebutuhan sumber 
daya manusia

9. Pengelolaan lingkungan yang 
optimal

Keluaran yang diharapkan dari 
Rekonsiliasi ini adalah status Clean 
and Clear  (CNC) atas IUP. Status CNC 
tersebut diberikan kepada IUP yang telah 
memenuhi persyaratan sesuai dengan 
UU Nomor 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 
23 Tahun 2010 yang terkait dengan:
1. Wilayahnya tidak tumpang tindih 

dengan IUP/KK/PKP2B;
2. Dokumen SK IUP sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.

Hasil dari kegiatan ini, sampai dengan 
bulan September 2012, sebanyak 2.915 
IUP  (27,39%) telah dinyatakan Clean 
and Clear (CNC) dari 10.640 data IUP 
yang masuk melalui Rekonsiliasi ini. 

PENGENDALIAN PENERBITAN IUP

Dampak dari Rekonsiliasi IUP adalah 
tersedia data IUP mineral batubara 
secara nasional dengan baik, 
peningkatan penerimaan negara, 
serta terintegrasi data IUP pusat 
dan daerah. Namun pembenahan 
terhadap penerbitan IUP bukanlah 
perkara mudah bagi Ditjen Mineral 
dan Batubara, karena selain 
melibatkan banyak pihak (Pemda, 
perusahaan, instansi terkait), proses 
ini memerlukan waktu yang  dak 
sebentar. Kegiatan rekonsiliasi ini telah 
dilaksanakan oleh Ditjen Minerba 
sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu:
1. Tahap I : pelaksanaan rekonsiliasi 

nasional pada bulan Juni 2011 

2. Tahap II : pelaksanaan rekonsiliasi 
dibagi menjadi 5 (lima) wilayah 
yaitu Wilayah Kalimantan, Wilayah 
Sumatra,  Wilayah Sulawesi , 
wilayah Papua Maluku dan Wilayah 
Jawa Nusa Tenggara Bali  yang 
dilaksanakan dari bulan September 
sampai dengan November 2012

Bagi perusahaan, status CNC yang 
direpresentasikan dengan ser  fi kat 
sangat pen  ng bagi kelanjutan peru-
sahaan. Selain sebagai bentuk per-
nyataan bahwa perusahaan ter  b ad-
ministrasi dan wilayahnya  dak tum-
pang  ndih, status IUP ini digunakan 
sebagai salah satu syarat dalam pen-
gajuan permohonan Rekomendasi 
Ekspor  r Terda  ar (RET) dan Surat 
Persetujuan Ekspor (SPE). 

Bagi instansi penerbit khususnya 
Pemda, hasil rekonsiliasi ini 
memudahkan Pemda untuk 
menghitung Wilayah IUP yang berada 
dalam kewenangannya sehingga 
potensi PNBP dan produksi nasional 
dari sektor mineral dan batubara 
dapat diketahui pula. 

Pada akhirnya, tujuan rekonsiliasi 
IUP diharapkan dapat tercapai dan 
pembenahan data maupun wilayah 
terkait penerbitan IUP akan semakin 
mudah ke depannya.
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PENDAHULUAN

Inspektorat Jenderal adalah unit 
Pengawasan intern Kementerian, 
dimana suatu kementerian 

mempunyai organisasi yang diatur 
dalam Keputusan Presiden nomor 
47 tahun 2009 yang in  nya suatu 
kementerian terdir atas :
• Sekretariat Jenderal sebagai 

unsur Penunjang (Planning and 
Organizing)

• Direktorat Jenderal sebagai unsur 
Pelaksana  (Actuating) dan

• Inspektorat Jenderal sebagai unsur 
Pengawasan (Controling)

Sedangkan untuk Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral  
(ESDM) Nomor 18 tahun 2010 pasal 
4 “ Susunan Organisasi Kementerian 
ESDM terdiri atas :
• Sekretariat Jenderal
• Direktorat Jenderal (4)
• Inspektorat Jenderal
• Badan Geologi
• B a d a n  P e n e l i t i a n  d a n 

Pengembangan ESDM
• Badan Pendidikan dan Latihan 

ESDM
• Staf Ahli Menteri (5)
• Pusat Data dan Informasi (Ess II)
• Pusat Pengelolaan Barang Milik 

Negara (Ess II)

Dari  susunan di atas terlihat bahwa 
Inspektorat Jenderal merupakan salah 
satu unit Esselon I yang melaksanakan 
fungsi Controling setara dengan unit 
Esselon I lainnya yang menjalankan 
fungsi  Planning and Organizing 
(Sekretariat Jenderal dibantu 
Pusda  n dan PPBMN) dan yang 

menjalankan fungsi Actua  ng 
(Direktorat Jenderal) serta 
yang menjalankan fungsi 
Developing baik sumber 
daya manusia maupun teknis 
sektor energi dan sumber 
daya mineral (Badan), dengan 
demikian auditor yang akan 
melaksanakan tugas audit 
di lingkungan Kementerian 
adalah mitra setara yang 
dalam satu atap dimana  
sehari-hari sering adanya komunikasi.

Salah satu sikap/e  ka dalam yang 
harus dimiliki oleh auditor dalam 
melaksanakan tugasnya adalah Inde-
pendensi, maka untuk menjaga sikap 
tersebut menjadi tantangan tersendi-
ri yang harus diatasi atau se  daknya 
dimimalisir, dalam kesempatan ini 
perkenankanlah  Penulis sedikit akan 
membahas hal tersebut.

PEMBAHASAN PENGERTIAN 
INDEPENDENSI;

Ada berbagai Penger  an 
independensi berikut ini Penulis ku  p 
beberapa penger  an  sebagai berikut:

Arthur (1978) menyatan bahwa 
independensi mempunyai dua 
ar  ,  pertama dalam penger  an 
yang kurang baik yaitu ke  adaan 
hubungan. Kedua dalam penger  an 
yang baik yaitu kebebasan dari 
kekuasaan.

Mulyadi Puradireja, 2002; 26 
mengar  kan independensi adalah 
keadaan bebas dari pengaruh, 
 dak dikendalikan pihak lain,  dak 

tergantung pada orang lain.

American Ins  tute of Cer  fi ed Publik 
Accuntants (AICPA) menyatakan 
bahwa independesi adalah suatu 
kemapuan untuk ber  ndak dengan 
integritas dan objek  fi tas. Walaupun 

hal itu sulit diukur dengan pas   tapi 
merupakan hal mendasar bagi profesi 
auditor.

Secara singkat Independensi adalah 
suatu keadaan atau posisi dimana 
kita  dak terikat dengan pihak 
manapun (mandiri) dalam berbuat 
atau ber  ndak.

KENDALA-KENDALA YANG 
DIHADAPI 
1. Mengingat Auditor Inspektorat 

Jenderal merupakan bagian dari 
Aparat Pengendalian Internal 
Pemerintah ( APIP) dimana saat 
ini auditor APIP berperan bukan 
hanya sebagai Wacht Dog tapi juga 
sebagai Consulting bahkan Quality 
assurance, dalam menjalankan 
peran tersebut terutama sebagai 
consultan Auditor sering diminta 
oleh Auditee untuk memberikan 
saran/masukan dalam kegiatan-
kegiatan tertentu karena sering 
diminta maka kini Inspektorat 
sudah mempunyai alokasi dana 
untuk kegiatan pendampingan  
dengan adanya dana kegiatan 
tersebut kini baik diminta maupun 
tidak untuk kegiatan-kegiatan 
yang dipandang perlu dilakukan 
pendampingan. 

 Kendala yang dihadapi dalam 
hal ini adalah jika di lain waktu 
Auditor tersebut ditugaskan untuk 

INDEPENDESI  AUDITOR  INDEPENDESI  AUDITOR  
INSPEKTORAT JENDERAL SEBUAH INSPEKTORAT JENDERAL SEBUAH 

TANTANGANTANTANGAN
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melakukan audit pada kegiatanyang 
salah satu kegiatannya dimana yang 
bersangkutan ikut dalam kegiatan 
pendapingan sebagai consultan 
maka  akan menjadi kendala 
tersendiri bagi Auditor tersebut 
untuk bersikap independens.

2. Auditor APIP disamping melakukan 
tugas utamanya untuk mengaudit, 
juga melakukan tugas Revieu, 
evaluasi baik pelayanan publik 
maupun manfaat;
Kegiatan-kegiatan tersebut menja 
dikan jumlah pertemuan antara 
Auditor dengan Auditee menjadi 
meningkat yang tentunya lebih 
mempererat hubungan kedua 
pihak  yang menjadi kendala 
tersendiri bagi Auditor tersebut 
untuk bersikap independen.

3. Seringnya kegiatan-kegiatan 
yang di lakukan kedua pihak 
(Inspektorat dan Unit di lingkungan 
Kementerian) yang melibatkan 
kedua pihak tersebut antara lain 
kegiatan seminar, sosialisi dan 
kolokium.
Memang pada dasarnya unit-
unit di lingkungan KESDM adalah 
satu kesatuan dalam kerangka 
organiasi Kementerian yang 
sering diis  lahkan dengan “satu 
atap”  kedekatan inipun menjadi 
kendala tersendiri bagi Auditor 
dalam melaksanakan tugas secara 
independen

4. Belum  adanya unit di lingkungan 
I n s p e k t o r a t  J e n d e r a l  y a n g 
melakukan evaluasi atas hasil kerja 
Tim Auditor apakah dalam hal ini 
telah melakukan tugasnya dengan 
independen, sejenis “Dewan 
Kehormatan Auditor” yang juga 
dapat memberikan masukan dalam 
pemberian penghargaan dan sanksi 
terhadap Auditor. 

Seringnya Auditor dimintakan saran/
masukan, seringnya pertemuan 
dalam kerangka organisasi yang satu 
atau satu atap dan belum adanya 
Dewan Kehormatan adalah fakta 
yang  dak dapat dielakan karena 
memang itulah wadah Auditor 

Inspektorat, namun kendala-kendala 
tersebut haruslah bisa diatasi atau 
diminimalisir sehingga Auditor tetap 
dalam menjalankan tugasnya secara 
independen.

HAL-HAL YANG DAPAT MEMINI-
MALISIR

Dalam rangka mengatasi atau 
meminimalisir kendala-kendala di 
atas berikut ini beberapa hal yang 
perlu di perha  kan :
1. Harus adanya kebulatan tekad 

dari masing-masing Auditor untuk 
bersikap independen, kebulatan 
tekad merupakan kunci dalam 
independen atau tidaknya seorang 
Auditor namun hal ini tdaklah 
semudah membalikan telapak 
tangan perlu adanya dukungan 
baik dari bawah terutama dari atas 
dari samping (Horisontal, Vertkal 
maupun diagonal).

 2. D a l a m  m e n b e r i k a n  s a r a n /
masukan harus tetap berpedoman 
sepenuhnya kepada ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
yang berlakuk, bukan berdasarkan 
pendapat/logika pribadi.

 Hal ini menjadi sangat penting 
karena saran/masukan kita akan 
dilakukan oleh Auditeen dalam 
kegiatan tertentu dan apabila 
dikemudian hari Auditor tersebut 
melakukan audit untuk kegiatan 
tersebut  maka tinggal menilai 
sesuai tidak dengan saran yang 
telah diberikan.

3. Saran/masukan yang Auditor 
berikan disamping harus sesuai 
aturan juga harus tertulis, karena 
bila dikemudian hari Auditor 
memberikan saran/pendapat 
tersebut melakukan audit di 
unit tersebut dan ditemukan 
pelaksanaannya menyimpang 
dari ketentuan maka ada bukti 
otentik bahwa saran/ pendapat 
yang diberikan adalah benar 
sesuai ketentuan sehingga tidak 
mempengaruhi independensi.

4. Dalam melakukan kegiatan-
kegiatan pendampingan dan 

sejenisnya haruslah menggunakan 
sumber dana dari Inspektorat 
sendiri, jangan dibiayai oleh unit, 
karena dengan biaya sendiri 
Auditor tidak  mudah dipengaruhi, 
sehingga sikap indepeden dapat 
terjaga.

5. Perlu adanya unit di Inspektorat 
Jenderal yang melakukan evaluasi 
atas hasil kerja Tim Audit sejenis 
Dewan Kehormatan yang dari 
hasil evaluasinya akan dapat 
memberikan penghargaan  bagi  
Auditor baik sebagai tim maupun 
perorangan yang melaksanakan 
tugas dengan baik dan benar serta 
memberikan sanksi bagi yang tidak 
melaksanakan tugas dengan baik 
dan benar.

6. Dukungan dan  contoh dar i 
Pimpinan Inspektorat Jenderal 
untuk bersikap independen dalam 
melaksanakan fungsi controling. 
Tanpa dukungan dan contoh dari 
pimpinan maka bertambah sulitlah 
bagi Auditor untuk menerapkan 
sikap independen ini.

 PENUTUP

Auditor Inspektorat yang menjalankan 
fungsi controling walapun banyak 
kendala yang dihadapi karena berada 
dalam satu lingkungan kementrian 
dalam satu atap  yang dalam 
keseharian sering adanya komunikasi, 
namun tetaplah harus bersikap 
independen dalam menjalankan 
tugas audit.

Independensi dapat tetap terjaga 
manakala se  daknya ke 6 (enam) 
hal di atas yang diperha  kan dan 
dilaksanakan dengan konsekwen, 
namun apapun  ori yang ada 
sangatlah tergantung dari manusianya 
mau atau  dak melaksanakan 
tugasnya secara independen.

Semoga tulisan ini se  daknya menjadi 
bahan renungan kita bersama 
untuk lebih baiknya unit Inspektorat 
Jenderal.
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 PENGARUH PERATURAN PRESIDEN RI  PENGARUH PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 41 TAHUN 2012NOMOR 41 TAHUN 2012
TERHADAP PERAN AUDITORTERHADAP PERAN AUDITOR

PENDAHULUAN

Peran auditor sebagai pengawas 
intern kedudukannya adalah 
sangat pen  ng, terutama 

dalam hal perbaikan fungsi manaje-
men dari unit yang di audit. Berbagai 
permasalahan yang  mbul yang dia-
kibatkan dari lemahnya suatu system 
pada unit kerja terlihat dengan  dak 
ter  bnya pengadministrasian, pen-
catatan, dan penyimpanan. Kondisi 
ini terjadi disebabkan lemahnya pen-
gendalian yang  dilakukan oleh pimp-
inan dan seluruh pegawai.

Untuk mengatasi berbagai masalah 
manajemen di pemerintahan, diter-
bitkan Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2008, tentang Sistem Pen-
gendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Diharapkan dengan adanya Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP) dengan kelima unsurnya yaitu 
- Lingkungan pengendalian
- Penilaian risiko
- Kegiatan pengendalian
- Informasi dan komunikasi
- Pemantauan pengendalian intern

Dapat membentuk lingkungan 
pengendalian yang baik dalam 
mencapai sasaran dan tujuan yang 
ingin dicapai instansi pemerintah. 

Untuk mengawal kelima unsur SPIP 
tersebut, dibutuhkan peran auditor 
yang sangat handal, oleh karena itu 
dalam rangka pembinaan profesi, 
karir, dan peningkatan pengabdian 
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki 
Jabatan Fungsional Auditor, maka  
diterbitkanlah    Peraturan Pemerintah 
Nomor 41 Tahun 2012 tentang 
Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi 
Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki 
Jabatan Fungsional Auditor.

Namun demikian dalam pelaksanaannya mempunyai pengaruh terhadap per-
an auditor, baik dari segi penugasan maupun jenjang jabatan.

PEMBAHASAN
 

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 
Tahun 2010 tanggal 22 November 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Susunan Organisasi Inspektorat 
I, II, III, dan IV sesuai Pasal 568, 572, 576, dan 580 terdiri atas :
- Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat dan

- Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Dari kelompok jabatan fungsional auditor tersebut, sesuai Pasal 582 ayat (1)  
Inspektur Jenderal membentuk kelompok kerja auditor berdasarkan usulan in-
spektur, dari dasar pasal ini Inspektur Jenderal mengeluarkan kebijakan berupa 
pembentukan koordinator kelompok (Korkel) dengan Keputusan Inspektur Jen-
deral ESDM Nomor : 432.K/70.04/IJN/2011, Nomor : 433.K/70.04/IJN/2011, 
dan Nomor : 434.K/70.03/IJN/2011 tanggal 30 Desember 2011 

Adapun jumlah koordinator kelompok se  ap ke-Inspekturan sebanyak 4 (empat) 
orang auditor berser  fi kasi pengendali teknis, sedangkan kondisi auditor pada 
saat ini yang duduk sebagai koordinator kelompok sebanyak 15 orang dari 16 
koordinator  kelompok yang tersedia dan auditor yang sudah memiliki ser  fi kat 
pengendali teknis sebanyak 8 orang dengan penyebarannya sebagai berikut : 

NO URAIAN INSPEKTUR KETERANGAN
I II III IV

1 Koordinator
Kelompok

4 4 4 4 16 1 korkel pada Inpektur IV 
belum terisi karena mening 
gal dunia

2 Pengendali
Teknis

5 6 6 7   8 Auditor bersertifi kasi Pe- 
ngendali Teknis tidak seba 
gai koordinator kelompok

3 Auditor Gol.
III/d

3 2 3 3 11 Auditor yang telah dan 
akan mengikuti sertifi kasi 
Pengendali Teknis

Dari data tersebut terlihat terdapat 8 (delapan) auditor yang telah memiliki 
ser  fi kat pengendali teknis dan  dak dalam kapasitas koordinator kelompok 
(korkel), kemungkinan jumlah auditor yang memiliki ser  fi kat pengendali 
teknis tersebut akan bertambah menjadi 19 orang (8 + 11). 

Gambaran tentang kondisi auditor tersebut diatas apabila dikaitkan dengan 
perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki 
jabatan fungsional auditor ahli madya menjadi 60 tahun, hal ini mempunyai 
pengaruh terhadap pembinaan profesi, karir dan jenjang jabatan, disamping 
itu  nan  nya akan terjadi penumpukan pada jenjang ahli madya/pengendali 
teknis, untuk itu perlu adanya pengaturan peran dalam penugasan.

Selama ini yang sudah berjalan dalam melaksanakan tugas pengawasan/
pemeriksaan se  ap bulannya rata-rata jumlah obyek pemeriksaan (obrik) sebanding 
dengan jumlah koordinator kelompok yang tersedia yaitu 16 obyek pemeriksaan. 
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Pada umumnya yang diperankan sebagai pengendali teknis di utamakan dari 
auditor yang duduk sebagai koordinator kelompok, sedangkan auditor yang 
telah mempunyai ser  fi kat pengendali teknis  dak dalam kapasitas koordinator 
kelompok diperankan sebagai ketua  m, kondisi ini dapat mengurangi 
perolehan angka kredit dari auditor yang bersangkutan.

Tabel dibawah ini menggambarkan peran auditor dalam penugasan dengan angka 
kreditnya sesuai lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 juli 2008 sebagai berikut :

NO PERAN TUGAS PENGAWASAN ANGKA 
KREDIT

KETERANGAN

1 Pengendali 
Teknis

Melaksanakan kegiatan 
pengendalian pengawasan

0,030 Ditugaskan sebagai 
peran Pengendali 
Teknis 

2 Ketua Tim Memimpin pelaksanaan suatu 
penugas an audit kinerja

0,020 Ditugaskan sebagai 
peran Ketua Tim

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
No.PER/220/M.PAN/7/   2008 tanggal 4 juli 2008, Pasal 11 huruf :
1. Auditor yang melaksanakan tugas Auditor satu tingkat di atas jenjang 

jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % dari setiap 
angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau 
Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

2. Auditor yang melaksanakan tugas Auditor satu tingkat di bawah jenjang 
jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100 % dari setiap 
angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau 
Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pada pasal huruf a, ini terjadi dimana 
dalam suatu organisasi pengawasan 
jumlah auditor yang memiiki ser  fi kat 
pengendali teknis sangat terbatas 
 dak sebanding dengan jumlah 

obrik pemeriksaan. Sehingga auditor 
yang memiliki ser  fi kat ketua  m 
diperankan sebagai pengendali teknis 
dengan demikian jenjang peran naik 
satu  ngkat dengan angka kredit yang 
diperoleh sebesar 80 % dari 0,030 
menjadi 0,024, ada kenaikan 0,004 
dari peran ketua  m sebesar 0,020.

Kondisi ini kebalikan dari huruf a, dima-
na dalam suatu organisasi pengawasan 
jumlah auditor yang memiliki ser  fi kat 
pengendali teknis lebih banyak diband-
ing dengan jumlah obrik pemeriksaan, 
sehingga auditor yang memiliki ser  fi -
kat pengendali teknis diperankan seb-
agai ketua  m, dengan demikian jen-
jang peran turun satu  ngkat dengan 
angka kredit yang diperoleh sebesar 
100 %  dari 0,020 menjadi 0,020 akibat-
nya turun 0,010 dari peran pengendali 
teknis sebesar 0,030.

Hal tersebut terjadi di Inspektorat 
Jenderal Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral, dimana kondisi 
pada saat ini memiliki 24 auditor 
Pengendali Teknis dengan obyek 
pemeriksaan rata-rata se  ap bulannya 
16 obyek pemeriksaan, auditor 
yang diperankan sebagai Pengendali 
Teknis diutamakan dari auditor yang 
duduk sebagai koordinator kelompok 
yang jumlahnya sebanyak 16 orang, 
dengan demikian selebihnya 8 
auditor Pengendali Teknis diperankan 
sebagai Ketua Tim. Hasil penilaian 
angka kredit dari peran tersebut 
tentunya merugikan bagi auditor yang 
bersakutan, apalagi dengan adanya 
perpanjangan batas usia pensiun bagi 
pegawai negeri sipil yang menduduki 
jabatan fungsional auditor ahli madya 
menjadi 60 tahun, sehingga selama 
4 tahun kedepan setelah berlakunya 
peraturan tersebut baru ada auditor 
ahli madya yang pensiun. 

Dengan kondisi ini berpengaruh 
terhadap peran auditor, minimal 

selama 4 tahun kedepan bagi auditor ahli madya yang  dak duduk sebagai 
koordinator kelompok diperankan turun satu  ngkat dibawah jenjang jabatannya, 
hal ini dapat memperlambat target proses pengumpulan angka kredit. 

Dibawah ini diilustrasikan penilaian angka kredit dalam pengawasan yang 
diperankan antara Pengendali Teknis dan Ketua Tim sebagai berikut :

NO PERAN TUGAS PENGAWASAN WAKTU
JAM 

REALISASI
SATUAN 
ANGKA 
KRIDIT

JML 
ANGKA 
KRIDIT

KET

1 PT

Melaksanakan kegiatan pengendali an 
pengawasan

17 H 110.5 0.030 3.315

2 KT

Memimpin pelaksanaan suatu pe 
nugasan audit kinerja

17 H 110.5 0.020 2.21

Selisih 1.105

Dari gambaran tersebut diatas terlihat Pengendali Teknis diperankan sebagai Ketua 
Tim dalam tugas pengawasan selama 17 hari perolehan angka kriditnya sebesar 
2,21 sehingga turun sebesar 1,105 dari 3.315 peran sebagai Pengendali Teknis.

Penentuan peran yang  dak sesuai dengan jenjang jabatannya dapat merugikan 
bagi auditor itu sendiri baik dari aspek perolehan angka kriditnya maupun 
dalam rangka pembinaan profesi dan  karir. 

Untuk mengatasi masalah peran dalam penugasan dapat dilakukan dengan cara :
1. Dengan menambah obyek pemeriksaan, selama ini obyek pemeriksaan 

ditetapkan sebanding dengan jumlah koordinator kelompok yaitu rata-rata 
satu bulannya sebanyak 16 obyek pemeriksaan. 

 Kondisi ini bisa dirubah dengan menambah obyek pemeriksaan disesuaikan 
dengan kekuatan auditor ahli madya bersertifikat pengendali teknis.
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2. D e n g a n  m e m e c a h  o b y e k 
pemeriksaan, selama ini obyek 
pemeriksaan untuk over head 
satuan kerja eselon II dilakukan 
paling banyak dua atau tiga tim.

 Kondisi ini bisa dilakukan pada 
setiap satuan kerja eselon II di 
Sekretariat Direktorat Jenderal 
yang terdiri dari 4 (empat) Bagian 
dilakukan pemeriksaan dengan 4 
(empat) tim, satu tim untuk satu 
bagian begitu juga pada Direktorat 
terdiri dari 5 (lima) Sub Direktorat 
dilakukan pemeriksaan dengan 
lima tim, dengan susunan tim 
terdiri dari 1 Pengendali Teknis, 1 
Ketua Tim dan 1 Anggota Tim.   

   

3. Dengan merolling peran dalam 
penugasan sebagai pengendali 
teknis dari kalangan koordinator 
kelompok, selama ini koordinator 
kelompok dalam penugasan 
melekat sebagai pengendali teknis. 

 Kondisi ini bisa dilakukan dengan 
merolling peran antar golongan 

yang setingkat (senior), misalnya 
bulan ini diperankan sebagai 
Pengendali Teknis membawahi 
Ketua Tim dengan golongan yang 
setingkat dan begitu selanjutnya.

Hal ini dapat dilakukan dengan 
mengacu pada Pasal 582 ayat (2) 
dari Peraturan Menteri Energi Dan 
Sumber Daya Mineral Nomor 18 
Tahun 2010 tanggal 22 November 
2010 disebutkan  Kelompok Jabatan 
Fungsional Auditor melaksanakan 
fungsi Inspektorat yang bersangkutan, 
serta pelaksanaan tugasnya di bina 
oleh Inspektur yang bersangkutan. 

PENUTUP

Dengan adanya Peraturan 
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 
tentang Perpanjangan Batas Usia 
Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil 
Yang Menduduki Jabatan Fungsional 
Auditor,perlu dilakukan pengaturan 
peran dalam penugasan pengawasan, 

agar  dak terjadi kesenjangan  
dalam hal perolehan angka kriditnya 
maupun dalam rangka pembinaan 
profesi dan  karir. 

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 43 Tahun 
1999, tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian

Peraturan Presiden RI Nomor 41 
Tahun 2012, tentang Perpanjangan 
Batas Usia Pensiun Bagi  Pegawai 
Negeri Sipil Yang Menduduki 
Jabatan Fungsional Auditor.

Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2008, tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP).

Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
No. PER/220/M.PAN/7/2008 
tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan 
Fungsional Auditor Dan Angka 
Kreditnya
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PENDAHULUAN

Melihat judul tulisan 
tersebut terasa begitu 
membanggakan. Betapa 

 dak, pengawasan memberikan 
kontribusi terhadap pencegahan atas 
segala bentuk penyelewengan dan 
penyimpangan kerugian Negara. Tidak 
hanya itu, pengawasan berkontribusi 
pula terhadap terselenggaranya 
tata kelola pemerintahan yang 
berdayaguna dan berhasilguna. 
Dengan demikian kepen  ngan rakyat 
dan Negara menjadi cita-cita luhur 
dari kegiatan pengawasan.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur 
tersebut memang diakui masih 
jauh dari harapan. Banyak kasus-
kasus KKN seper   yang diberitakan 
mass media masih terjadi. Seolah-
olah pengawasan belum op  mal 
kontribusinya. Padahal salah satunya 
pelaksanaan pengawasan adalah 
 ndakan pencegahan seper   

disinggung di atas. Pengawasan 
dituntut harus mampu memberikan 
perbaikan agar penyimpangan 

yang akan merugikan Negara 
dapat dihindari, paling  dak dapat 
diminimalisir peluang prak  k-prak  k 
KKN.

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

PEMBAHASAN  

Dengan mengulangi kembali pada 
kasus-kasus KKN sebagaimana 
disinggung sebelumya, Kenyataannya 
ini cukup mempriha  nkan yang berar   
pula pengawasan/pengendalian 
belum op  mal, oleh sebab itu 
dalam rangka pendayagunaan 
dan pemberdayaan pengawasan/

pengendalian pelaksanaannya 
haruslah mengutamakan kepen  ngan 
rakyat dan Negara, sehingga tujuan 
nasional terhadap pembangunan 
bangsa berupa terwujudnya 
kesejahteraan dapat dirasakan 
masyarakat.

Pertama, pendayagunaan dan 
pemberdayaan pengawasan 
fungsional harus lebih di  ngkatkan 
kualitas hasil jangkauannya. Ar  nya 
hasil pengawasannya benar-benar 
dapat memberikan perbaikan. 
Tidak hanya terhadap pencegahan 
atas penyimpangan (prak  k-prak  k 
KKN) tetapi juga harus memberikan 
masukan terwujudnya tata kelola 
pemerintahan yang baik, yang 
memberi manfaat kepada masyarakat 
dan Negara atau pemerintah 
itu sendiri. Dengan perkataan 
lain, tata kelola pemerintahan 
yang baik itu perkataan lain, tata 
kelola pemerintahan yang baik itu 
adalah terselenggaranya kegiatan 
pemerintahan yang transparan 
dan akuntabel. Sedangkan hasil 
pencegahan dapat menghen  kan 

PENGAWASAN UTAMAKANPENGAWASAN UTAMAKAN
KEPENTINGAN KEPENTINGAN RAKYAT DAN NEGARARAKYAT DAN NEGARA
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prak  k-prak  k KKN yang berar   
penganggaran dapat berjalan 
secara efek  f, efi sien dan ekonomis. 
Oleh karena itu diperlukan 
program penyempurnaan baik 
yang menyangkut keadilan dan 
kesejahteraan. Memang upaya ini 
telah dan tengah dilaksanakan oleh 
pemerintah. Peningkatan keahlian 
(profesionalisme) terhadap aparat 
pengawasan fungsional terus 
dilakukan yang bertujuan untuk 
mewujudkan pemerintahan yang 
bersih dari prak  k-prak  k KKN 
dan bermartabat. Profesionalis ini 
akan memberikan andil terhadap 
penyelamatan keuangan Negara.

Profesionalitas ini pula sangat 
berperan dalam menangkal 
penyimpangan yang beragam 
sesuai perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi (iptek). 
Dengan berbekal profesionalitas 
 dak hanya berdampak pada 

kepiawaian (proposional) dalam 
tugas pengawasan, lebih dari itu hal 
tersebut akan menentukan  ngkat 
pencapaian hasil pembangunan dan 
pemerintahan yang berdayaguna dan 
berhasil guna.

Kedua, pendayagunaan dan 
pemberdayaan pengawasan 
struktural terhadap jajarannya. 
Peran pengawasan ini juga pen  ng 
atas penciptaan pemerintahan 
yang bersih (bebas KKN). Pasalnya, 
peran pemimpin sesuai struktur dan 
strata merupakan   k awal atau 
langkah pertama dalam menangkal 
penyimpangan ke  mbang orang luar 
(pengawasan fungsional)

Dari segi waktu, pengawasan 
structural lebih memungkinkan untuk 
dapat mengetahui pelaksanaan 
kegiatan yang benar dijajarannya. 
Karena dapat langsung mengecek 
pelaksanaan kegiatan yang 
dilaksanakan jajarannya. Bila terdapat 
penyimpangan/ketidaksesuaian 
hasil kegiatan secara langsung 
pula dilakukan  ndakan perbaikan 
sesuai dengan yang diharapkan/
diprogramkan sebelumnya. Tindakan 

perbaikan ini berar   pula akar 
permasalahannya dapat diketahui, 
sehingga akan menentukan pula 
sejauhmana  ngkat perbaikan yang 
merupakan  ndakan pencegahan 
itu berpengaruh posi  f kini dan 
mendatang.

Oleh karena itu,  ndakan 
pencegahan ini yang dilakukan 
oleh pimpinan sesuai struktur dan 
strata terhadap jajarannya harus 
selalu dilaksanakan. Dengan begitu 
berar   setelah berpar  sipasi dalam 
pembangunan pengawasan. Sudah 
seharusnya demikian karena amanat 
kons  tusional.

Ke  ga, pendayagunaan dan 
pemberdayaan pengawasan diri 
masing-masing aparatur pemerintah, 
Pengawasan diri ini memiliki 
daya tangkal yang kuat terhadap 
prak  k-prak  k KKN. Membangun 
pengawasan diri (Wasdir) merupakan 
modal utama dalam melenyapkan 

KKN, caranya dengan pembekalan 
moral, sebab moral yang didalamnya 
tertanam norma keagamaan akan 
mampu menahan segala godaan yang 
akan menimbulkan efek nega  f.                                         

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

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

Pembangunan Nasional 
yang dilaksanakan telah 
memberikan hasil yang 

cukupmengembirakan. Namun 
dalam beberapa tahun terakhir 
upaya pencegahan Korupsi, Kolusi 
dan Nepo  sme (KKN) belum op  mal 
hasilnya. Untuk itu fokus utama tulisan 
ini adalah pembahasan pada upaya 
pencegahan terjadinya prakteik-
prak  k KKN yang diharapkan dapat 
terciptanya kondisi pengawasan yang 
dapat lebih mendorong terwujudnya 
kelancaran pembangunan dan 
aparatur negara yang bersih dan 
berwibawa serta berdayaguna dan 
berhasilguna.

Membangun pengawasan secara dini 
diharapkan mampu menjadi kerangka 
yang mantap dalam melaksanakan 
tugas dan fungi pengawasan; 
Ajang pengawasan adalah agenda 
besar yang bisa menjadi tolok ukur 
prestasi pembangunan nasional. 
Guna menunjang keberhasilan atau 
cita-cita itu di perlukan adanya 
kemampuan dan kemauan yang 
serius ataupun sungguh-sungguh 
dariaparat pengawasan fungsional 
maupun pengawasan struktural atau 
pengawasan melekat.

PEMBAHASAN

Peningkatkan dan penyempurnaan 
pengawasan ini  dak hanya terhadap 
pengawasan fungsional melainkan 
juga terhadap pengawasan melekat. 
Peningkatan kemampuan terhadap 
pengawasan fungsional, saat ini 
pemerintah telah dan tengah 
melaksanakan berbagai pela  han 
ser  fi kasi aparat pengawasan 
fungsional. Disamping itu berbagai 

pela  han teknis juga telah dan rengah 
dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk 
meningkatkan mutu keterampilan 
dan keahlian tenaga pengawas.

Dengan upaya di maksud diharapkan 
adanya peningkatan kemampuan 
aparatur pengawasan fungsional 
dalam mencegah terjadinya 
kesalahan dan penyimpangan yang 
 dak di harapkan serta terjadinya 

pemborosan dan kebocoran. Sebab 
daya jangkaunya  dak hanya terbatas 
pada ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, 
tetapi juga mencakup penilaian 
sampai sejauhmanasatuan kerja yang 
di audit itu telah dapat menyelesaikan 
tugas-tugasnya sebagaimana 
yang diharapkan, sehingga dapat 
mendukung tercapainya tujuan-
tujuan yang direncanakan.

Dengan keterampilan dan 
keahlian yang memadai itu dapat 
mengimbangi perkembangan-
perkembangan yang terjadi dalam 
bidang manajemen pemerintahan 
termasuk pengawasan malekat, 
teknologi, sosial dan sebagainya. 
Selain itu, dengan keterampilan dan 
keahlian yang memadai merupakan 
peningkatan kualitas  pemeriksaan 
yang akan dicapai antara lain dengan 
adanya kriteria temuan yang perlu 
diperha  kan dalam memilih sasaran-
sasaran pengawasan, di samping 
adanya kegiatan pembangunan dan 
kegiatan umum pemerintahan yang 
perlu mendapatkan prioritas khusus 
dalam pengawasan.

Oleh karena itu, di tengah-tengah 
gencarnya pemerintah melakukan 
gerakan atau aksi pemberantasan 
korupsi, peranan aparat pengawasan 
fungsional dalam upaya mencegah 
korupsi menjadi sentral perha  an 

masyarakat. Disini  dak hanya diperlu-
kan kemampuan yang memadai tetapi 
juga dibutuhkan kemampuan yang 
sungguh/serius untuk mencegahnya. 
Bagaimanapun, prestasi pengawasan 
fungsional mencerminkan kemajuan 
perekonomian sebuah bangsa. Kalau 
prestasi pengawasannya bagus, maka 
bangsa tersebut perekonomiannya 
di anggap maju. Demikian pula seba-
liknya, apabila jeblok, ada anggapan 
bahwa bangsa itu belum maju.

Sementara itu, peranan pengawasan 
struktural atau juga pengawasan 
melekat dalam pencegahan KKN 
cukup sentral. Mengapa demikian? 
Karena pengawasan melekat 
merupakan mekanisme pengawasan 
yang dilakukan oleh pimpinan/atasan  
langsung untuk dapat mengarahkan 
seluruh kegiatan organisasi yang 
dipimpinnya didalam merealisasikan 
rencana dan tujuan yang ditetapkan. 
Dengan membangun pengawasan 
melekat dalam tubuh aparatur 
pemerintah, termasuk BUMN dan 
BUMD, dapat menghidupkan seluruh 
fungsi manajemen.

Selain itu, menjadikan pengawasan 
melekat unsur pengawasan 
yang pokok dengan pengawasan 
fungsional sebagai penunjang, 
serta meningkatkan peranan para 
pimpinan (sesuai struktur dan strata) 
dalam melaksanakan pengawasan 
melekat. Pada akhirnya diharapkan 
sasaran tugas umum pemerintahan 
dan pembangunandapat dicapai 
secara efi sien dan efek  f, serta dapat 
dihindari terjadinya penyimpangan 
pelaksanaan penyalahgunaan 
wewenang, kebocoran dan 
pemborosan. Selanjutnya dengan 
membangun pengawasan melekat 
secara dini diharapkan pula hambatan-

PEMBANGUNAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN PENGAWASAN 
SECARA DINISECARA DINI
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hambatan dalam tugas umum 
pemerintahan dan pembangunan 
yang selama ini masih sering dijumpai 
akan berangsur-angsur menjadi 
hilang.

Oleh sebab itu, dapatlah dikatakan 
bahwasanya waskat merupakan 
orang terdepan dalam melakukan 
 ndakan pencegahan KKN dari pada 

aparta pengawasan fungsional. 
Namun mengingat pelaksanaan 
waskat terutama amat ditentukan 
oleh manusia berbagai pelaksananya 
masih  dak lepas dari kehidupan 
maka keberadaan pengawasan 
fungsional masih tetap diperlukan 
sejajar dengan kegiatan perencanaan 
dan pelaksanaan.

Jadi, membangun pengawasan 
melekat harus ter program 
dan sistema  s. Harus dihindari 
pemaksanaan kehendak yang akan 

merugikan. Apalagi sampai larut 
terjebak ke dalam kegiatan yang 
akan memunculkan masalah. Untuk 
selamanya akan bahaya jadinya. 
Oleh karena itu, pemerintah harus 
berupaya memperbaiki taraf hidup 
aparaturnya secara berkala, agar 
terpenuhi hayat hidup dengan 
layak. Dengan begitu diharapkan 
 ndakan-  ndakan KKN dapat lenyap. 

Hal ini akan berdampak, dalam 
jangka panjang dalam pengelolaan 
APPON yang efek  f dan efi sien serta 
akuntabel.

Kedepan ini, membangun 
pengawasan harus lebih berfokus 
dalam pembinaan mental. Harus 
tumbuh keiklasan dari diri masing-
masing aparat untuk senan  asa 
melaksanakan pengawasan dini. 
Modal utama inilah akan menangkal 
segala bentuk godaan dan cobaan 

dalam perbuatan nega  f (KKN). 
Maraknya  ndakan korupsi seper   
dilansir mass media,  dak lepas dari 
 dak tahan menghadapi godaan 

dan cobaan sehingga larut ataupun 
terjebak dalam  ndakan atau 
perbuatan KKN.

Yang lebih ekstrim lagi, terjerat dalam 
kasus korupsi, makanya membangun 
pengawasan dini menjadi   k tolak 
keberhasilan pembangunan nasional. 
Hasilnya akan mampu mengangkat 
harkat dan martabat masyarakat 
karena pengejawantahan APBN 
dinikma   masyarakat banyak. Inilah 
kontribusi nyata pengawasan dini,  
 dak hanya dalam pengelolaan 

APBN (penggunaan) tetapi juga 
dalam pengelolaan pendapatan atau 
penerimaan negara. Kasus pajak 
merupakan contoh berupa buruknya 
pengawasan dini.

Kasus ini tentu sangat di sesalkan 
karena bisa mengancam masa depan 
perekonomian Indonesia ke depan. 
Oleh sebab itu, untuk menjamin, 
 dak bisa  dak pengawasan dini 

harus dilaksanakan dengan sungguh-
sungguh tentunya harus tumbuh dari 
keiklasan masing-masing.

PENUTUP

Atas uraian sederhana ini dapatlah 
dipadatkan bahwasanya keseluruhan 
pengawasan menjadi  dak berfungsi, 
apabila  dak dilandasi dengan 
pengawasan dini. Karena itu, 
dapatlah dikatakan pengawasan dini 
ini menjadi   k tolak keberhasilan 
pembangunan pengawasan.

Untuk menggapainya hendaknya 
perlu perbaikan taraf hidup agar 
dapat terpenuhi hajat hidup layak. 
Pemerintahpun telah dan tengah 
meningkatkan kesejahteraan 
aparatnya secara berkala.

PUSTAKA :

Makalah beberapa pela  han 
pengawasan Ijen KESDM

Sosialisasi PIAK dilingkungan KESDM
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PERAN AUDIT DALAM TRANSFORMASIPERAN AUDIT DALAM TRANSFORMASI
TATA KELOLA LAPORAN KEUANGAN TATA KELOLA LAPORAN KEUANGAN 

 INSTANSI PEMERINTAHAN INSTANSI PEMERINTAHAN

akuntabel, dan efek  f dalam pelay-
anan publik. Ada beberapa karak-
teris  k pada tata kelola yang baik, 
yaitu: a) fokus pada tujuan organisasi 
dan manfaatnya bagi masyarakat; b) 
pelaksanaan secara efek  f dengan tu-
poksi yang jelas; c) mempromosikan 
nilai-nilai untuk seluruh organisasi 
dan menunjukkan nilai-nilai good 
governance melalui perilaku; d) men-
gambil keputusan yang transparan 
dan mengelola risiko; e) mengem-
bangkan kapasitas dan kapabilitas 
lembaga agar efek  f; dan f) memper-
 mbangkan seluruh stakeholder dan 

menyusun pertanggungjawaban yang 
realis  s.
Isu good governance merupakan 
salah satu kunci bangkitnya Indone-
sia dari keterpurukan. Implementas-
inya harus menyeluruh baik di sektor 
publik maupun sektor privat. Penyakit 
korupsi yang kronis di Indonesia juga 
disebabkan, adanya misgovernance. 
Dengan demikian, penegakan good 
governance menjadi mutlak diperlu-
kan. Di antaranya melalui reformasi 
governance atau tata kelola sektor 
publik, khususnya yang terkait den-
gan pengelolaan keuangan negara 
yang bertujuan untuk meningkatkan 
kinerja dan transparansi serta akunt-
abilitas pengelolaan keuangan. Hal 
ini menciptakan kondisi ideal sesuai 
dengan amanat UUD 1945.

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

YANG BAIK (GOOD GOVERNMENT)

Reformasi tata kelola keuangan 
negara/daerah telah digulirkan oleh 
pemerintah pusat, yang merupakan 

langkah maju khususnya dalam 
menata sistem pemerintahannya. 
Reformasi tata kelola keuangan 
negara/daerah secara ideal  dak 
hanya mencakup reformasi akuntansi 
keuangannya. Namun demikian, 
reformasi akuntansi sektor publik 
merupakan sesuatu yang sangat 
fundamental khususnya bagi 
pengelolaan keuangan negara. 
Reformasi ini, secara substan  f 
mengandung penger  an pengelolaan 
sumber-sumber daya daerah secara 
ekonomis, efi sien, efek  f, transparan, 
dan akuntabel dalam rangka 
peningkatan kesejahteraan dan 
pemberdayaan masyarakat.

Paket undang-undang bidang 
keuangan negara telah memberikan 
landasan/payung hukum di bidang 
pengelolaan dan administrasi 
keuangan negara/daerah. Undang-
undang ini dimaksudkan pula untuk 
memperkokoh landasan pelaksanaan 
desentralisasi dan otonomi daerah 
dalam kerangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi dan 
otonomi daerah, kepada daerah 
telah diberikan kewenangan yang 
luas, demikian pula dana yang 
diperlukan untuk menyelenggarakan 
kewenangan itu. Agar kewenangan 
dan dana tersebut dapat digunakan 
dengan sebaik-baiknya untuk 
penyelenggaraan tugas pemerintahan 
di daerah, diperlukan kaidah-
kaidah sebagai rambu-rambu dalam 
pengelolaan keuangan daerah.

Otonomi Daerah merupakan upaya 
pemberdayaan daerah dalam pen-
gambilan keputusan daerah secara 

PENDAHULUAN

Transformasi paradigma  k pen-
gelolaan keuangan Negara dido-
rong oleh aspek-aspek fi losofi s 

yang melandasinya seper   aspirasi, 
desentralisasi, par  sipasi, keadilan, 
demokra  sasi, transparansi, keadi-
lan, dan akuntabilitas, serta nilai uang 
(value for money). Kegiatan pemer-
intahan dan pelayanan publik harus 
lebih diorientasikan pada pemenuhan 
aspirasi masyarakat dari pada aspirasi 
pemerintahan atasan. Efek  vitas pe-
nyelenggaraan pemerintahan dan 
pelayanan publik memerlukan ket-
erlibatan dan peran masyarakat dan 
bawahan dalam proses pembuatan 
kebijakan dan  ndakan. Perlu dijaga 
keseimbangan antara tuntutan akan 
terpenuhinya kewajiban masyarakat 
sebagai wajib pajak dengan hak ma-
syarakat untuk memperoleh pelayan-
an yang memadai.

Perlu ditanamkan kesadaran kepada 
pejabat dan aparatur pemerintah 
bahwa dana yang digunakan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan 
pelayanan publik adalah dana publik 
yang pengelolaannya mendasarkan 
pada prinsip ekonomis, efi sien dan 
efek  f (3E) serta akuntabel. Efi siensi 
dan efek  vitas pengelolaan keuangan 
negara mencakup: perencanaan, 
pelaksanaan dan pengendalian/
pengawasan.

Hal tersebut di atas merupakan 
wujud dari good governance yang 
diterjemahkan sebagai pengambilan 
keputusan dalam pengelolaan sum-
ber daya melalui proses yang dapat 
dipertanggungjawabkan, transparan, 
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lebih leluasa dan bertanggung jawab 
untuk mengelola sumber daya yang 
dimiliki sesuai dengan kepen  ngan, 
prioritas, dan potensi daerah sendiri. 
Kewenangan yang luas, utuh dan bu-
lat yang melipu   perencanaan, pelak-
sanaan, pengawasan, pengendal-
ian dan evaluasi pada semua aspek 
pemerintahan ini, pada akhirnya ha-
rus dipertanggungjawabkan kepada 
pemberi wewenang dan masyarakat. 
Penerapan otonomi daerah seutuh-
nya membawa konsekuensi logis 
berupa pelaksanaan penyelengga-
raan pemerintahan dan pembangu-
nan daerah berdasarkan manajemen 
keuangan yang sehat. Oleh karena 
itu, diperlukan sistem pengelolaan 
keuangan negara yang baik dalam 
rangka mengelola keuangan negara 
secara transparan, ekonomis, efi sien, 
efek  f dan akuntabel.

Perubahan pendekatan akuntansi 
pemerintah pusat maupun daerah 
dari single entry menuju double entry 
merupakan perubahan yang cukup 
revolusioner. Kesiapan SDM pada 
kementerian negara/lembaga (KL) 
dan daerah umumnya kurang memiliki 
latar belakang bidang akuntansi. Oleh 
karena itu, penerapan pendekatan 
baru ini rela  f akan menghadapi 
banyak kendala yang cukup 
besar. Meskipun KL dan sebagian 
pemerintah daerah sudah memiliki 
so  ware akuntansi, akan tetapi karena 
penguasaan terhadap akuntansi 
masih belum memadai, maka kualitas 
laporan keuangan yang dihasilkan 
juga menjadi  dak memenuhi kaidah 
pelaporan keuangan norma  f sesuai 
yang disyaratkan Standar Akuntansi 
Pemerintahan.

Dalam melakukan pemeriksaan atas 
Laporan Keuangan en  tas pemerintah 
sebagaimana diamanahkan oleh 
Undang Undang No. 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara, 
BPK dapat memberikan 4 jenis opini 
yaitu Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP), Wajar Dengan Pengecualian 
(WDP), Tidak Menyatakan Pendapat 

(TMP) dan Tidak Wajar (TW). 
Pemberian opini tersebut berdasarkan 
kesesuaian penyusunan Laporan 
Keuangan dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan dan peraturan lainnya.

PERAN AUDIT DALAM PENERA-
PAN GOOD GOVERNANCE

Peran auditor  dak bisa terlepas dari 
penerapan prinsip good governance 
termasuk pada sektor Pemerintah. 
Auditor pemerintah mempunyai ke-
wajiban menerapkan prinsip-prinsip 
good governance yang melipu   prin-
sip kewajaran (fairness), akuntabilitas 
(accountability), transparansi (trans-
parency), dan responsibilitas (respon-
sibility). Dalam hubungannya dengan 
prinsip pengelolaan yang baik, peran 
auditor secara signifi kan di antaranya:
1.  Prinsip kewajaran (fairness)
 Laporan keuangan pemerintah 

dikatakan wajar bila memperoleh 
opini atau pendapat wajar tanpa 
pengecualian dari BPK. Laporan 
keuangan yang wajar berarti tidak 
mengandung salah saji material, 
disajikan secara wajar sesuai 
prinsip akuntansi berterima umum 
di Indonesia (dalam hal ini Standar 
Akuntansi Pemerintahan).

 Peran  BPK sebaga i  aud i tor 
i n d e p e n d e n  m e m b e r i k a n 
keyakinan atas kualitas informasi 
keuangan dengan memberikan 
pendapat yang independen atas 
kewajaran penyajian informasi 
pada laporan keuangan. Kegunaan 
informasi akuntansi dalam laporan 
keuangan akan dipengaruhi adanya 
kewajaran penyajian yang dapat 
dipenuhi j ika data yang ada 
didukung adanya bukti-bukti yang 
syah dan benar serta penyajiannya 
yang memadai (full disclosure). 
Dengan prinsip fairness ini, paling 
tidak auditor berperan membantu 
pihak stakeholders (DPR/DPRD, 
DPD, dan masyarakat) dalam 
menilai perkembangan dan kualitas 
tata kelola keuangan negara.

2. Prinsip akuntabilitas
 Merupakan tanggung jawab masing-

masing kementerian negara/
lembaga dan pemerintah daerah 
untuk melakukan pengawasan yang 
efektif melalui aparat pengawasan 
fungsional pemerintah (APIP). 
Internal audit tersebut mempunyai 
t u g a s  u t a m a  m e m b a n t u 
manajemen untuk menjamin 
terwujudnya kepemerintahan 
yang baik melalui pengawasan 
intern yang bertujuan membantu 
unsur manajemen pemerintahan 
dalam meningkatkan kinerjanya 
diantaranye dengan melakukan 
tinjauan atas reliabilitas dan 
integritas informasi dalam laporan 
keuangan, laporan operasional 
serta parameter yang digunakan 
untuk mengukur, melakukan 
klasifikasi dan penyajian dari 
laporan tersebut. Untuk alasan itu, 
profesi akuntan sangat diperlukan 
dan mempunyai peranan penting 
u n t u k  m e n e g a k k a n  p r i n s i p 
akuntabilitas.

3. Prinsip transparansi
 P r i n s i p  d a s a r  t r a n s p a r a n s i 

berhubungan dengan kualitas 
informasi  yang disampaikan 
p e r u s a h a a n .  K e p e r c a y a a n 
stakeholders akan sangat tergantung 
pada kualitas penyajian informasi 
yang disampaikan pemerintah. 
Oleh karena itu pejabat pengelola 
keuangan dituntut menyediakan 
informasi jelas, akurat, tepat 
waktu dan dapat dibandingkan 
dengan indikator yang sama. 
Untuk itu informasi yang disajikan 
pemerintah harus diukur, dicatat, 
dan dilaporkan sesuai prinsip dan 
standar akuntansi yang berlaku. 
Prinsip ini menghendaki adanya 
keterbukaan dalam melaksanakan 
proses pengambilan keputusan 
dan keterbukaan dalam penyajian 
yang lengkap atas semua informasi 
yang dimiliki.

4. Prinsip responsibilitas
 Prinsip ini berhubungan dengan 

tanggung jawab pemerintah 
kepada masyarakat/warga negara. 
Prinsip ini juga berkaitan dengan 
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kewajiban untuk mematuhi semua 
peraturan dan hukum yang berlaku.

 U n d a n g - u n d a n g  N o m o r  1 7 
Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara antara lain menyatakan 
b a h w a  P e m e r i n t a h  ( p u s a t 
dan daerah) wajib membuat 
pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBN/APBD dalam bentuk laporan 
keuangan yang telah diaudit oleh 
BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). 
Laporan keuangan ini terdiri atas 
Laporan Realisasi APBD, Neraca, 
Laporan Arus Kas dan Catatan 
atas Laporan Keuangan. Hal ini 
menuntut kemampuan manajemen 
pemerintahan pusat dan daerah 
untuk mengalokasikan sumber 
daya secara efisien dan efektif. 
Kemampuan ini memerlukan 
informasi  akuntansi  sebagai 
salah satu dasar penting dalam 
pengambilan keputusan alokasi 
sumber daya ekonomis. Laporan-
laporan ini dapat dihasilkan dengan 
diterapkannya suatu sistem dan 
prosedur akuntansi yang integral 
dan terpadu dalam pengelolaan 
keuangan daerah.

 Sistem akuntansi pemerintah harus 
ditunjang dengan pembenahan 
tata kelola keuangan pusat dan 
daerah lainnya, yang mendukung 
upaya penyempurnaan sistem. 
Sumber daya manusia pelaksana 
sistem harus diberikan pemahaman 
yang memadai, pengguna laporan 
keuangan (stakeholders) juga harus 
memahami peran dan fungsinya, 
serta bagaimana memanfaatkan 
laporan keuangan.

PENUTUP

Untuk mewujudkan transaparansi 
dan akuntabilitas dalam pengelolaan 
keuangan negara sebagaimana 
Permen Keu No 41/PMK.09/2010 
tentang Standar Reviu atas 
Laporan Keuangan Kementerian 
Negara/Lembaga, laporan 
pertanggungjawaban keuangan 
pemerintah perlu disampaikan secara 
tepat waktu dan disusun mengiku   

Standar Akuntansi Pemerintahan. 
Sehubungan dengan itu, perlu 
ditetapkan ketentuan yang mengatur 
mengenai hal-hal tersebut agar :

  Laporan keuangan pemerintah 
d i h a s i l k a n  m e l a l u i  p r o s e s 
akuntansi.

  Laporan keuangan pemerintah 
disajikan dengan standar akuntansi 
keuangan pemerintahan, yang 
terdiri dari Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA), Neraca dan 
Laporan Arus Kas disertai dengan 
Catatan Atas Laporan Keuangan.

  Laporan keuangan disajikan sebagai 
wujud pertanggungjawaban 
setiap entitas pelaporan yang 
yang meliputi laporan keuangan 
pemerintah pusat ,  laporan 
keuangan kementerian negara/
lembaga dan laporan keuangan 
pemerintah daerah.

  Laporan keuangan pemerintah 
diaudit oleh lembaga pemeriksa 
ekstern yang independen dan 
profesional sebelum disampaikan 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

  Laporan keuangan pemerintah 
dapat menghasilkan statistik 
keuangan yang mengacu kepada 
manual  Stat ist ik  Keuangan 
P e m e r i n t a h  ( G o v e r n m e n t 
Finance Statistic/GFS) sehingga 
dapat memenuhi kebutuhan 
analisis kebijakan dan kondisi 
fiskal, pengelolaan dan analisis 
perbandingan antar negara 
(cross country studies), kegiatan 
pemerintahan dan penyajian 
statistik keuangan pemerintah. 

Pada saat ini laporan keuangan 
pemerintah dirasakan masih kurang 
transparan dan akuntabel, karena 
belum sepenuhnya disusun mengiku   
standar akuntansi pemerintahan yang 
sejalan dengan standar akuntansi 
sektor publik yang diterima secara 
internasional. Standar akuntansi 
pemerintahan tersebut sesuai 
dengan ketentuan Pasal 32 Undang 
Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara menjadi 

acuan bagi Pemerintah Pusat dan 
seluruh Pemerintah Daerah di dalam 
menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan.

Namun perlu diingat bahwa Laporan 
Keuangan Kementerian ESDM Tahun 
2010 telah dinyatakan Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) dengan paragraf 
penjelasan. Opini laporan keuangan 
bukanlah merupakan tujuan 
akhir namun merupakan sasaran 
antara menuju ter  b administrasi 
pengelolaan Keuangan Negara yang 
lebih akuntabel dan transparan.

Dengan demikian sangat pen  ngnya 
sistem pengendalian intern dalam 
rangka mewujudkan transaparansi 
dan akuntabilitas terhadap penge-
lolaan keuangan negara yang bertu-
juan untuk memberikan keyakinan 
yang memadai dalam pencapaian 
efek  vitas, efi siensi pencapaian tu-
juan penyelengaraan pemerintah 
negara, pengamanan aset negara, 
ketaatan  terhadap peraturan perun-
dang undangan yang berlaku dan ke-
andalan penyajian laporan keuangan 
pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA :

Undang-undang Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara

Undang Undang No. 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 
2006 tentang Pelaporan Keuangan 
dan Kinerja Instansi Pemerintah, 

Peraturan Menteri Keuangan No. 
196/PMK.05/2008 tentang Tata 
Cara Penyusunan dan Penyajian 
Laporan Keuangan; 

Peraturan Menteri Keuangan No. 
41/PMK.09/2010 tentang Standar 
Reviu atas Laporan Keuangan 
Kementerian Negara/Lembaga 
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Dalam menyusun dan menyaji-
kan laporan keuangan semua 
en  tas akuntansi pemer-

intahan termasuk badan layanan 
umum yang berada dibawah pemer-
intah pusat/daerah diwajibkan untuk 
melaporkan pengaruh kesalahan, 
perubahan kebijakan akuntansi dan 
peris  wa luar biasa terhadap lapo-
ran keuangan.  Kewajiban tersebut 
terdapat dalam Pernyataan Standar 
Akuntansi Pemerintahan (PSAP)  No-
mor 10  untuk en  tas akuntansi yang 
menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju 
Akrual (Cash towards Accrual Based). 
Sedangkan untuk en  tas akuntansi 
yang telah dapat menerapkan SAP 
Berbasis Akrual (Accrual Based) PSAP 
No. 10  mewajibkan pengungkapan 
penuh apabila terjadi koreksi kesala-
han, perubahan kebijakan akuntansi, 
perubahan es  masi akuntansi dan 
operasi yang  dak dilanjutkan yang 
secara material mempengaruhi peny-
ajian pos-pos laporan keuangan dan 
laporan operasional. Laporan Keuan-
gan Pemerintah Pusat sampai dengan 
saat ini masih menerapkan SAP Ber-
basis Kas Menuju Akrual. 

KOREKSI KESALAHAN

Kesalahan adalah penyajian pos-pos 
yang secara signifi kan  dak sesuai 
dengan yang seharusnya yang mem-
pengaruhi laporan keuangan periode 
berjalan atau periode sebelumnya. 
Koreksi adalah  ndakan pembetulan 
akuntansi agar pos-pos yang  tersaji 
dalam laporan keuangan en  tas men-
jadi sesuai dengan yang  seharusnya.

Kesalahan dalam penyusunan lapo-
ran keuangan dapat terjadi pada satu 

atau beberapa periode sebelumnya 
dan mungkin baru ditemukan pada 
periode berjalan.  Beberapa penye-
bab kesalahan antara lain: Adanya 
keterlambatan penyampaian buk   
transaksi anggaran,  kesalahan perhi-
tungan matema  s, kesalahan dalam 
penerapan standar dan kebijakan 
akuntansi, kesalahan interpretasi fak-
ta, kecurangan  atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesala-
han mempunyai pengaruh signifi kan 
bagi satu atau lebih laporan keuan-
gan periode sebelumnya sehingga 
laporan-laporan keuangan tersebut 
 dak dapat diandalkan lagi.  Terhadap 

se  ap kesalahan harus dilakukan ko-
reksi segera setelah diketahui.

Kesalahan pencatatan transaksi 
dan koreksinya di  njau dari sifat 
kejadiannya dikelompokkan dalam 2 
(dua) jenis:

1. Kesalahan yang tidak berulang 
adalah kesalahan yang diharapkan 
tidak akan terjadi kembali,  yang 
dikelompokkan dalam 2 (dua) 
jenis:
a. Yang terjadi pada periode 

b e r j a l a n ;  b a i k  y a n g 
mempengaruhi  posis i  kas 
maupun yang tidak, koreksi 
dilakukan dengan pembetulan 
pada akun yang bersangkutan  
dalam periode berjalan.

b. Yang terjadi pada periode 
sebelumnya, koreksi  dilakukan 
sebagai berikut:
2. K e s a l a h a n  y a n g  t i d a k 

mempengaruhi posisi kas, 
baik sebelum maupun setelah 
laporan keuangan periode 
tersebut diterbitkan, koreksi 

dilakukan dengan pembetulan 
pos-pos neraca terkait pada 
p e r i o d e  d i t e m u k a n n y a 
kesalahan.  Contoh belanja 
untuk membeli perabot kantor 
(aset tetap) dicatat sebagai 
belanja perjalanan dinas.  Koreksi 
yang perlu dilakukan adalah 
mendebet akun aset tetap dan 
mengkredit akun ekuitas dana 
investasi pada aset tetap. 

3. Kesalahan yang mempengaruhi 
posisi kas, apabila laporan 
keuangan periode tersebut 
belum diterbitkan, koreksi 
dilakukan dengan pembetulan 
pada akun pendapatan atau 
akun belanja dari periode yang 
bersangkutan. 

4. Kesalahan atas pengeluaran 
b e l a n j a ,  a p a b i l a  l a p o r a n 
keuangan periode tersebut 
s u d a h  d i t e r b i t k a n  d a n 
mempengaruhi pos-pos Neraca 
sebagai  berikut :
• Mempengaruhi posisi kas 

dan mempengaruhi secara 
material posisi aset selain 
kas ,  koreks i  d i lakukan 
dengan pembetulan pada 
akun pendapatan lain-lain, 
akun aset, serta akun ekuitas 
dana yang terkait.

 Contoh: belanja aset tetap 
yang di mark-up dan setelah 
dilakukan pemeriksaan, 
kelebihan belanja tersebut 
harus dikembalikan, maka 
koreksi yang harus dilakukan 
adalah dengan menambah 
kas dan pendapatan lain-
lain, serta mengurangi akun 
aset tetap dan akun ekuitas 

PERLAKUAN AKUNTANSI PERLAKUAN AKUNTANSI (ACCOUNTING TREATMENT)(ACCOUNTING TREATMENT)
ATAS KOREKSI  KESALAHAN,  PERUBAHAN KEBIJAKAN ATAS KOREKSI  KESALAHAN,  PERUBAHAN KEBIJAKAN 

AKUNTANSI  DAN PERISTIWA LUAR BIASAAKUNTANSI  DAN PERISTIWA LUAR BIASA
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dana diinvestasikan.
• Mempengaruhi posisi kas 

dan tidak mempengaruhi 
secara material posisi 
aset selain kas, koreksi 
d i l a k u k a n  d e n g a n 
pembetulan pada akun 
pendapatan lain-lain, dan 
akun ekuitas dana lancar. 
Contoh sebagai beriktut:
a.   Koreksi kesalahan 

b e l a n j a  y a n g 
menambah saldo kas 
yaitu pengembalian 
b e l a n j a  p e g a w a i 
k a r e n a  s a l a h 
p e n g h i t u n g a n 
jumlah gaji, dikoreksi 
menambah saldo kas 
dan pendapatan lain-
lain.

b.   Koreksi kesalahan 
b e l a n j a  y a n g 
mengurangi  saldo 
kas yaitu terdapat 
t ransaks i  be lan ja 
p e g a w a i  t a h u n 
l a l u  y a n g  b e l u m 
dilaporkan,  dikoreksi 
mengurangi  akun 
ekuitas dana lancar 
dan mengurangi saldo 
kas.  

5. Kesalahan atas penerimaan 
p e n d a p a t a n  d a n 
mempengaruhi posisi kas, 
apabila laporan keuangan 
periode tersebut sudah 
diterbitkan, koreksi dilakukan 
dengan pembetulan pada 
akun ekuitas  dana lancar.  
Contoh sebagai berikut:
• K o r e k s i  k e s a l a h a n 

p e n d a p a t a n  y a n g 
menambah saldo kas 
yaitu terdapat transaksi 
penyetoran bagian laba 
perusahaan negara yang 
belum dilaporkan. Koreksi 
yang perlu dilakukan 
adalah menambah saldo 
kas dan ekuitas dana 
lancar.

• K o r e k s i  k e s a l a h a n 
p e n d a p a t a n  y a n g 
m e n g u r a n g i  s a l d o 
kas  ya itu  kesalahan 
p e n g e m b a l i a n 
pendapatan dana alokasi 
umum karena kelebihan 
transfer. Koreksi yang 
perlu dilakukan adalah 
mengurangi saldo kas 
dan ekuitas dana lancar.

 Koreksi kesalahan sebagaimana 
dimaksud pada bu  r 3) dan 
4)  dak dengan sendirinya 
berpengaruh terhadap pagu 
anggaran atau belanja en  tas 
yang bersangkutan dalam 
periode dilakukannya koreksi 
kesalahan. Akun koreksi 
pendapatan periode lalu dan 
akun koreksi belanja periode 
lalu disajikan secara terpisah 
dalam Laporan Realisasi 
Anggaran. Akibat koreksi 
kesalahan tersebut selanjutnya 
diungkapkan pada Catatan atas 
Laporan Keuangan.

6. Kesalahan yang berulang dan 
sistemik  adalah kesalahan yang 
disebabkan oleh sifat alamiah 
(normal) dari jenis-jenis transaksi 
tertentu yang  diperkirakan akan 
terjadi berulang. Contohnya adalah 
penerimaan pajak/PNBP dari wajib 
pajak/PNBP yang memerlukan 
koreksi sehingga perlu dilakukan 
restitusi/kelebihan pembayaran  
atau suatu kekurangan  pembayaran 
dari wajib pajak/PNBP. Kesalahan 
berulang dan sistemik tersebut 
t idak memerlukan koreksi , 
melainkan dicatat pada saat terjadi.

PERUBAHAN KEBIJAKAN 
AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-
prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan, dan prak  k-
prak  k spesifi k yang dipilih oleh suatu 
en  tas pelaporan dalam penyusunan 
dan penyajian laporan  keuangan.

Para pengguna perlu membandingkan 
laporan keuangan dari suatu en  tas 
pelaporan dari waktu ke waktu untuk 
mengetahui trend posisi keuangan, 
kinerja dan arus kas. Oleh karena itu, 
kebijakan akuntansi yang digunakan 
harus diterapkan secara konsisten 
pada se  ap periode.

Perubahan di dalam perlakuan, pen-
gakuan, atau pengukuran akuntansi 
sebagai akibat dari perubahan atas 
basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, 
metode, dan es  masi, merupakan 
contoh perubahan kebijakan akun-
tansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi 
harus dilakukan hanya apabila pener-
apan suatu kebijakan akuntansi yang 
berbeda diwajibkan oleh peraturan 
perundangan atau standar akuntansi 
pemerintahan yang berlaku, atau 
apabila diperkirakan bahwa peruba-
han tersebut akan menghasilkan in-
formasi mengenai posisi keuangan,  
kinerja keuangan, atau arus kas yang 
lebih relevan dan lebih andal  dalam 
penyajian laporan keuangan en  tas.  
Contonya  mbulnya suatu kebijakan 
untuk merevaluasi aset merupakan 
suatu perubahan kebijakan akun-
tansi. Namun demikian, perubahan 
tersebut harus sesuai dengan standar 
akuntansi terkait yang telah mener-
apkan persyaratan-persyaratan se-
hubungan dengan revaluasi.  Peruba-
han kebijakan akuntansi dan penga-
ruhnya harus diungkapkan dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak 
mencakup hal-hal  sebagai berikut:
1.  adopsi suatu kebijakan akuntansi 

pada peristiwa atau kejadian 
yang secara substansi berbeda 
dari peristiwa atau kejadian 
sebelumnya; dan

2.  adopsi suatu kebijakan akuntansi 
baru untuk kejadian atau transaksi 
yang sebelumnya tidak ada atau 
yang tidak material.

WASRIKWASRIK



32 Buletin Pengawasan Volume 9 No. 2 Juni 2012

PERISTIWA LUAR BIASA

Peris  wa Luar Biasa adalah kejadian 
atau transaksi yang secara jelas 
berbeda dari ak  vitas normal en  tas 
dan karenanya  dak diharapkan 
terjadi dan berada diluar kendali atau 
pengaruh en  tas sehingga memiliki 
dampak yang signifi kan terhadap 
realisasi anggaran atau  posisi aset/
kewajiban.

Peris  wa luar biasa menggambarkan 
suatu kejadian atau  transaksi 
yang secara jelas berbeda dari 
ak  vitas biasa. Di dalam ak  vitas 
biasa en  tas pemerintah termasuk 
penanggulangan bencana alam 
atau sosial yang terjadi berulang. 
Dengan demikian, yang termasuk 
dalam peris  wa luar biasa 
hanyalah peris  wa-peris  wa yang 
belum pernah atau jarang terjadi 
sebelumnya.

Peris  wa yang berada di luar kendali 
atau pengaruh en  tas adalah 
kejadian yang sukar dian  sipasi dan 
oleh karena itu  dak dicerminkan di 
dalam anggaran. Suatu kejadian atau 
transaksi yang berada di luar kendali 
atau pengaruh en  tas merupakan 
peris  wa luar biasa bagi suatu en  tas 
atau  ngkatan pemerintah tertentu, 
tetapi peris  wa yang sama  dak 
tergolong luar biasa untuk en  tas 
atau  ngkatan pemerintah yang lain.

Dampak yang signifi kan terhadap 
realisasi anggaran karena peris  wa 
luar biasa terpenuhi apabila 
kejadian dimaksud secara tunggal 
menyebabkan penyerapan sebagian 
besar anggaran belanja tak tersangka 
atau dana darurat sehingga 
memerlukan perubahan/pergeseran 
anggaran secara mendasar.

Anggaran belanja tak tersangka 
atau anggaran belanja lain-lain yang 
ditujukan untuk keperluan darurat 
biasanya ditetapkan besarnya 
berdasarkan perkiraan dengan 
memanfaatkan informasi kejadian 
yang bersifat darurat pada tahun-
tahun lalu. Apabila selama tahun 

anggaran berjalan terjadi peris  wa 
darurat, bencana, dan sebagainya 
yang menyebabkan penyerapan dana 
dari mata anggaran ini, peris  wa 
tersebut   dak dengan sendirinya 
termasuk peris  wa luar biasa, 
terutama bila peris  wa tersebut  dak 
sampai menyerap porsi yang signifi kan 
dari anggaran yang tersedia. Tetapi 
apabila peris  wa tersebut secara 
tunggal harus menyerap  50% (lima 
puluh persen) atau lebih anggaran 
tahunan, maka peris  wa  tersebut 
layak digolongkan sebagai peris  wa 
luar biasa. Sebagai petunjuk,  akibat 
penyerapan dana yang besar itu, 
en  tas memerlukan perubahan 
atau penggeseran anggaran guna 
membiayai peris  wa luar biasa 
dimaksud atau peris  wa lain yang 
seharusnya dibiayai dengan mata 
anggaran belanja tak tersangka atau 
anggaran lain-lain untuk kebutuhan 
darurat.

Dampak yang signifi kan terhadap 
posisi aset/kewajiban karena 
peris  wa luar biasa terpenuhi 
apabila kejadian atau transaksi 
dimaksud menyebabkan perubahan 
yang mendasar dalam keberadaan 
atau nilai aset/kewajiban en  tas. 
Hakikat, jumlah dan pengaruh yang 
diakibatkan oleh peris  wa luar 
biasa harus diungkapkan secara 
terpisah dalam Catatan  atas Laporan 
Keuangan.

Peris  wa luar biasa harus memenuhi 
seluruh persyaratan berikut:
1.  Tidak merupakan kegiatan normal 

dari entitas;
2.  Tidak diharapkan terjadi dan tidak 

diharapkan terjadi berulang;
3.  Berada di  luar kendal i  atau 

pengaruh entitas;
4.  Memiliki dampak yang signifikan 

terhadap realisasi anggaran atau 
posisi aset/kewajiban.

KESIMPULAN: 
1.  Dalam penyusunan dan penyajian 

laporan keuangan entitas akuntansi 
yang menerapkan SAP Berbasis 
Kas Menuju Akrual (Cash towards 

Accrual Based).   maka terhadap 
p e r l a k u a n  a k u n t a n s i  y a n g 
telah dilakukan atas kesalahan, 
perubahan kebijakan akuntansi 
dan peristiwa luar biasa;  yang 
cukup material mempengaruhi 
posisi pos-pos neraca dan laporan 
realisasi anggaran seharusnya 
diungkapkan dengan lengkap pada 
Laporan Keuangan dan Catatan 
atas Laporan Keuangan. 

2.  Pada PSAP Nomor 10 Berbasis 
Akrual  (Accrual  Basis)  t idak 
terdapat lagi kewajiban untuk 
pengungkapan Peristiwa Luar Biasa, 
hal ini juga menunjukkan bahwa 
dokumen rencana anggaran (RKKL) 
merupakan alat pengendalian yang 
menjadi kriteria untuk menilai 
tidak terjadi pelaksanaan anggaran 
diluar kendali atau diluar yang 
direncanakan. Pada PSAP Berbasis 
Akrual terdapat kewajiban untuk 
pengungkapan perubahan estimasi 
akuntansi dan operasi tugas pokok 
dan fungsi entitas akuntansi yang 
tidak dilanjutkan yang secara 
material mempengaruhi penyajian 
pos-pos laporan keuangan dan 
laporan operasional. 

PUSTAKA :

Standar Reviu Laporan Keuangan 
PMK-RI No.41/PMK.09/2010

Pedoman Sistem Akuntansi 
Pemerintahan PMK-RI No.238/
PMK.05/2011

Standar Akuntansi Pemerintahan PP-
RI No.70 Tahun 2010 
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KORUPSI  MERUSAK PEMBANGUNAN  BANGSAKORUPSI  MERUSAK PEMBANGUNAN  BANGSA

PENDAHULUAN 

Masih banyak praktek  - 
praktek korupsi,kolusi dan 
nepo  sme (KKN) di negeri 

ini. Niat untuk memerangi penyakit 
sosial tersebut belum menjadi gerakan 
bersama baru sebatas retorika. 
Padahal pemberantasan korupsi 
menjadi agenda utama reformasi 
namun  dak banyak elemen bangsa 
ini memegang komitmen  bertempur 
melawan korupsi yang sangat 
merugikan rakyat.

Walaupun begitu, kita patut 
menghargai langkah – langkah 

pemerintah sekarang ini. Sudah cukup 
banyak menindak pelaku korupsi 
seper   diungkapkan mass media. 
Terlalu banyaknya praktek-praktek 
KKN seolah – olah atau nampaknya 
pemerintah kewalahan sebagaimana 
dikemukakan oleh pemberitaan mass 
media. Oleh karena itulah harus ada 
gerakan bersama melawan KKN, 
dimulai dari diri sendiri.

Membangun diri sendiri melawan 
korupsi dengan melakukan 
pengendalian diri diawali dengan 
membentuk kejujuran. Kekhawa  ran 
kita bahwasanya semakin  nggi 
jabatan, semakin besar kekuasaan 

,semakin lenyap kejujuran.  Rentang 
ke  dak jujuran sangatlah panjang, 
mulai dari berbohong, manipulasi 
hingga korupsi. Ke  dakjujuran ini 
secepatnya dilenyapkan karena 
berpengaruh besar terhadap 
keberhasilan kegiatan pembangunan.

PEMBAHASAN

Pengendalian amatlah pen  ng 
dilakukan sesuai Struktur dan Strata 
Kepemimpinan pada masing- masing 
satuan kerja Pemerintah, BUMN dan 
BUMD. Pengendalian sudah harus 
dinilai pada proses perencanaan ataun 
program kegiatan pembangunan yang 
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akan dilaksanakan. Pos-pos kegiatan 
diprogramkan haruslah berdasarkan 
kebutuhan yang diarahkan kepada 
azas manfaat yang berkepanjangan. 
Pencapaian sasaran kegiatan  yang 
berorientasi pada azas manfaat itu 
akan menghasilkan produk yang 
berdaya guna dan berhasil guna.

Oleh karena itu,  daklah berlebihan 
apabila dikatakan dalam proses 
perencanaan kegiatan yang akan 
dilaksanakan, hindari pemaksaan 
kehendak yang akan merugikan. 
Utamakan pengendalian agar 
transforamsi pembangunan dan 
pemerintahan dapat efek  f dan efi sien. 
Sebab dengan efek  f dan efi siennya 
kegiatan tersebut merupakan modal 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
aparatur pemerintah itu sendiri.

Kiranya perlu diingat, aparat 
dan pejabat paham bagaimana 
merencanakan kegiatan yang akan  
dilaksanakan, sesungguhnya telah 
melakukan kesalahan luar biasa, 
kegiatan yang bersifat  korup  f akan 
merasuki berbagai program berakibat 
secara nasional, rakyat semakin 
sengsara. Peranan pengendalian pada 
tahap perencanaan  berkontribusi 
besar terhadap prioritas kegiatan 
yang hendak dilaksanakan.

Selanjutnya upaya pengendalian pada 
proses pelaksanaan  kegiatan yang 
direncanakan juga dominan untuk 
menjaga pelaksanaan  kegiatan  tetap 
pada jalur hukum atau aturan yg telah 
di tentukan.

Jagalah keutamaan tersebut untuk 
senan  asa taat pada aturan kerja. 
Kepercayaan yang telah diberikan 
mempertaruhkan nama baik dan 
reputasi. Ini pen  ng dijaga, juga  dak 
akan bahaya jadinya. Munculnya 
praktek–praktek KKN, penyebabnya 
adalah  dak mampu menjaga 
kepercayaan.

Korupsi telah  merenggut hak rakyat 
untuk memperoleh kesempatan 
berusaha dan kesempatan bekerja. 
Padahal secara kons  tusional hak 
rakyat tersebut dijamin. Karena 

korupsi pula angka kemiskinan rakyat 
terus meningkat. Pengaruh korupsi 
telah merusak pembangunan bangsa.

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

Oleh karena itu pengendalian diri ma-
sing-masing aparatur dalam kegiatan 
pembangunan menjadi  kunci pokok 
mencegah  praktek- praktek KKN.  
Modal dasar inilah yang  di butuhkan.

Upaya percepatan pemberantasan 
korupsi yang akan didengungkan 
pemerintah, seolah-olah lenyap tanpa 

meninggalkan sedikitpun bekas. 
Secara berkala pemerintah telah dan 
tengah meningkatkan kesejahteraan 
aparatnya agar praktek-praktek 
KKN dapat di hilangkan walaupun 
memerlukan waktu.

PENUTUP

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

Tidak hanya itu kesejahteraan 
aparatur pemerintah akan meningkat 
pula, karena efi siensi dana 
pembangunan dapat menjadi modal 
untuk perbaikan taraf hidup. Semoga
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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 :
• Mendorong  t ransparans i 

(transparency) dan integritas 
(integrity) dalam pelaporan 
keuangan (financial reporting) 
auditan.

• Mendorong akuntabi l i tas 
( a c c o u n t a b i l i t y )  d a l a m 
pengelolaan aset.

• Mendorong independensi 
( i n d e p e n d e n c y )  a u d i t a n 
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 :
• M e m b e r i k a n  a n a l i s i s 

operasional secara obyektif & 
independen.

• Menguji berbagai fungsi, proses 
dan aktivitas suatu organisasi 

PERAN AUDITOR INTERNAL PERAN AUDITOR INTERNAL 
DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCEDALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
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serta external value chain.
• Membantu organisasi dalam 

merancang strategi  yang 
obyektif.

• Melakukan assesment secara 
sistematis dengan pendekatan 
multidisiplin.

• 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 (preven  on), 
pendeteksian (detec  on) dan 
penginves  gasian (inves  ga  on) 
kecurangan (fraud) yang terjadi di 
suatu organisasi.
Sesuai Interpretasi Standar 
Profesional Audit Internal (SPAI) 
– standar 120.2 tahun 2004, 
tentang pengetahuan mengenai 
kecurangan, dinyatakan bahwa 
auditor internal harus memiliki 
pengetahuan yang memadai 
untuk dapat mengenali, 
meneli   dan menguji adanya 
indikasi kecurangan. Selain itu, 
menurut Statement on Internal 
Audi  ng Standards (SIAS) No. 3, 
tentang Deterrence, Detec  on, 
Inves  ga  on, and Repor  ng 
of Fraud (1985), memberikan 
pedoman bagi auditor 
internal tentang bagaimana 
auditor internal melakukan 
pencegahan, pendeteksian dan 
penginves  gasian terhadap 

fraud. SIAS No. 3 tersebut juga 
menegaskan tanggung jawab 
auditor internal untuk membuat 
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 
profesionalisme antara lain 
meningkatkan dan mengembangkan 
ilmu dan seni akuntasi, menjaga 
kepercayaan publik kepada profesi, 
mengadakan dan menjalankan 
se  ap program dan kegiatan profesi 
yang bertujuan untuk meningkatkan 
kualitasnya. Namun demikian auditor 
internal dalam menjalankan tugasnya 
secara profesional menghadapi 
beberapa kendala, yaitu :
a. Psikologis
b. Pemberdayaan diri

a.  Psikologis
 Kendala psikologis yang dihadapi 

auditor adalah perasaan segan untuk 
mengaudit obyek pemeriksaan 
atau auditan yang notabene 
memiliki hubungan emosional atau 
hubungan persahabatan yang akan 
menjadi beban bagi auditor dalam 
menjalankan proses audit. Sehingga 

memunculkan keengganan dalam 
menghasilkan suatu temuan/ 
permasalahan yang harus diungkap 
apa lag i  merekomendas ikan 
yang bersifat hukuman disiplin, 
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) maupun 
Tuntutan Perbendaharaan dan 
lain-lain pelanggaran yang lebih 
keras karena merasa satu atap 
(satu kementerian atau lembaga 
non kementerian) dan berbagai 
pertimbangan lainnya.

b.  Pemberdayaan diri
 Kendala yang dihadapi  oleh 

auditor adalah adanya upaya 
pemberdayaan diri sendiri yang 
belum efektif. Bagaimana cara 
memperdayakan diri?. Stewart 
(1998: 35 -52) dalam bukunya 
Empowering People mengajurkan 
berikut :

1. 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 
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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. 

2. 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. 

3. 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”. 

4. 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 memberantas 
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 
permasalahan dan risiko secara ha  -
ha   merupakan tantangan terdepan 
yang harus disikapi audit internal, 
tantangan adalah kesempatan 
untuk memperkuat keberadaannya 
di Indonesia. Pekerjaan rumah 
yang harus diselesaikan adalah 
memperkuat standar profesional 
dengan mengklarifi kasi dan 
meningkatkan keha  -ha  an serta 
pendidikan dan la  han. Auditor 
internal mempunyai kesempatan, 
terlebih kewajiban untuk 
mendemonstrasikan kemampuan 
dalam peran yang disandangnya. 
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

OPIN IOPIN I
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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, bagaima-
na dengan upaya pengawasan/pen-
gendalian. 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 pencegahan-
nya (pengawasan/pengendalian) bo-
leh dikatakan terengah-engah mem-
buru 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 
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 ke-
dinasan menjadi maksimal. Oleh se-
bab itu,  ndakan pengawasan/pen-
gendalian pada tahap perencanaan 
kegiatan, diantaranya melalui penyu-
sunan kegiatan yang akan dibangun 
dengan memper  mbangkan atau 
lebih mengedepankan prinsip-prinsip 
penggunaan anggaran yang efi sien,  -
dak mewah dan sesuai dengan kebu-
tuhan. Ini sangat pen  ng karena me-
nyangkut 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 
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 !

JATUH BANGUN JATUH BANGUN 
PENGAWASANPENGAWASAN

OPIN IOPIN I

Oleh : Ir. Rudy
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PERKEMBANGAN FISIK KOGNITIF

Perubahan yang jelas pada lansia 
tampak sangat jelas pada aspek 
fi siknya. Kulit kering dan mengerut, 
rambut memu  h dan rontok, 
otot melisut tetapi  dak lemak 
bertambah, massa tulang menurun, 
system kekebalan dan kemampuan 
panca indra menurun merupakan 
karakteris  k fi sik yang dapat dilihat 
pada lansia. Perubahan fi sik ini bersifat 
sangat individual, kenda   mereka 
berada pada usia kalender yang sama.

Sebagai contoh  : Bapak A dan Bapak 
B sama-sama telah berusia 60 tahun, 
poster tubuh Bapak A tampak lebih 
tegap, demikian pula otot-ototnya 
masih kencang dibandingkan Bapak 
B. Faktor gene  k, lingkungan, gaya 
hidup dan  pe kepribadian disebut 
sebagai faktor yang berperan dalam 
proses penuaan yang berbeda pada 
se  ap orang.

PENDAHULUAN

Panjang umur harapan se  ap 
manusia, pada dasarnya 
orang–orang  merindukan agar 

dirinya atau keluarganya dapat usia 
lanjut sebelum kembali kepada sang 
pencipta. Mungkin harpan tersebut 
sedikit–sedikit mendapatkan jawaban 
yang menggembirakan sekali, ke  ka 
mendapatkan jawaban dari WHO 
(World Healt Organiza  on) pada 
tahun 1998 bahwa angka harapan 
hidup orang Indonesia mengalami 
peningkatan dari 65 tahun 1997 
menjadi 73 tahun sampai dengan 
2025 yang akan datang. Angka 
harpan hidup yang akan meningkat 
ini menempa   urutan ke -3 negara 
dengan populasi usia lanjut terbanyak 
di dunia pada tahun 2020, setelah 
negara India dan China. Ini berar   
taantangan dalam mengelola 
masalah penduduk lanjut usia akan 

semakin berat, yakni berkenaan 
bagaimana mengupayakan agar para 
lanjut usia (lansia), ditengah–tengah 
keterbatasannya, dapat menjalani 
kehidupan yang mandiri, produk  f 
dan berkualitas.

Diantara pihak–pihak yang 
berkepen  ngan dalam mengelola 
populasi lansia, sesungguhnya 
para lansia sendirilah yang paling 
berkepen  ngan dan perlu secara 
ak  f mengambil bagian dalam upaya 
tersebut. Kesadaran bahwa lansia 
masih dapat dijalani dengan ak  fi tas 
yang bermanfaat danmenggairahkan 
dan sangat membantu lansia dalam 
mempertahankan kualitas hidup yang 
lebih baik, menjadi yang bahagia dan 
sejahtera. Dengan demikian, jumlah 
populasi lansia yang meningkat 
bukan beban masyarakat dan negara, 
melainkan sebuah anugerah yang 
didambakan oleh semua orang.

TETAP AKTIF DIHARI TUATETAP AKTIF DIHARI TUA
DAPAT HINDARI KEPIKUNANDAPAT HINDARI KEPIKUNAN

Oleh : Paskasius
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Pertambahan usia juga akan 
menurunkan kemampuan otak 
sehingga daya ingat (khusu ingatan 
jangka pendek) akan menurun pula 
pada usia 50an, 60an, tetapi ada 
pula yang pada usia 70an tetapi daya 
ingatnya rela  f masih sangat baik. 
Terjadinya penurunan fungsi otak 
merupakan akibat dari terhen  nya 
pembelahan sel neuron secara 
progresif se  ap hari yang diiku   
oleh berkurangnya volume otak dari 
waktu ke waktu.

Sungguhpun demikian, fungsi otak 
/kogni  f lansia sangat dipengaruhi  
oleh gaya hidup yang bersangkutan, 
dalam hal ini berkaitan dengan 
kesehatan fi sik secara umum dan juga 
kebiasaan untuk “mengunakan otak”. 
Kita tahu  dak sedikit lansia yang 
masih jernih daya pikirnya karena 
ak  vitas terjaga sehingga pikirannya 
terus menerus terla  h untuk bekerja. 
Para ahli menyakini bahwa kegiatan 
menulis surat, membaca koran, 
mengisi TTS, kegiatan sosial dan 
menekuni hobi adalah cara-cara 
sederhana yang dapat dilakukan 
untuk mempertahankan daya pikir.

PERKEMBANGAN  KEPRIBADIAN

Dalam perkembangannya kemudian 
para ahli jiwa mempunyai pandangan 
yang lebih konstruk  f dan posi  f terha-
dap usia lanjut usia. Frik fi nk son- mis-
alnya, menyatakan bahwa lansia dapat 
memiliki kondisi kepribadian yang idela 
ke  ka tercapai egointegrity (integri-
tas ego), yaitu suatu kondisi dimana 
seorang lansia menjadi pribadi yang 
matang dan bijaksana, serta meman-
dang perjalanan hidup sebagai suatu 
kenyataan yang patut disyukuri. Bukan 
berar   perjalanan hidup selalu mulus 
namun semua kekecewaan, kesedihan, 
kegagalan yang ada dimasa lalu dipan-
dangnya sebagai pengalaman hidup 
yang berharga yang membuatnya men-
jadi pribadi  yang lebih bijaksana, dan 
sekali-kali bukan untuk disesali.

Disisi lain, jika kondisi ego-integrity   -
dak tercapai, maka seorang lansia akan 
mengalami keadaan despair, kepu-

tusasaan dikarenakan ke  dakpuasan 
atas hidup yang telah dijalaninya. Indi-
kasi dari kondisi despair ini antara lain 
: mudah marah mudah tersinggung, 
harga diri (self-esteem) rendah, mera-
sa diri  dak berharga, dsb.

Pada dasarnya masalah kejiwaan yang 
muncul dalam diri lansia berkaitan 
dengan problem penyesuain diri. 
Menyesuaikan diri dari yang dulunya 
kuat fi sik, sekarang tergantung 
kepada orang lain, yang dulunya 
ak  f dalam berbagai kegiatan kini 
lebih banyak di rumah, dulu sering 
memberi bantuan kini memerlukan 
bantuan, dst. Berkaitan dengan 
penyesuain diri, lansia digolongkan 
kedalam 5  pe , yaitu :

1. Tipe matang.
Lansia  pe matang menerima 
kenyataan dengan penuh 
kesadaran bahwa segala sesuatu 
telah berubah dan mereka 
mampu menyesuaikan diri dengan 
perubajan itu. Waktu luang diisinya 
dengan ak  vitas yang posi  f sesuai 
dengan kebutuhan usianya. Oleh 
karena itu kondisi mentalnya dalam 
keadaan sehat, mampu hidup dan 
biasanya kesehatan fi siknya pun 
tergolong baik.

2. Tipe Kursi Goyang.
Tipe kursi goyang ditandai dengan 
ak  vitas yang sangat minim dari 
lansia ybs. Golongan ini menggangap 
masa lansia sebagai masa 
beris  rahat dari segala kesibukan 
karena merasa masa “menanam” 
telah usai. Biasanya lansia  pe ini 
mengharapkan pelayanan dari 
anak-anak, keluarga dan lingkungan. 
Persoalan akan muncul ke  ka 
keluarga dan lingkungan  dak dapat 
memenuhi harapan itu.

3. Tipe Sibuk.
Sesuai namanya, lansia  pe sibuk 
memiliki begitu banyak kesibu-
kan. Namun demikian kesibukan 
itu cenderung  dak terarah dan 
tanpa tujuan yang pas  . Tampak-
nya, usaha untuk menyibukan diri 
tersebut dilakukan untuk menga-
tasi kecemasannya dari perasaan 

terasing dan kesepian.

4. Tipe Pemarah.
Mudah marah, mudah tersinggung 
uring-uringan adalah ciri  pe 
pemarah. Mereka yang tergolong 
dalam kelompok ini sulit menerima 
kenyataan hidup di masa lansia. 
Segala keterbatasannya membuat 
ybs, marah kepada siapapun yang 
dapat menerima kemarahannya 
(biasanya pihak keluarga) dan 
menggangap pihak lainlah yang 
menjadi penyebabkan atas konsisi 
di masa lansia.

5. Tipe Kasihan Diri.
Kebalikan dari  pe pemarah,  pe 
kasihan diri merespon masa lansia 
dengan mengasihani diri sendiri, 
dan tenggelam dalam penyesalan. 
Mereka kurang bisa menikma   
kebahagiaan, kurang tertarik 
dengan ak  vitas atau hobi. Tentu 
saja kondisi mentalnya kurang 
sehat, bahkan jika terus berlanjut 
dapat menimbulkan depresi.

Kondisi kepribadian yang sehat pada 
masa lansia sangat ditunjang oleh 
aspek spiritual. Ini dapat dimenger   
karena pada umumnya para lansia 
makin jelas menemukan makna hidup 
dan makin kuat pula pemahaman akan 
pen  ngnya menjalin hubungan yang 
erat degan Tuhan Yang Maha Esa.

MENJADI LANSIA 

BAHAGIA SEJATERA

Kebahagiaan dan kepuasan hidup 
adalah idaman se  ap lansia. 
Kenyataan menunjukkan bahwa ada 
orang- orang yang dimasa muda 
penuh dengan kesulitan hidup, tetapi 
dimaas tua nya mereka bahagia dan 
menikma   hidup. Demikian pula, ada 
orang yang di masa muda demikian 
menikma   hidup, namun dimasa 
tuanya menjadi pribadi yang terasing 
dan penuh beban.

Ada banyak faktor yang berpengaruh 
terhadap kebahagiaan lansia. Antara 
lain adalah:
1. Kesehatan fisik/pola hidup sehat. 

Kesehatan fisik yang relatif baik 
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sangat menunjang kebahagiaan 
lansia. Kesehatan fisik tidak 
dipengaruhi oelh polahidup sehat 
berupa olah raga dan asupan gizi 
yang seimbang.

2. Kepastian financial. Dalam banyak 
segi,  kondisi  keuangan yang 
terbatas menjadi penghambat 
l a n s i a  d a l a m  m e n y a l u r k a n 
keinginannya. Terlebih lagi jika 
ada penyakit yang memerlukan 
pengobatan rutin, maka lansia akan 
merasa tidak berdaya.

3. Dukungan social dan hubungan 
dengan keluarga inti. Banyak 
penelitian menunjukkan bahwa 
dukungan social (social support) 
menjadi  factor sangat penting bagi 
kebahagiaan manusia dimasa tua 
nya. Perhatian, dukungan dankasih 
saying dari suami/isteri, keluarga, 
anak-cucu dan lingkungan menjadi 
penopang yang sangat berarti bagi 
lansia. Secara khusus, hubungan 
suami isteri yang harmonis menjadi 
hal yang makin  hari terasa makin 
dibutuhkan oleh lansia, khususnya 
lansia pria.

4. Hubungan social. Masa lansia 
bukan berarti tidak perlu hubungan 
social. Kuantitas hubungan social 
mungkin menurun, tetapi kualitas 
semestinya naik. Lansia yang 
memiliki jaringan pertemanan baik 
akan mempunyai peluang lebih 
besar untuk menikmati kebahagiaan 
di hari tua. Oleh karena itu sangat 
penting disarankan bagi lansia 
untuk menjalin dan mengelola 
hubungan pergaulan dengan orang 
lain, khususnya teman-teman 
seusia. Saling berkunjung antar 
teman, menengok keluarga atau 
anak cucu merupakan kegiatan 
yang tampak nya sepele namun 
menyehatkan mental lansia.

5. Aktifitas. Yang dimaksud aktivitas 
dis ini  adalah akt iv itas  yang 
melibatkan proses berpikir dan 
menuntut tanggung jawab. Tentu 
saja porsinya disesuaikan dengan 
kondisi usia yang sudah lanjut. 
Tanggung jawab yang diemban 

oleh lansia akan membuat nya 
menjadi pribadi yang berharga 
dan dibutuhkan. Tanggung jawab 
juga menimbulkan tantangan yang 
mengarahkan pandangan lansia 
kedepan. Dalam hal ini aktivitas 
lansia dapat bersifat  profit maupun 
non profit. Kegiatan profit akan 
mempertahankan lansia dalam 
kemandirian financial, sedangkan 
kegiatan non profit atau kegiatan 
sosia l  dan keagamaan akan 
menunjang kesehatan mental 
lans ia.  Menekuni  hobi  juga 
merupakan aktivitas poritif yang 
secara luas diakui pengaruhnya 
terhadap kebahagiaan para lansia. 
Inti dari aktifitasini adalah bahwa 
manusia sebagai makhluk berkarya, 
sepanjang masih mampu harus 
terus berkarya dan berguna bagi 
orang lain.

6. Sikap mental positif. Sikap mental 
positif ditandai dengan kemampuan 
memandang lingkungan dan diri 
secara positif. Lansia demikian 
dapat menghargai orang lain, 
sekalipun orang lain tersebut 
lebih muda atau lebih rendah 
status sosialnya; suka melakukan 
intropeksi; tidak merasa diri paling 
benar, percaya diri; memperhatikan 
penampilan; dan mudah bahagia 
oleh hal-hal kecil.

7. Optimistik. Biasanya, karakter 
yang mengikuti sikap positif 
adalah optimism. Pada lansia 
yang relatif  sehat, optimism akan 
“memperawef kesehatannya, 
sedangkan bagi yang menderita 
sakit, optimism berperan besar 
dalam proses penyembuhan atau 
paling  tidak untuk menghambat 
parahnya penyakit. Persoalan 
hidup tidak pernah lepas dalam 
kehidupan manusia, tak terkecuali 
bagi para lansia. Namun demikian, 
lansia yang optimistic memiliki 
keyakinan bahwa semua masalah 
pasti ada jalan keluarnya.

8. Mandiri. Kemandirian tyang di 
maksud di sini selain kemandirian 
secara fisik dan financial, yang 

tidak kalah pentingnya adalah 
kemandirian secara emosial. Lansia 
yang tidak terlalu tergantung secara 
emosional pada lingkuanganya 
memiliki resiko lebih rendah untuk 
mengalami benturan emosional 
dengan orang lain sehingga 
Hidupnya niscaya lebih bahagia. 
Contoh konkrit dari ketergantungan 
emosional: seorang ibu berusia 
65 tahun merasa sangat tidak 
diperhatikan jika sehari saja salah 
satu dari keempat putra-putrinya 
tidak menelepon; atau seorang 
bapak berusia 63 tahun demikian 
ngambek ketika di hari ulang tahun 
nya sang istri lupa memberi ucapan 
selamat. 

Salah satu cara untuk mengurangi 
ketergantungan emosional adalah 
dengan memiliki kesibukan yang 
berar   atau hobi yang menyenangkan.

PENUTUP

Demikian pula dengan kehidupan ini. 
Masa muda telah berlalu, datanglah 
masa lansia. Bagaimana agar masa 
lansia menjadi masa berharga? 
Dengan cara menjadi berguna 
bagi orang lain sederhana apapun 
bentuknya. Kiranya kehadiran lansia 
di se  ap lingkungan dapat menjadi 
“Mu  ara-mu  ara kebijaksanaan” 
yang sarat dengan pengalaman hidup 
dan dapat menjadi teladan serta 
sumber inspirasi bagi generasi yang 
lebih muda.

Pada akhirnya, se  ap lansia, perlu 
mensyukuri kesempatan untuk 
menikma   masa lanjut usia yang  dak 
se  ap orang mengalaminya. Semoga, 
bagi para lansia berlaku peribahasa : 
Tua-tua keladi, makin tua makin……..
berbudi,  ………makin baik ha  ….
makin happy!

ETALASEETALASE
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MASALAH MASALAH 
ADALAH HADIAHADALAH HADIAH
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Ibarat anak panah. Mundur 
selangkah untuk maju, melesat 
seribu langkah. Ibarat anak 

panah. Bila ingin dilepas, Anda harus 
menariknya mundur. Setelah itu 
lepaskan genggaman tangan Anda 
dan lihatlah hasilnya. Betapa jauh 
anak panah itu melesat. Walaupun 
mungkin  dak mengenai sasaran 
yang dibidik, tetapi ia lebih dekat dari 
mangsanya. Bila seorang siswa ingin 
bertarung dengan ujian sekolahnya, 
maka ia harus mempersiapkan 
amunisinya jauh hari sebelumnya. 

Ya, belajar. Hasil belajar adalah 
amunisi yang paling diandalkan untuk 
memerangi soal-soal ujiannya. Kita 
memang perlu bahkan sangat butuh 
mempersiapkan segala sesuatu; 
fi sik mental, dan sebagainya untuk 
menghadapi kejadian-kejadian yang 

ANAK PANAHANAK PANAH menghambat laju langkah kita. 
Pas  . Hanya para pecundanglah, 
dan orang-orang yang kerdil jiwanya 
dan bermental plas  k yang akan 
menyerah pada keadaannya. Kalah. 
Angkat tangan. Bahkan mungkin 
angkat kaki. 

Ada semangat kompe  si yang 
membakar jiwanya. Kesuksesan 
yang diraihnya  daklah digapai 

dengan mudah. Mereka terjatuh 
dan bangkit kembali. Mereka  dak 
pernah menyerah pada musuhnya 
yang digelari kemalasan. Mereka 
menatap masa depan penuh op  mis. 
Penolakan, sifat acuh, cacian, gelar-
gelar tak terhormat, bukan lagi hal 
baru dalam hidup mereka. Mereka 
tumbang dan bangkit lagi. Karena 
mimpi-mimpi itu hanya diraih oleh 
orang yang bangun dari  dur lelapnya. 
Bekali diri, bangun sikap op  mis, dan 
 ngkatkan antusiasme berkompe  si 

posi  f dalam kehidupan ini. 

 dak terduga di depan mata kelak. Bila 
mendung, langit gelap, awan tebal, 
bersiaplah basah kuyup bila  dak 
memakai payung atau menggunakan 
mantel untuk melindungi tubuh dari 
kerasnya hujan yang mengguyur. 

Mundur selangkah....Ada 
banyak rintangan pada 
semua fokus mimpi-mimpi 

kita. Rintangan itu akan senan  asa 

Op  misme adalah 
memandang hidup ini 
sebagai persembahan 

terbaik. Tidak ada sesuatu yang 
Masalah adalah anak 

tangga menuju 
kekuatan yang lebih 

 nggi. Maka, hadapi dan ubahlah 

mungkin akan menghadapinya. 
Namun, masalah adalah hadiah 
yang dapat anda terima dengan 
suka cita. Dengan pandangan tajam, 
anda melihat kejayaan di balik se  ap 
masalah. 

terjadi begitu saja dan mengalir 
sia-sia. Pas   ada tujuan. Pas   ada 
maksud.  Op  misme terletak di dalam 
ha  , bukan hanya terpampang di 
muka. Jadilah op  mis, karena hidup 
ini terlalu rumit untuk dipandang 
dengan mengerutkan alis dan muka. 
Se  ap tetes air yang keluar dari mata 
air tahu mereka mengalir menuju ke 
laut. Meskipun melalui anak sungai, 
belokan, kawasan kali keruh, danau 
dan muara, mereka yakin perjalanan 
mereka bukan tanpa tujuan. Adakah 
sesuatu yang sia-sia dari se  ap tetes 
air yang anda temui?
 

Masalah Adalah Hadiah. Bila 
anda menganggap masalah 
sebagai beban, anda 

mungkin akan menghindarinya atau 
menjauhinya. Bila anda menganggap 
masalah sebagai halangan, anda 

menjadi kekuatan untuk kesuksesan 
anda. Tanpa masalah, anda tak layak 
memasuki jalur kesuksesan. Bahkan 
hidup ini pun masalah, karena itu 
terimalah sebagai hadiah. Hadiah 
terbesar yang dapat diberikan oleh 
induk elang pada anak²nya bukanlah 
serpihan² makanan pagi ataupun 
dekapan hangat di malam² yang dingin. 

Namun, ke  ka mereka 
melempar anak² itu dari 
tempat yang  nggi. De  k 

pertama anak² elang itu menganggap 
induk mereka sungguh keterlaluan, 
menjerit ketakutan, ma  lah aku. 
Beberapa ke  ka kemudian, bukan 
kema  an yang mereka terima, 
namun keseja  an diri sebagai elang, 
yaitu terbang. Bila anda  dak berani 
mengatasi masalah, anda  dak akan 
menjadi seseorang yang seja  . 
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PELATIHAN di PELATIHAN di 
KANTOR SENDIRI KANTOR SENDIRI 
(PKS)(PKS)

1
Peserta PKS (In house Training) sedang 
menyayikan lagu “Indonesia Raya” pada acara 
pembukaan. 5 Nara Sumber “Peraturan Pemerintah dan Pasca 

Tambang” dari Ditjen Minerba KESDM

2

3

6

7

4

Dari kiri ke kanan : Ketua Pani  a (Drs. Sigit 
Se  adi), Sekretaris ITJEN (Drs. Iman Rochendi 
AK,MM), Inspektur II (Drs. Winarno). 

Penyampain sambutan /arahan pada Pembukaan 
PKS oleh Drs. Iman Rochendi AK,MM.

Ketua Pani  a PKS Drs. Sigit Se  adi.

Acara Penutupan PKS.

Peserta Pela  han di Kantor Sendiri (PKS).



44 Buletin Pengawasan Volume 9 No. 2 Juni 2012


