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EditorialEditorial

Pembaca  yang budiman 

 Selamat berjumpa kembali 
dengan bule  n  pengawasan  Itjen 
KESDM triwulan IV tahun 2012. 
Pada periode ini bertepatan pula 
dengan perayaan keagamaan dan 
nasional. Perayaan keagamaan itu 
adalah Hari Raya Iedul Adha, dan 
perayaan Hari Natal. Sedangkan 
perayaan nasional yaitu Hari 
Pemuda dan Hari Pahlawan, yang 
kita peringa   se  ap tahun.
 Redaksi mengucapkan selamat 
Iedul Adha 1433 H dan tahun 
baru 1434 H bagi umat Islam, dan 
selamat Natal bagi umat Kris  ani. 
Kiranyan dengan bermodal 
kedua semangat tersebut diatas, 
sebagai insan pengawasan 
haruslah pula mempunyai spirit 
yang kuat untuk meningkatkan 
kinerja pengawasan. Sebab dunia 
pengawasan banyak mendapat 
sorotan masyarakat.
 Tantangan tersebut harus 
diatasi melalui peningkatan 
profesionalitas agar segala 
penyimpangan yang dapat 
menimbulkan kerugian dan 

pemborosan dapat dihindari. 
Terpen  ng pula peningkatan 
pengawasan atau pengendalian 
diri. Tanpa itu, sangatlah sulit 
mencapai kinerja pengawasan 
yang maksimal. Oleh karena 
itu, satukan tekad membangun 
pengawasan yang berdayaguna 
dan berhasilguna.

Pembaca yang se  a 
 Pada kesempatan ini, redaksi 
kembali mengajak para kontributor 
(penulis) terutama auditor, 
atau siapa saja yang berminat 
mengirimkan tulisan. Imbauan 
sekaligus ajakan ini selalu hadir 
bertujuan untuk kesinambungan 
penerbitan bule  n kesayangan 
kita. Peran auditor dalam 
krea  vitas tulisan (menulis) akan 
memberikan efek ganda. Tidak 
hanya perolehan angka kredit 
untuk pengembangan karir , tapi 
juga peningkatan profesionalitas 
kerja.
 Oleh kareha itu, redaksi 
berharap banyak agar ajakan ini 
membuahkan hasil sebagaimana 

ajakan sebelumnya. Tanpa 
bosan redaksi selalu mengajak 
kontributor untuk berkarya. Pada 
edisi penghujung tahun 2012  
dapat disimak karya teman-teman 
kita, semoga memberi manfaat 
dan inovasi untuk terus berkarya.  
Kita sambut tahun 2013 dengan 
mempererat kekompakan untuk 
menyongsong tugas kedepan.
 Akhirul kata, redaksi 
menghaturkan terima kasih 
kepada semua pihak yang telah 
berpar  sipasi, bagi yang belum, 
redaksi menunggu hasil karyanya. 
Selamat tahun baru 2013.  Selamat 
bertugas dan berkarya. (MY).
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Rencana Umum 
Ketenagalistrikan Nasional 
Tahun 2005-2015 menyebutkan 
bahwa pertumbuhan 
kebutuhan listrik nasional 
mencapai rata-rata 6,6% per 
tahun. Pada 2015 diperkirakan 
kebutuhan listrik mencapai 
195,8 TWh dan diperlukan 
kapasitas  pembangkit sebesar 
47,7 GW. Batubara pada 
tahun 2015 diperkirakan 
sudah menjadi bahan bakar 
yang paling besar pangsanya 
dibandingkan dengan bahan 
bakar lainnya. Penggunaan 
batubara dalam volume besar 
perlu mendapat perha  an yang 
serius karena batubara lebih besar 
dampaknya terhadap lingkungan bila 
dibandingkan dengan penggunaan 
BBM dan gas bumi. Ak  vitas 
pembangkit listrik mulai dari 
pembangunan, pengangkutan bahan 
bakar, pembangkitan, transmisi dan 
distribusi, dan pembuangan limbah 
dapat mencemarkan lingkungan. 
Pemerintah telah mengeluarkan 
kebijakan untuk mengurangi dampak 
lingkungan dari pembangkit listrik. 
Kebijakan pemerintah tersebut 
tertuang dalam Keputusan Menteri 
Negara Lingkungan Hidup No. KEP-13/
MENLH/3/1995 tentang peraturan 
standar emisi untuk pembangkit 
listrik. Peraturan ini mengatur 
batas maksimum dari semua emisi 
dan mulai tahun 2000 nilai batas 
maksimum yang diperbolehkan yaitu: 
untuk emisi par  kel sebesar 150 mg/
m3, emisi SO2 sebesar 750 mg/m3, 
emisi NO2 sebesar 850 mg/m3, dan 
 ngkat opasitas sebesar 20%.

Dampak-dampak lingkungan yang 

muncul akibat dari ak  vitas pem-
bangkit listrik disebut “eksternali-
tas”. Pada prinsipnya semua dampak 
eksternalitas karena perusahaan/
pemerintah yang membangun pem-
bangkit listrik  dak memper  mbang-
kan dampak tersebut untuk pengam-
bilan keputusan ekonomis nya.

PEMBAHASAN

Dampak-dampak/eksterna l i tas 
tersebut bisa berar   posi  f maupun 
nega  f. Eksternalitas posi  f adalah 
terjadi saat kegiatan yang dilakukan 
oleh seseorang  atau kelompok 
memberikan manfaat pada individu 
atau kelompok lainnya (Sankar, 
2008). Perbaikan pengetahuan di 
berbagai bidang, misalnya ekonomi, 
kesehatan, kimia,  sika memberikan 
eksternalitas posi  f bagi masyarakat. 
Sebagai contoh eksternal posi  f dari 
pembangunan pembangkit listrik 
seper   akses jalan yang dibuat menuju 
proyek pembangunan pembangkit 
ikut dirasakan penduduk sekitar. 
Adapun eksternalitas nega  f terjadi 

saat  kegiatan oleh individu 
atau kelompok menghasilkan 
dampak yang membahayakan 
bagi orang lain. Polusi  adalah 
contoh eskternalitas  nega  ve. 
Eksternalitas nega  f pada saat 
pembangkit listrik tersebut 
membuang limbahnya ke 
udara yang berada di sekitar 
perusahaan. Penduduk 
sekitar pembangkit listrik 
tersebut akan menanggung 
biaya eksternal dari kegiatan 
ekonomi tersebut berupa 
masalah kesehatan dan 
berkurangnya ketersediaan 
udara bersih. 

Perhitngan biaya eksternalitas 
yang banyak digunakan dibeberapa 
negara di Eropa termasuk indonesia 
adalah Metode Impact Pathway 
Approach (IPA), metode ini digunakan 
untuk perhitungan Eksternalitas 
Pembangkit Tenaga Listrik, yang 
menggunakan konsep pemodelan 
Dispersi Atmos  r dalam menganalisis 
dan mencari besarnya Dampak 
Kesehatan serta Biaya Eksternal. 
Dengan didasari juga dari pendapatan 
perkapita masing-masing negara.

Dispersi atmos  r adalah pencemaran/
penyebaran zat pencemar di 
Udara, Sebagai contoh perhitungan 
Perhitungan biaya eksternalitas dari 
PLTU Suralaya menggunakan metode 
yang sama dengan beberapa negara 
di Eropa yaitu dengang perhitungan 
enggunakan metode metode Impact 
Pathway Approach (IPA), metode 
Simple Uniform World Model 
(SUWM), dan Perhitungan Based 
Line Biaya Gangguan Kesehatan. 
Metode pertama dan kedua dihitung 
berdasarkan nilai emisi dan ambient 
dari SOx, NOx dan par  kel debu 
(PM10) pada daerah dengan radius 10 

BIAYA EKSTERNALITASBIAYA EKSTERNALITAS
DALAM PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIKDALAM PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK

Oleh: Riyanto Widodo
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Kisah ini menceritakan 

tentang dua sahabat yang 

berjalan melintasi gurun 

pasir......Saat berjalannya 

waktu mereka mulai bertengkar dan 

yang satu menampar pipi sahabatnya 

Yang ditampar pipinya ha  nya terlu-

ka, tapi tanpa berkata sepatah kata-

pun ... Dia kemudian menulis di pasir 

: “Hari ini sahabat baikku menampar 

wajahku”

Mereka menerus-

kan perjalanan-

nya sampai men-

emukan sebuah 

oasis, Dimana mereka memutuskan 

untuk beris  rahat dan mandi. Tetapi 

orang yang wajahnya ditampar, ter-

jebak di pasir penghisap dan teng-

gelam, tetapi sahabatnya berhasil 

menyelematkannya. Setelah pulih ke-

adaannya !!! 

Dia mengukir kalimat 

di sebuah batu : “Hari 

ini sahabat baikku 

telah menyelamatkan 

hidupku” Orang yang telah menam-

PASIR 
&

BATU

par sahabatnya dan kemudian menolongnya, lalu bertanya : “Setelah aku me-

nampar kamu menulis di pasir, dan sekarang kamu menulis di batu kenapa be-

gitu ?”

Sahabat yang ditanya menjawab : “Ke  ka seseorang menyaki  , kita 

harus menuliskannya di pasir, Sehingga angin bisa memaa  an kita 

dengan meniupnya lenyap tak terbatas” “Tapi saat orang melakukan 

kebaikan untuk kita, kita harus mengukirnya di batu, supaya  dak 

ada satu angin pun yang sanggup menghapuskan ingatan indah itu”  Belajar 

untuk untuk menuliskan kepedihan di pasir....... Dan mengukir pengalaman 

baikmu di batu cadas. Orang bijak berkata : memerlukan waktu satu menit 

untuk menemukan seseorang yang spesial, satu jam untuk bisa menghargainya, 

satu hari untuk bisa menyukai dan mengasihi. Tetapi di butuhkan waktu seumur 

hidup untuk bisa melupakannya.
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Bagi seorang auditor, 
mengungkapkan temuan 
dengan buk  -buk   audit yang 

valid dan de  l merupakan sebuah 
prestasi tersendiri. Dari sana, terlihat 
prestasi kerja dan kecakapan seorang 
auditor dalam menganalisa suatu 
masalah. 

Faktanya,  dak mudah 
mengungkapkan hal-hal yang 
demikian, terutama bagi seorang 
internal auditor. Seorang internal 
auditor dapat mengalami dilema 
dalam melaksanakan tugasnya. 
Pada satu pihak, internal auditor 
dituntut untuk tetap independen 
sebagai bentuk tanggungjawabnya 
kepada publik dan profesinya. Di sini 
kon  ik audit muncul ke  ka auditor 
internal menjalankan ak  vitas audit. 

Internal auditor akan menjumpai 
masalah ke  ka harus melaporkan 
temuan-temuan yang mungkin  dak 
menguntungkan dalam penilaian 
kinerja manajemen obyek audit yang 
dilakukannya. Ke  ka obyek audit 
menawarkan sebuah imbalan atau 
tekanan kepada internal auditor 
untuk menghasilkan laporan audit 
yang diinginkan oleh obyek audit 
maka menjadi dilema e  ka. Untuk itu 
internal auditor dihadapkan kepada 
pilihan-pilihan keputusan yang terkait 
dengan hal-hal keputusan e  s dan 
 dak e  s.

Masalah tersebut mempengaruhi 
penilaian kinerja internal auditor 
khususnya lembaga internal auditor 
pemerintah atau yang lebih dikenal 
dengan Inspektorat Jenderal . 
Akibatnya  mbul kekurangpercayaan 
kinerja Inspektorat Jenderal. Seringkali 

kita mendengar bahwa hasil audit 
Inspektorat Jenderal begitu-begitu 
saja, karena ke  ka ada masalah yang 
ter-blow up di media massa, misalnya 
kasus korupsi yang ditangani oleh 
KPK, Kejaksaan atau lembaga lain di 
luar instansi, maka kinerja Inspektorat 
Jenderal akan dipertanyakan. Apakah 
masalah tersebut  dak ditemukan 
oleh Inspektorat Jenderal?

Seberapa hebat Inspektorat Jenderal 
di mata Kemeteriannya sendiri? 
Seberapa besar kepercayaan unit 
terhadap Inspektorat Jenderal? Lalu 
dengan apa kita membuk  kannya?

AUDIT MUTU

Salah satu cara yang ditempuh oleh 
banyak lembaga untuk merebut 
kepercayaan masyarakat atas kinerja 

AUDIT MUTU PADA ITJEN KESDM,  PERLUKAH ?
Oleh Ismawa   dan Supan  
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[05] Biaya Eksternalitas 
Dalam Pembangu-
nan Pembangkit Lis-
trik.

[07] Strategi Pengawas-
anTerhadap Pembe-
rian Izin dan Opera-
sionalisasi Bidang 
Pertambangan

[11] Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan 
(Cooporate Social 
Responsibility)
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SEMINAR HASIL PENGAWASANSEMINAR HASIL PENGAWASAN
SEMESTER II ITJEN KESDMSEMESTER II ITJEN KESDM (Solo, 3 Desember 2012) (Solo, 3 Desember 2012)

Lensa  Per i s t iwaLensa  Per i s t iwa

3
Sekretaris ITJEN(Bpk. 
Iman Rochendi AK) mem-
buka  acara Seminar.

Peserta Seminar. Peserta Seminar.1 2

Paparan hasil Pengawasan IRAT III. Paparan hasil Pengawasan 
IRAT I.

Paparan hasil PengawasanIRAT IV.PPPP4 PP
IIII6PP5

Paparan hasil Pengawasan IRAT II. Penutup Seminar oleh 
Ketua PANPEL

Penyampaian hasil Seminar.PPPP7 9PP8
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Lensa  Per i s t iwaLensa  Per i s t iwa

1

3

5

Laporan Ketua PANPEL

Inspektur II (Bpk. Drs. Winarno), memberikan ucapan 
selamat kepada peserta PIAK

Foto bersama Pejabat Eselon II dengan Peserta
Sekretaris Itjen (Bpk. Iman Rochendi AK) 
memberikan penghargaan kepada Wakil Unit 
Satker peserta PIAK

Sekretaris ITJEN KESDM (Bpk. Iman Rochendi AK).2

4

6

Foto bersama Pejabat Eselon II dengan Peserta

PAPARAN HASIL AKHIRPAPARAN HASIL AKHIR
PENILAIAN  INISIATIF ANTI KORUPSI (PIAK) PENILAIAN  INISIATIF ANTI KORUPSI (PIAK) 

KESDM Tahun 2012 (Purwokerto, 26 sd 28 November 2012)KESDM Tahun 2012 (Purwokerto, 26 sd 28 November 2012)
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1

3

5

Peserta WORKSHOP

Peserta WORKSHOP

Nara Sumber WORKSHOP Nara Sumber WORKSHOP

Peserta WORKSHOP2

4

6

Sekretaris ITJEN KESDM (Bp. Iman Rochendi AK)/

Lensa  Per i s t iwa

WORKSHOP DIAGNOSTIC WORKSHOP DIAGNOSTIC 
ASSESSMENT, SATGAS & TIM MONEY SPIPASSESSMENT, SATGAS & TIM MONEY SPIP
ITJEN KESDMITJEN KESDM (Bogor, 3 sd 5 Oktober 2012) (Bogor, 3 sd 5 Oktober 2012)
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Lensa  Per i s t iwaLensa  Per i s t iwa

PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURALPELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN ITJEN & DITJEN - KESDMDI LINGKUNGAN ITJEN & DITJEN - KESDM

Dirjen Ketenagalistrikan
(Bpk. Ir. Jarman, MSc)

Pejabat Struktural Eselon 
III & IV yang dilantik

1

3

Jajaran Pimpinan /Struktural Eselon II, yang hadir pada acara pelantikan2
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PENDAHULUAN

Rencana Umum 
Ketenagalistrikan Nasional 
Tahun 2005-2015 menyebutkan 
bahwa pertumbuhan 
kebutuhan listrik nasional 
mencapai rata-rata 6,6% per 
tahun. Pada 2015 diperkirakan 
kebutuhan listrik mencapai 
195,8 TWh dan diperlukan 
kapasitas  pembangkit sebesar 
47,7 GW. Batubara pada 
tahun 2015 diperkirakan 
sudah menjadi bahan bakar 
yang paling besar pangsanya 
dibandingkan dengan bahan 
bakar lainnya. Penggunaan 
batubara dalam volume besar 
perlu mendapat perha  an yang 
serius karena batubara lebih besar 
dampaknya terhadap lingkungan bila 
dibandingkan dengan penggunaan 
BBM dan gas bumi. Ak  vitas 
pembangkit listrik mulai dari 
pembangunan, pengangkutan bahan 
bakar, pembangkitan, transmisi dan 
distribusi, dan pembuangan limbah 
dapat mencemarkan lingkungan. 
Pemerintah telah mengeluarkan 
kebijakan untuk mengurangi dampak 
lingkungan dari pembangkit listrik. 
Kebijakan pemerintah tersebut 
tertuang dalam Keputusan Menteri 
Negara Lingkungan Hidup No. KEP-13/
MENLH/3/1995 tentang peraturan 
standar emisi untuk pembangkit 
listrik. Peraturan ini mengatur 
batas maksimum dari semua emisi 
dan mulai tahun 2000 nilai batas 
maksimum yang diperbolehkan yaitu: 
untuk emisi par  kel sebesar 150 mg/
m3, emisi SO2 sebesar 750 mg/m3, 
emisi NO2 sebesar 850 mg/m3, dan 
 ngkat opasitas sebesar 20%.

Dampak-dampak lingkungan yang 

muncul akibat dari ak  vitas pem-
bangkit listrik disebut “eksternali-
tas”. Pada prinsipnya semua dampak 
eksternalitas karena perusahaan/
pemerintah yang membangun pem-
bangkit listrik  dak memper  mbang-
kan dampak tersebut untuk pengam-
bilan keputusan ekonomis nya.

PEMBAHASAN

Dampak-dampak/eksterna l i tas 
tersebut bisa berar   posi  f maupun 
nega  f. Eksternalitas posi  f adalah 
terjadi saat kegiatan yang dilakukan 
oleh seseorang  atau kelompok 
memberikan manfaat pada individu 
atau kelompok lainnya (Sankar, 
2008). Perbaikan pengetahuan di 
berbagai bidang, misalnya ekonomi, 
kesehatan, kimia, fi sika memberikan 
eksternalitas posi  f bagi masyarakat. 
Sebagai contoh eksternal posi  f dari 
pembangunan pembangkit listrik 
seper   akses jalan yang dibuat menuju 
proyek pembangunan pembangkit 
ikut dirasakan penduduk sekitar. 
Adapun eksternalitas nega  f terjadi 

saat  kegiatan oleh individu 
atau kelompok menghasilkan 
dampak yang membahayakan 
bagi orang lain. Polusi  adalah 
contoh eskternalitas  nega  ve. 
Eksternalitas nega  f pada saat 
pembangkit listrik tersebut 
membuang limbahnya ke 
udara yang berada di sekitar 
perusahaan. Penduduk 
sekitar pembangkit listrik 
tersebut akan menanggung 
biaya eksternal dari kegiatan 
ekonomi tersebut berupa 
masalah kesehatan dan 
berkurangnya ketersediaan 
udara bersih. 

Perhitngan biaya eksternalitas 
yang banyak digunakan dibeberapa 
negara di Eropa termasuk indonesia 
adalah Metode Impact Pathway 
Approach (IPA), metode ini digunakan 
untuk perhitungan Eksternalitas 
Pembangkit Tenaga Listrik, yang 
menggunakan konsep pemodelan 
Dispersi Atmosfi r dalam menganalisis 
dan mencari besarnya Dampak 
Kesehatan serta Biaya Eksternal. 
Dengan didasari juga dari pendapatan 
perkapita masing-masing negara.

Dispersi atmosfi r adalah pencemaran/
penyebaran zat pencemar di 
Udara, Sebagai contoh perhitungan 
Perhitungan biaya eksternalitas dari 
PLTU Suralaya menggunakan metode 
yang sama dengan beberapa negara 
di Eropa yaitu dengang perhitungan 
enggunakan metode metode Impact 
Pathway Approach (IPA), metode 
Simple Uniform World Model 
(SUWM), dan Perhitungan Based 
Line Biaya Gangguan Kesehatan. 
Metode pertama dan kedua dihitung 
berdasarkan nilai emisi dan ambient 
dari SOx, NOx dan par  kel debu 
(PM10) pada daerah dengan radius 10 

BIAYA EKSTERNALITASBIAYA EKSTERNALITAS
DALAM PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIKDALAM PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK

Oleh: Riyanto Widodo
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km dari PLTU Suralaya (Desa Suralaya, 
Lebak gede dan Salira Indah). 
Sedangkan metode yang ke  ga 
dihitung dari biaya masyarakat yang 
datang ke  ga Puskemas pada radius 
10 km (Puskesmas Suralaya, Salira 
Indah dan Lebak Gede). Pengukuran 
kadar SOx, NOx dan PM10, yang 
dihasilkan seiring dengan produksi 
listrik dari PLTU Suralaya, dilakukan 
secara ru  n sejak beroperasinya PLTU 
Suralaya. 

Dalam prakteknya, bukan hanya 
pemerintah saja yang perlu dan 
dapat mengatasi eksternalitas 
itu, melainkan juga pihak-pihak 
nonpemerintah, baik itu pribadi/
kelompok maupun perusahaan/ 
organisasi kemasyarakatan. Untuk 
mudahnya, kita sebut saja pihak-pihak 
nonpemerintah tersebut sebagai 
pihak “pribadi” atau “swasta”. Pada 
dasarnya, tujuan yang hendak dicapai 
oleh pemerintah maupun pihak 
swasta (perorangan dan kelompok), 
berkenaan dengan penanggulangan 
eksternalitas itu sama saja, yakni 
untuk mendorong alokasi sumber 
daya agar mendeka   kondisi yang 
op  mum secara sosial. 

1. Solusi swasta
• kesadaran masyarakat untuk 

menjaga lingkungan.
• M e n d i r i k a n  o r g a n i s a s i -

organisasi sosial pelestarian 
l i n g k u n g a n  h i d u p  y a n g 
didirikan oleh perusahaan 
yang membangun pembangkit 
b e k e r j a  s a m a  d e n g a n 
pemerintah dan masyarakat

• P e n y u s u n a n a n  k o n t r a k 
pembangunan PLTU lebih 
m e m p e r h a t i k a n  k o n d i s i 
masyarakat sekitar.

• N e g o i s a s i  d a r i  s e t i a p 
permasalahan l ingkungan 
akibat dampak dari pencemaran 
lingkungan.

Namun solusi swasta  dak selalu 
berhasil, karena:
• Kesadaran masyarakat yang 

k u r a n g  d a l a m  m e n j a g a 

lingkungan
• Tidak terjadi kata sepakat dalam 

negoisasi karena pihak-pihak 
yang berkepentingan terlalu 
banyak.

2. Solusi pemerintah
• m e n e r a p k a n  k e b i j a k a n -

kebijakan atau pendekatan 
k o m a n d o  d a n  k o n t r o l 
( c o m m a n d - a n d - c o n t r o l 
policies), atau menerapkan 
k e b i j a k a n - k e b i j a k a n 
berdasarkan pendekatan pasar 
(market-base policies).

• Penegakkan dari  regulasi 
yang dibuat pemerintah yang 
berkaitan dengan pembatasan 
polusi pada ambang tertentu.

• Pajak pigovian atau Pajak 
yang khusus diterapkan untuk 
mengoreksi dampak dari suatu 
eksternalitas negatif.

• Kebijakan berupa  kewajiban 
m e n g g u n a k a n  t e k n o l o g i 
p e m b a n g k i t  l i s t r i k  y a n g 
menghasilkan tingkat emisi 
rendah serta membangun 
instalasi pengolah limbah.

• Pemberian subsidi pada PLTU 
yang memiliki eksternalitas 
positif.

Namun solusi untuk pemerintah 
juga  dak selalu berhasil, karena:
• pemerintah kurang tegas dalam 

menerapkan sanksi ambang 
batas polusi udara.

• Pemerintah belum dapat 
membuat  pa jak  p igov ian 
maupun besarnya subsidi/
reward kepada perusahaan 
yang mendirikan PLTU 

• Biaya yang dikeluarkan untuk 
teknologi pembangkit listrik 
dengan tingkat emisi rendah 
sangat mahal.

• Biaya pembangunan instalasi 
pengolah limbah sangat mahal.

PENUTUP

1. Biaya eksternalitas dari suatu 
pembangkit listrik perlu dilakukan 

perhitungan mengingat mengingat 
dampaknya yang besar terhadap 
kesehatan, lingkungan, bahkan 
pembangunan  ekonomi itu sendiri. 
Sebagai masukan dalam membuat 
perencanaan ketenagalistrikan 
yang berwawasan lingkungan 
sehingga diharapkan pembangkit 
listrik dengan menggunakan energi 
terbarukan dapat bersaing sebagai 
opsi dalam penyediaan tenaga 
listrik.

2. P e n y e m p u r n a a n  k e m b a l i 
perhitungan-perhitungan atau 
penelitian-penelitian dari biaya 
eksternalitas yang telah dilakukan.

 Penegakkan kebijakan-kebijakan 
y a n g  t e l a h  d i b u a t  t e r k a i t 
massalah dampak lingkunan dari 
pembangunan suatu Pembangkit 
listrik

Pembuatan Kebijakan-kebijakan 
berupa kebijakan Pigovian tax, 
regulasi, maupun solusi yang 
berasal dari masyarakat. 
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Sari

Permasalahan yang sering kita 
jumpai dalam penerbitan Izin Usaha 
Pertambangan (IUP) pada saat 
ini adalah adanya tumpang  ndih 
lahan terkait antar pemegang IUP 
maupun tumpang  ndih dengan 
Sektor Kehutanan dan Pertanian. 
Dermikian juga halnya dengan 
Inspektur Tambang (IT) yang ada 
pada saat ini masih kurang, apabila 
dilihat dari jumlahnya yaitu sebanyak 
87 (delapan puluh tujuh) orang 
(Pusat : 31 orang, Provinsi : 35 
orang, Kab/Kota : 21 orang) dengan 
obyek pengawasan sebanyak 10.644 
perusahaan tambang.

Untuk itu diperlukan strategi 
pengawasan dalam penerbitan/
pemberian Izin Usaha Pertambangan 
dan perlu dilakukan rekruitmen/
pengadaan calon Inspektur Tambang 
baru serta pengangkatan Calon 
Inspektur Tambang yang telah 
memenuhi persyaratan.

PEMBAHASAN.

A. Jenis Tambang dan Kewenangan 
Perizinannya.

1. Jenis Tambang
Berdasarkan Pasal 34 UU No 4 
Tahun 2009, Usaha Pertambangan 
dikelompokkan atas :

 a.  Pertambangan Mineral

      1.  Mineral Radio Aktif
 Sesuai Pasal 2 ayat (2) huruf a. 

PP No. 23 Tahun 2010 melipu   
: Radium, Thorium, Uranium, 
Monasit, dan Bahan galian 
radioak  f lainnya.

      2.  Mineral Logam

 Sesuai Pasal 2 ayat (2) huruf b. 
PP No. 23 Tahun 2010 melipu   
:  li  um, berilium, magnesium, 
kalium, kalsium, emas, 
tembaga, perak,  mbal, seng, 
 mah, nikel, mangaan, pla  na, 

bismuth, molibdenum, bauksit, 
air raksa, wolfram,  tanium, 
barit, vanadium, kromit, 
an  moni, kobalt, tantalum, 
cadmium, galium, indium, 
yitrium, magne  t, besi, galena, 
alumina, niobium, zirkonium, 
ilmenit, khrom, erbium, 
y  erbium, dysprosium, 
thorium, cesium, lanthanum, 
niobium, neodymium, 
hafnium, scandium, aluminium, 
palladium, rhodium, 
osmium, ruthenium, iridium, 
selenium, telluride, stronium, 
germanium, dan zeno  n.

      3.  Mineral Bukan Logam
 Sesuai Pasal 2 ayat (2) huruf c. 

PP No. 23 Tahun 2010 melipu   :  

intan, korundum, grafi t, arsen, 
pasir kuarsa, fl uorspar, kriolit, 
yodium, brom, klor, belerang, 
fosfat, halit, asbes, talk, mika, 
magnesit, yarosit, oker, fl uorit, 
ball clay, fi re clay, zeolit, kaolin, 
feldspar, bentonit, gipsum, 
dolomit, kalsit, rijang, pirofi lit, 
kuarsit, zirkon, wolastonit, 
tawas, batu kuarsa, perlit, 
garam batu, clay, dan batu 
gamping untuk semen.

      4.  Batuan
 Sesuai Pasal 2 ayat (2) huruf d. 

PP No. 23 Tahun 2010 melipu   
:  pumice, tras, toseki, obsidian, 
marmer, perlit, tanah diatome, 
tanah serap (fullers earth), 
slate, granit, granodiorit, 
andesit, gabro, perido  t, 
basalt, trakhit, leusit, tanah 
liat, tanah urug, batu apung, 
opal, kalsedon, chert, kristal 
kuarsa, jasper, krisoprase, kayu 
terkersikan, gamet, giok, agat, 

STRATEGI PENGAWASAN TERHADAP PEMBERIAN IZIN STRATEGI PENGAWASAN TERHADAP PEMBERIAN IZIN 
DAN OPERASIONALISASI BIDANG PERTAMBANGANDAN OPERASIONALISASI BIDANG PERTAMBANGAN
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diorit, topas, batu gunung 
quarry besar, kerikil galian dari 
bukit, kerikil sungai, batu kali, 
kerikil sungai ayak tanpa pasir, 
pasir urug, pasir pasang, kerikil 
berpasir alami (sirtu), bahan 
 mbunan pilihan (tanah), 

urukan tanah setempat, tanah 
merah (laterit), batu gamping, 
onik, pasir laut, dan pasir 
yang  dak mengandung unsur 
mineral logam atau unsur 
mineral bukan logam 
dalam jumlah yang berar   
di  njau dari segi ekonomi 
pertambangan.

 b. Pertambangan Batubara
 Sesuai Pasal 2 ayat (2) 

huruf e. PP No. 23 Tahun 
2010 melipu   : Bitumen 
Padat, Batuan Aspal, 
Batubara, dan Gambut.

Pelaksanaan usaha 
pertambangan berdasarkan 
Pasal 35 UU No. 4 Tahun 2009, 
dilaksanakan dalam bentuk :

a.  Izin Usaha Pertambangan 
(IUP)

Terdiri atas 2 (dua) tahap :
1.  IUP Eksplorasi

 Melipu   kegiatan : 
penyelidikan umum, 
eksplorasi dan studi 
kelayakan.

 Masa Berlakunya IUP 
Eksplorasi adalah sebagai 
berikut :

 a.  Pertambangan Mineral
◊ Mineral Logam paling 

lama 8 (delapan) tahun. 
◊ Luas WIUP paling sedikit 

5.000 (lima ribu) hektare 
dan paling banyak 100.000 
(seratus ribu) hektare.

◊ M i n e r a l  B u k a n  L o g a m 
paling lama 3 (tiga) tahun 
dan untuk mineral bukan 
logam tertentu paling lama 
7 (tujuh) tahun.  Luas WIUP 
paling sedikit 500 (lima 
ratus) hektare dan paling 

banyak 25.000 (dua puluh 
lima ribu) hektare.

◊ Batuan paling lama 3 (tiga) 
tahun. Luas WIUP paling 
sedikit 5 (lima) hektare) dan 
paling banyak 5.000 (lima 
ribu) hektare.

 b.  Pertambangan Batubara 
◊ Paling lama 7 (tujuh) tahun.
◊ Luas WIUP paling sedikit 

5.000 (lima ribu) hektare dan 
paling banyak 50.000 (lima 
puluh ribu) hektare.

2.  IUP Operasi Produksi
 Melipu   kegiatan : konstruksi, 

penambangan, pengolahan 
dan pemurnian, serta 
pengangkutan dan penjualan. 

 Masa Berlakunya IUP Operasi 

Produksi adalah sebagai berikut 
:

 a.  Pertambangan Mineral
◊ Mineral Logam paling lama 

20 (dua puluh) tahun dan 
dapat diperpanjang  2 (dua) 
ka l i  masing-masing 10 
(sepuluh) tahun.  Luas WIUP 
paling banyak 25.000 (dua 
puluh ribu) hektare.

◊ Mineral Bukan Logam paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan 
dapat diperpanjang 2 (dua) 
kali masing-masing 5 (lima) 
tahun.                 Luas WIUP 
paling banyak 5.000 (lima 
ribu) hektare.

◊ M i n e r a l  B u k a n  L o g a m 
tertentu paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan dapat 
diperpanjang 2 (dua) kali 
masing-masing 10 (sepuluh) 
tahun.

◊ Batuan  pa l ing  lama 5 
(l ima) tahun dan dapat 
diperpanjang 2 (dua) kali 
masing-masing 5 (l ima) 
tahun.       Luas WIUP paling 
banyak  1.000 (seribu) 
hektare.

 b.  Pertambangan Batubara 
◊ p a l i n g  l a m a  2 0  ( d u a 

puluh) tahun dan dapat 
diperpanjang 2 (dua) kali 
masing-masing 10 (sepuluh) 
tahun.

◊ Luas WIUP paling banyak 
15.000 (lima belas ribu) 
hektare.

IUP Diberikan kepada :
• Badan Usaha

• Koperasi, dan
• Perseorangan

b.  Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
Kegiatan Pertambangan Rakyat 
dikelompokkan menjadi :
• Pertambangan Mineral Logam
• Pertambangan Mineral Bukan 

Logam
• Pertambangan Batuan; dan/

atau



9Buletin Pengawasan Volume 9 No. 4 Desember 2012

Laporan U tamaLaporan U tama

• Pertambangan Batubara.

Luas Wilayah  yang diberikan 
untuk 1 (satu) IPR adalah :
• P e r s e o r a n g a n                                                

paling banyak 1 (satu) hektare.
• K e l o m p o k  M a s y a r a k a t                                    

paling banyak 5 (lima) hektare
• K o p e r a s i 

paling banyak 10 (sepuluh) 
hektare

Sedangkan jangka waktu yang 
diberikan untuk 1 (satu) IPR 
diberikan jangka waktu selama 
5 (lima) tahun dan dapat 
diperpanjang.

c.  Izin Usaha Pertambangan Khusus 
(IUPK)
IUPK Terdiri atas 2 (dua) tahap, 
yaitu :
1.  IUPK Eksplorasi

 Melipu   kegiatan : penyelidikan 
umum, eksplorasi dan studi 
kelayakan.

2.  IUPK Operasi Produksi
 Melipu   kegiatan : konstruksi, 

penambangan, pengolahan 
dan pemurnian, serta 
pengangkutan dan penjualan. 

IUPK Diberikan kepada Badan 
Usaha yang berbadan hukum 
Indonesia yaitu : 

 1. Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) 

 2. Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD)

 3. Badan Usaha Swasta.
BUMN dan BUMD mendapat 
prioritas dalam mendapatkan 
IUPK.
Badan Usaha Swasta untuk 
mendapatkan IUPK dilaksanakan 
dengan cara lelang WIUPK.

Masa Berlaku dan Luas Wilayah 
IUPK Eksplorasi yaitu :

 1.  Pertambangan Mineral Logam
• Paling lama 8 (delapan) tahun. 
• Luas  1 (satu) WIUPK paling 

banyak 100.000 (seratus ribu) 
hektare.

 2.  Pertambangan Batubara 
• Paling lama 7 (tujuh) tahun.
• Luas 1 (satu) WIUPK paling 

banyak 50.000 (lima puluh ribu) 
hektare.

Masa Berlakunya IUPK Operasi 
Produksi adalah sebagai berikut :

 1.  Pertambangan Mineral Logam
• Paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan dapat diperpanjang  
2 (dua) kali masing-masing 10 
(sepuluh) tahun.

• Luas WIUPK paling banyak 
25.000 (dua puluh ribu) hektare.

 2.  Pertambangan Batubara 
• Paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan dapat diperpanjang 
2 (dua) kali masing-masing 10 
(sepuluh) tahun.

• Luas WIUPK paling banyak 
15.000 (lima belas ribu) hektare.

2. Kewenangan Perizinan
a. Kewenangan Perizinan IUP 
diberikan oleh :

 1. Bupa  /Walikota apabila 
WIUP berada di dalam satu 
wilayah kabupaten/kota.

 2. Gubernur apabila WIUP 
berada pada lintas wilayah 
kabupaten/kota dalam 1 (satu) 
provinsi setelah mendapatkan 
rekomendasi dari bupa  /
walikota setempat sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

 3. Menteri apabila WIUP 
berada pada lintas wilayah 
provinsi setelah mendapatkan 
rekomendasi dari Gubernur 
dan Bupa  /Walikota setempat 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan.

 b.  Kewenangan Perizinan IPR :
 1. Bupa  /Walikota memberikan 

IPR terutama kepada penduduk 
setempat, baik perseorangan 
maupun kelompok masyarakat 
dan/atau koperasi

 2. Bupa  /Walikota dapat 

melimpahkan kewenangan 
pelaksanaan pemberian 
IPR kepada Camat sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

 3. Untuk memperoleh IPR, 
pemohon wajib menyampaikan 
surat permohonan kepada 
Bupa  /Walikota. 

c.  Kewenangan Perizinan IUPK :
 1.  IUPK diberikan oleh Menteri 

dengan memperha  kan 
kepen  ngan daerah.

 2.  Diberikan untuk 1 (satu) jenis 
mineral logam atau batubara 
dalam 1 (satu) WIUPK.

 3. Pemegang IUPK yang 
menemukan mineral lain di 
dalam WIUPK yang dikelola 
diberikan prioritas untuk 
mengusahakannya.

 4. Pemegang IUPK yang 
bermaksud mengusahakan 
mineral lain wajib mengajukan 
permohonan IUPK baru kepada 
Menteri.

 5. Pemegang IUPK dapat 
menyatakan  dak berminat 
untuk mengusahakan mineral 
lain yang ditemukan tersebut, 
dan wajib menjaga mineral 
lain tersebut agar  dak 
dimanfaatkan pihak lain.

 6. IUPK untuk mineral lain 
tersebut dapat diberikan 
kepada pihak lain oleh menteri.

B. Permasalahan yang 
Ditemukan Terkait Pemberian 
Izin dan Operasionalisasi Bidang 
Pertambangan.

Permasalahan yang sering ditemukan 
adalah sebagai berikut :
1.  Pemberian Izin

Permasalahan yang menonjol 
dalam penerbitan Izin Usaha 
Pertambangan (IUP) pada saat 
ini adalah adanya tumpang  ndih 
lahan, terkait antar pemegang 
IUP (Badan Usaha, Koperasi, 
Perseorangan), maupun tumpang 
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 ndih dengan Sektor Kehutanan 
dan Pertanian.

2.  Operasional Pertambangan
Inspektur Tambang (IT) yang 
ada pada saat ini masih kurang, 
apabila dilihat dari jumlahnya 
yaitu sebanyak 87 (delapan puluh 
tujuh) orang (Pusat : 31 orang, 
Provinsi : 35 orang, Kab/Kota : 21 
orang) dengan obyek pengawasan 
sebanyak 10.644 perusahaan 
tambang.

C. Strategi Pengawasan atas 
Pemberian Izin dan Operasionalisasi 
Bidang Pertambangan.
1.  Pemberian Izin 

Strategi pengawasan dalam 
penerbitan/pemberian Izin Usaha 
Pertambangan adalah :
• Peningkatan Profesionalisme 

Auditor melalui Diklat Teknis 
maupun Pelatihan-Pelatihan  
d i  K a n t o r / P K S   u n t u k 
penambahan pengetahuan dan 
kemampuannya.

• Penetapan Pedoman Audit, baik 
berupa petunjuk pelaksanaan 
maupun petunjuk  tekn is 
pemeriksaan serta penetapan 
Standar Operating Prosedur 
(SOP) dengan memadai.

• Diper lukan pemeriksaan/
audit secara berkala yang 
ditetapkan melalui Program 
Kerja Pengawasan Tahunan 
dan pemeriksaan mendadak 
atau pemeriksaan sewaktu-
waktu berdasarkan kebutuhan, 
m i s a l n y a  k a r e n a  a d a n y a 
permasalahan dan perlu segera 
dilakukan pemeriksaan.

Untuk terlaksananya proses 
penerbitan IUP dengan baik, 
efek  vitas pelaksanaan 
pengawasan Inspektorat Jenderal 
KESDM dan Inspektorat Jenderal 
Kementerian Dalam Negeri serta 
Inspektorat Pemerintah Daerah 
(Provinsi, Kabupaten/Kota), sesuai 
dengan kewenangannya harus 
dilakukan dan apabila diperlukan 

Inspektorat  Jenderal KESDM, 
Inspektorat Jenderal Kementerian 
Dalam Negeri dan Inspektorat 
Pemda terkait perlu bekerja sama 
untuk tujuan dimaksud.

2. Dalam pelaksanaan pengawasan 
operasional pertambangan, yang 
pada saat ini dengan permasalahan 
kekurangan Inspektur Tambang, 
kita perlu lakukan dengan jalan 
rekruitmen/pengadaan calon 
Inspektur Tambang baru serta 
pengangkatan Calon Inspektur 
Tambang yang telah memenuhi 
persyaratan. 

Disini perlu dicerma   bahwa 
untuk seseorang yang telah lulus 
diklat Inspektur Tambang dan 
telah memenuhi syarat sebagai 
Inspektur Tambang, seharusnya 
ditempatkan sesuai dengan 
rencana, bukan ditempatkan pada 
jabatan lain. 
Disamping hal tersebut, untuk 
Inspektur Tambang yang ada pada 
saat ini, perlu dilakukan pembinaan 
lebih lanjut dalam rangka 
peningkatan kompetensinya.   

D. Rekomendasi untuk 
mengop  malkan Pengawasan atas 
Pemberian Izin dan Operasionalisasi 
Bidang Pertambangan. 

• Dalam rangka pengelolaan Sektor 
ESDM, khususnya penerbitan 
IUP, Inspektorat Jenderal 
KESDM, Inspektorat Jenderal 
Kementerian Dalam Negeri, 
dan Inspektorat Pemerintah 
Daerah (Provinsi, Kabupaten, 
Kota) perlu melaksanakan 
tugas pengawasan sesuai 
dengan kewenangannya dan 
bersinergi satu sama lain, agar 
tidak ada permasalahan dalam 
penerbitan IUP.

• Dalam proses penerbitan IUP, 
agar dilaksanakan berdasarkan 
data/peta yang akurat, baik 
wilayah komoditas maupun 

wilayah sektor lain (Kehutanan, 
Pertanian) serta batas wilayah 
pemerintahan dengan didukung 
oleh sumber daya manusia yang 
kompeten.

• Terhadap kurangnya Inspektur 
Tambang dalam operasional 
pertambangan, perlu dilakukan 
rekruitmen/pengadaan calon 
I n s p e k t u r  T a m b a n g  d a n 
pengangkatan calon Inspektur 
Tambang yang telah memenuhi 
syarat  serta peningkatan 
kompetensi Inspektur Tambang 
yang ada pada saat ini melalui 
pendidikan dan pelatihan teknis.

DAFTAR PUSTAKA :

Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor : 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan 
Batubara.

Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor : 22 Tahun 2010 
tentang Wilayah Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor : 23 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Kegiatan 
Usaha Pertambangan Mineral dan 
Batubara.
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SARI

Pengelolaan perusahaan migas dan 
tambang serta pembangkit listrik 
yang sudah berproduksi untuk me-
ningkatkan program Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan/Corporate Social 
Responsibility (CSR) yang bermanfaat 
meningkatkan taraf hidup masyarakat 
sekitarnya (pro poor). Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan / Corporate Social 
Responsibility (CSR) didefi nisikan :  
komitmen  usaha  untuk  ber  ndak  
secara  e  s, beroperasi secara  legal 
dan berkontribusi untuk  peningkatan 
ekonomi  bersama dengan peningka-
tan kualitas hidup dari karyawan dan 
keluarganya, masyarakat lokal dan 
masyarakat secara lebih luas (Clem-
ent K. Sankat).

Sementara itu,  The World Business 
Council for Sustainable Development 
/  WBCSD  berpendapat  Corporate  
Social Responsibility  (CSR) adalah  
komitmen bisnis untuk berkontri-
busi dalam pembangunan ekonomi 
berkelanjutan, bekerja dengan  para  
karyawan  perusahaan,  keluarga  
karyawan  tersebut  berikut masyara-
kat setempat (lokal) dan masyarakat 
secara keseluruhan dalam rangka me-
ningkatkan kualitas kehidupan.

PENDAHULUAN

Secara umum pengelolaan sum-
ber daya alam di Indonesia sampai 
saat ini lebih didasarkan pada upa-
ya memenuhi kebutuhan investasi 
dalam rangka pemulihan kondisi eko-
nomi. Kebijakan ini mendeskripsikan 
bahwa pengelolaan sumber daya 
alam lebih di pandang dan dipahami 
dalam konteks economics sense dan 
belum mengarah pada ecological and 
sustainable sense    ( Mas Achmad 

Santoso).  Prak  k pengelolaan Sum-
ber Daya Alam ( SDA)  dak memper-
ha  kan aspek kerentanan (vulnerabil-
ity) dan keterbatasan daya dukung 
dari SDA, kesejahteraan masyarakat 
lokal/setempat, pekerja, dan keru-
sakan lingkungan.

Secara teori  s CSR merupakan in   
dari e  ka bisnis, dimana suatu peru-
sahaan  dak hanya mempunyai kew-
ajiban-kewajiban ekonomis dan legal 
kepada pemegang saham (sharehold-
ers), tetapi perusahaan juga mempu-
nyai kewajiban terhadap pihak lain 
yang berkepen  ngan (stakeholders). 
Semua itu  dak lepas dari kenyataan 
bahwa suatu perusahaan  dak bisa 
hidup, beroperasi, dan bertahan ser-
ta memperoleh keuntungan tanpa 
bantuan dari berbagai pihak. Jadi CSR 
lebih menunjukkan kepedulian peru-
sahaan terhadap kepen  ngan pihak-
pihak lain secara lebih luas (stake-
holders) dari pada hanya sekadar 
kepen  ngan perusahaan itu sendiri. 
CSR itu sendiri merujuk pada semua 
hubungan yang terjadi antara perusa-
haan dengan pelanggan (customers), 
karyawan (employers), komunitas 
masyarakat, investor, pemerintah, 
dan pemasok (supplier) serta kom-
pe  tornya itu sendiri.

Kepedulian perusahaan itu sendiri 
terlihat dari komitmen perusahaan 
untuk mempertanggungjawabkan 
segala dampak dari ak  vitas usah-
anya dalam dimensi ekonomi, sosial, 
dan lingkungan  {triple bo  om line 
(3BL)}. Bagi perusahaan yang kon-
sisten menerapkan CSR dalam ak  -
vitasnya, dalam jangka panjang akan 
mendapatkan keuntungan dalam 
bentuk kepercayaan dari stakeholder-
nya (corporate image) terhadap peru-
sahaan yang bersangkutan. Sehingga 
kondisi ini telah menjadi perha  an 

yang serius dari kalangan dunia usaha 
baik domes  k maupun internasional. 
Fakta menunjukkan adanya kore-
lasi posi  f antara perusahaan yang 
menerapkan CSR dalam ak  vitas usa-
hanya dengan apresiasi masyarakat. 
Oleh karena itu, penerapan CSR  dak 
lagi dianggap sebagai “cost” semata-
mata, melainkan sebagai investasi 
jangka panjang bagi perusahaan yang 
bersangkutan. Selain tuntutan inter-
nal perusahaan itu sendiri, CSR juga 
 dak terlepas dari wujud pertang-

gungjawaban perusahaan atas dam-
pak lingkungan sebagai akibat ak  vi-
tas usahanya. 

Pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  
perusahaan  dapat  dibagi menjadi  
dua   ngkatan,  dan  hal  tersebut  
berkaitan  pula  dengan  strategi 
pengelolaannya, atas berbagai   ngkat 
tanggung jawab sosial perusahaan 
dan strategi pelaksanaannya adalah 
sebagai berikut :
1. Strategi Reaktif (Reactive Social 

Responsibility Strategy)
Kegiatan  bisnis  yang  melakukan  
strategi  reak  f  dalam  tanggung  
jawab sosial  cenderung  menolak  
atau  menghindarkan  diri  dari  
tanggung  jawab sosial.

2. Strategi Defensif (Defensive Social 
Responsibility Strategy)
Strategi  defensif  dalam  tanggung  
jawab  sosial  yang  dilakukan  
oleh perusahaan  terkait dengan 
penggunaan pendekatan 
legal  atau jalur hukum untuk 

TANGGUNG JAWAB 
SOSIAL PERUSAHAAN 

( Corporate Social Responsibility )
Oleh : Alimuddin Baso
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menghindarkan diri atau menolak 
tanggung jawab sosial.

3. Strategi komodatif (Acommodative 
Social Responsibility Strategy)
Dalam  straktegi  akomoda  f,  
perusahaan  melakukan  tanggung  
jawab  sosial bukan dikarenakan 
perusahaan  menyadari perlunya  
tanggung  jawab  sosial, akan  
tetapi  dikarenakan  adanya  
tuntutan  dari  masyarakat  dan  
lingkungan sekitar  akan  hal  
tersebut  atau  karena  adanya  
peraturan  pemerintah mengenai 
hal tersebut.

4. Strategi Proaktif (Proaktive Social 
Responsibility Strategy)
Kegiatan  bisnis  yang  melakukan  
strategi  proak  f  dalam  tanggung  
jawab sosial  memandang  bahwa  
tanggung  jawab  sosial  adalah  
bagian  dari tanggung  jawab  untuk  
memuaskan  stakeholders.  Jika  
stakeholders terpuaskan, maka 
citra posi  f terhadap perusahaan 
akan terbangun. Dalam jangka 
panjang perusahaan akan diterima 
oleh masyarakat dan perusahaan 
 dak  akan  khawa  r  akan  

kehilangan  pelanggan,  justru  
akan  berpotensi untuk menambah 
jumlah  pelanggan  akibat citra  
posi  f  yang  disandangnya. Dalam  
hal  ini,  perusahaan  mengambil  
langkah  inisia  f  untuk  melakukan 
tanggung jawab sosial.

PEMBAHASAN

Konsep Corporate Social 
Responsibility (CSR)/ Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan berkembang 
bersamaan  dengan  lahirnya  konsep  
pembangunan  berkelanjutan  
(sustainable development),  
terutama  dalam  kaitannya  dengan  
pelaksanaan  bisnis  yang dilandasi  
oleh  pemahaman  tentang  tanggung  
jawab  sosial  perusahaan  (CSR). 
Kedua  konsep  penger  an  di  atas  
(pembangunan  berkelanjutan  dan  
Corporate Social Responsibility) 
mengalami evolusi dari waktu ke 

waktu dan semakin lama terkristalisasi 
karena pembahasan intensif pada 
tataran internasional.

Di awal kelahirannya, konsep  CSR 
ditentang  oleh para penganut  
doktrin ekonomi  klasik  (kapitalis  
murni),  karena  dianggap  bahwa  
perusahaan   dak perlu  melakukan  
kegiatan  sosial  yang  merupakan  
tanggung  jawab  negara. Perusahaan  
telah  menyerahkan  tanggung  jawab  
sosialnya  kepada  negara melalui  
pembayaran  pajak  perusahaan  
atas  keuntungan  yang  diperoleh 
perusahaan.  Perusahaan  seharusnya  
berkonsentrasi  pada  upaya  
memperoleh keuntungan  sebesar-
besarnya,  karena  dengan  keuntungan  
yang  besar  maka perusahaan  pun 
membayar pajaknya  lebih  besar  
lagi,  dan  ini berar    ada dana yang  
lebih  besar  lagi  bagi  negara  untuk  
melaksanakan  kegiatan  sosialnya. 
Dengan  kata  lain,  perusahaan  
 dak  perlu  lagi  melaksanakan  

tanggung  jawab sosialnya  karena  
telah  dialihkan  kepada  negara  
dengan  pembayaran  pajak sebagai 
kompensasinya.

Tanggung  jawab  sosial  perusahaan  
menurut  penganut  ekonomi  klasik 
seper   Milton  Friedman adalah 
menggunakan sumber daya dan 
melibatkan diri ke dalam kegiatan-
kegiata n yang menambah jumlah 
keuntungan, sejauh hal ini dilakukan  
dalam  kerangka  aturan  main  yang  
berlaku,  dalam  kompe  si  yang 
terbuka  dan  bebas,  tanpa  melakukan  
penipuan  atau  penggelapan.  
Pendapat Milton Friedman tersebut 
didukung oleh pakar manajemen, 
Peter Durcker, yang menyatakan  
bahwa  keterlibatan  perusahaan  di  
luar  kegiatan  bisnis  yang digelu  nya,  
merupakan  perluasan  kekuasaan  
para  ekseku  f  perusahaan  yang 
melampaui kekuasaan mereka di 
bidang ekonomi.

Pendapat  para  penganut  aliran  
ekonomi  klasik  di  atas  dibantah  
oleh mayoritas  perusahaan  besar  
di  Amerika  Serikat,  di  mana  pada  

tahun  1981 business  roundtable  
(organisasi  yang  mewakili  200  
perusahaan  terbesar  di Amerika  
Serikat)  mengeluarkan  Statement  
on  Corporate  Responsibility  yang 
menyatakan  bahwa  mengejar  
keuntungan  dan  tanggung  jawab  
sosial merupakan  2  (dua)  hal  
yang  selaras,  bukan  bertentangan.  
Semakin  besar jumlah  dan  bentuk  
usaha  suatu  perusahaan,  maka  
semakin  besar  pula dampaknya 
terhadap masyarakat dan lingkungan 
alam.

Hal  di  atas  lambat  laun  menimbulkan  
pemahaman  baru  di  kalangan 
pengusaha  di  negara-negara  industri,  
bahwa  tanggung  jawab  perusahaan 
 daklah  semata-mata  terbatas  pada  

membayar  pajak,  namun  perlu  ada 
penanganan  langsung  terhadap  
masalah-masalah  sosial  dan  
lingkungan. Pimpinan  perusahaan  
General  Electric  di  Amerika  Serikat,  
Jack  Welch berpendapat  bahwa  
memang  sumbangan  terbesar  
dari  suatu  perusahaan kepada  
masyarakat  adalah  keberhasilan  
dari  usaha  itu  sendiri,  yang  menjadi 
sumber bagi  penciptaan  lapangan  
kerja,  pembayaran  pajak dan  
pembelanjaan

di  dalam  masyarakat  untuk  memasok  
kebutuhannya.   Namun  demikian, 
kedermawanan  sosial  di  samping  
penciptaan  kesejahteraan  melalui  
ak  vitas bisnis   daklah  cukup.  
Dunia  usaha  di  saat  ini   dak  dapat  
hanya  berpangku tangan,  sementara  
masyarakat  di  sekitarnya  mengalami  
kemerosotan  kualitas hidup serta 
kemiskinan.

Dengan  Corporate  Social  
Responsibility,  perusahaan  
diharapkan  dapat menampilkan  
wajah  yang  lebih  manusiawi  dan  
mempunyai  kepedulian  sosial yang  
 nggi  terhadap  masyarakat,  yang  

merupakan  salah  satu  perwujudan 
tanggung jawab sosial  perusahaan  
terhadap  masyarakat. Sebagai  suatu 
subjek hukum,  perusahaan   dak  
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saja  mempunyai  kewajiban  hukum,  
namun  juga mempunyai  kewajiban 
moral  yang pada  umumnya terdapat 
pada  nilai-nilai e  s dalam e  ka  bisnis, 
yang  mungkin saja   dak  tercantum  
di  dalam  aturan-aturan hukum  
perusahaan  namun  nilai-nilai  itu  
harus  diterapkan  karena  merupakan 
kebutuhan yang  dak dapat dihindari 
dalam suatu interaksi bisnis.

Dalam  evolusi  perkembangan  
pemahaman  CSR,  terkandung  2  (dua) 
makna  yang  harus  dipahami,  yaitu  
makna  CSR  tersebut  bagi  lingkungan 
masyarakat  dan  lingkungan  hidup,  
dan  makna  CSR  tersebut  bagi  
intern perusahaan  itu  sendiri  yang  
tetap  bermuara  pada  peningkatan  
keuntungan perusahaan, sebagai 
tujuan bisnisnya.

Dalam  perkembangannya  sebagai  
konsekuensi  logis  dari  keberadaan 
perusahaan  dalam  lingkungan,  
maka  perusahaan  memiliki  
tanggung  jawab sosial  untuk  terlibat  
secara  ak  f  dalam  mewujudkan  
lingkungan  ke  arah  yang lebih  baik  
bagi  masyarakat.  Tanggung  jawab  
sosial  ini  terkait  dengan  e  ka 
manajemen,  karena  tanggung  jawab  
sosial  terkait  erat  dengan  norma-
norma masyarakat  yang  harus  
dipahami  oleh  perusahaan  di  mana  
norma-norma tersebut  merupakan  
dasar  bagaimana  e  ka  manajemen  
dipahami  dan dirumuskan.

Dengan  demikian,  tanggung  jawab  
sosial  sebagai  konsekuensi  logis 
keberadaan  perusahaan  di  sebuah  
lingkungan  masyarakat  mendorong 
perusahaan  untuk  lebih  proak  f 
dalam  mengambil inisia  f dalam hal 
tanggung jawab  sosial.  Pandangan  
ini  tentunya  bukan  tanpa  alasan,  
karena  pada dasarnya tanggung  
jawab sosial akan memberi manfaat 
dalam  jangka panjang bagi semua 
pihak, dalam hal ini perusahaan, 
masyarakat, dan pemerintah.

PENUTUP

Dengan demikan dari beberapa 

pandangan yang diuaraikan tersebut, 
bahwa dengan adanya Tanggung 
Jawab Sosial akan meberi manfaat 
dalam jangka panjang bagi semua 
pihak, dalam hal ini :

1.  Perusahaan
Manfaat bagi perusahaan adalah  
jika perusahaan memberikan 
tanggung jawab  sosial,  maka  
akan  memunculkan  citra  posi  f  
dari  masyarakat  akan kehadiran  
perusahaan  di  lingkungannya.  
Kegiatan  perusahaan  dalam  
jangka panjang akan dianggap 
sebagai kontribusi yang posi  f  bagi 
masyarakat.  Selain membantu  
perekonomian  masyarakat,  
perusahaan  juga  akan  dianggap 
bersama masyarakat membantu 
dalam mewujudkan keadaan yang 
lebih baik di masa  yang  akan  
datang.  Akibatnya,  perusahaan  
justru  akan  memperoleh 
tanggapan  yang  posi  f  se  ap  
kali  akan  menawarkan  sesuatu  
kepada masyarakat.  Perusahaan  
 dak  saja  dianggap  sekedar  

menawarkan  produk untuk dibeli  
masyarakat,  akan  tetapi  juga  
dianggap  menawarkan  sesuatu 
yang akan membawa perbaikan 
bagi masyarakat.

2.  Masyarakat
Manfaat bagi masyarakat dari 
tanggung jawab sosial yang 
dilakukan oleh perusahaan  
adalah  selain  bahwa  beberapa  
kepen  ngan  masyarakat 
diperha  kan oleh  perusahaan, 
masyarakat juga akan 
mendapatkan pandangan baru  
mengenai  hubungan  perusahaan  
dan  masyarakat  yang  selama  ini  
hanya sekedar  dipahami  sebagai  
hubungan  produsen-konsumen,  
atau  hubungan antara  penjual  
dan  pembeli  saja.  Masyarakat  
akan  memiliki  pandangan  
baru bahwa  hubungan  antara  
masyarakat  dan  dunia  bisnis  
perlu  diarahkan  untuk kerjasama  
yang  saling  menguntungkan  

kedua  belah  pihak.  Hubungan 
masyarakat  dan  dunia bisnis  pun  
akan  dipahami sebagai  hubungan  
kemitraan dalam  membangun  
lingkungan  masyarakat  yang  
lebih  baik.  Tidak  hanya  disektor  
perekonomian, akan  tetapi juga 
dalam sektor sosial, pembangunan  
dan lain sebagainya. 

3.  Pemerintah
Manfaat bagi pemerintah dengan 
adanya tanggung jawab sosial 
perusahaan  adalah  bahwa  
pada  akhirnya  pemerintah   dak  
hanya  berfungsi sebagai  wasit  
yang  menetapkan  aturan  main  
dalam  hubungan  masyarakat 
dengan  dunia  bisnis,  dan  
memberikan  sanksi  bagi  pihak  
yang  melanggarnya. Pemerintah  
sebagai  pihak  yang  mendapat  
legi  masi  untuk  mengubah  
tatanan masyarakat  ke  arah  yang  
lebih  baik  akan  mendapatkan  
partner  dalam mewujudkan  
tatanan  masyarakat  tersebut,  
sehingga  sebagian  tugas 
pemerintah  dapat  dijalankan  
oleh  anggota  masyarakat,  dalam  
hal  ini perusahaan atau organisasi 
bisnis.

DAFTAR PUSTAKA 

Djajadiningrat, Surna Tjahja, 
Sustainable Future : Mengagas 
Warisan Peradaban bagi anak cucu, 
Indonesia Centre for Sustanaible 
Development (ICSD), Jakarta, 2005, 
hlm 199.

Budiar   S, Melanny : Corporate social 
responsibility (CSR)
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hlm.187
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Paradigma baru dalam 
pengawasan maupun internal 
audit menjadi latar belakang 

adanya perubahan peran, fungsi dan 
sistem pengawasan di lingkungan 
internal audit terutama di lingkungan 
pemerintah. Dinamika nasional  dak 
hanya menuntut adanya perubahan 
pola, karakter dan sistem namun 
menyangkut eksistensi, kewenangan, 
maupun tantangan ke depan yang 
menjadikan lembaga pengawasan 
internal peka terhadap kondisi aktual 
terlebih kondisi menyangkut dinamika 
sektoral.

Kebijakan pengawasan sektor ESDM 
menyangkut sejauhmana kepekaan 
lembaga pengawasan sektor 
ESDM memposisikan diri dan eksis 
dalam memantau dan mengawasi 
pengelolaan sumber daya mineral 
serta energi dalam rangka pencapaian 
efek  f dan efi sien serta ekonomis 
dalam rangka kemakmuran rakyat. 
Betapa kompleksnya sektor ESDM 
baik di sektor energi yang semakin 
lama semakin besar pemanfaatannya, 
sektor pertambangan yang 

merupakan salah satu penerimaan 
negara yang cukup signifi kan dan 
sektor migas yang sensi  f terhadap 
pemenuhan kebutuhan masyarakat 
serta penerimaan negara.

Itjen KESDM merupakan salah 
satu pilar dalam memantau dan 
mengawasi kegiatan pengelolaan 
sektoral. Perubahan dan dinamika 
sektor ESDM menuntut dan 
diharapkan memberikan kontribusi 
yang besar dalam menjamin 
pengelolaan sektor ESDM yang 
efek  f, efi sien dan ekonomis. Tulisan 
ini mencoba memberikan pandangan 
bagi pemerha   masalah sektor 
ESDM, pemegang kebijakan maupun 
pimpinan dalam rangka mengarahkan 
hal-hal yang dapat menjadi prioritas 
dalam pemantauan dan pengawasan 
sektor ESDM.

PENGUATAN SUMBER DAYA

Dalam rangka menciptakan 
akuntabilitas keuangan dan 
mendukung program pemberantasan 

korupsi, semes  nya mengalokasikan 
anggaran yang memadai dan 
meningkat se  ap tahunnya guna 
mendukung peran dan fungsi 
pembinaan dan pengawasan 
penyelenggaraan pengelolaan energi 
dan sumber daya mineral. Alokasi 
anggaran tersebut diantaranya dapat 
dimanfaatkan untuk :
a.  Tunjangan Khusus Profesi Auditor;
b.  Satuan Biaya Khusus bagi   

pengawasan;
c.  Peningkatan Sumber Daya Manusia 

bidang Pengawasan melalui diklat, 
beasiswa dan kursus ke luar negeri; 

d.  Penanganan pengaduan; dan 
e.  Pemeriksaan dengan tujuan 

tertentu atau atas permintaan.
f.  Kegiatan Monitoring/Pemantauan 

dan Evaluasi.

FOKUS PENCEGAHAN KKN

Penajaman prioritas dan penambahan 
obyek serta sasaran pemeriksaan 
sesuai dengan penguatan 
pengawasan bidang Pemerintahan, 
terutama arah kebijakan poli  k 
(poli  cal will) Pemerintah Pusat yaitu 
meni  kberatkan pemberantasan 
korupsi, kolusi dan nepo  sme.

Dalam rangka mewujudkan 
pemerintahan yang bersih dan bebas 
dari korupsi, kolusi dan nepo  sme, 
maka pengawasan dilakukan 
secara efek  f, efi sien, preven  f dan 
berkelanjutan antar Aparat Pengawas 
Intern Pemerintah dan  dak terbatas 
pada satu tahun anggaran.

Pada tahun 2012, Presiden telah 
mengeluarkan Peraturan Presiden 
Nomor 55 Tahun 2012 yang berisi 
Strategi Nasional Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi Jangka 
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka 
Menengah Tahun 2012-2014 yang 

ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN SEKTOR ESDM
(Pandangan Kondisi Terkini)

M. Halim Sari Wardana
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selanjutnya disebut Stranas PPK. 

Stranas PPK adalah dokumen 
yang memuat visi, misi,sasaran, 
strategi, dan fokus kegiatan prioritas 
pencegahan dan pemberantasan 
korupsi jangka panjang tahun 2012-
2025 dan jangka menengah tahun 
2012- 2014, serta peran   an   korupsi.

Inspektorat Kementerian diharapkan 
melakukan kampanye kepada unit-
unit terkait sektor ESDM dalam rangka 
pencegahan Korupsi, melaksanakan 
pemeriksaan, pengusutan dan 
pengujian terhadap kasus dan 
pengaduan yang bersifat khusus dan 
strategis atas penyelenggaraan tugas 
pokok dan fungsi kementerian dan/
atau penyelenggaraan pemerintahan. 

KOMUNIKASI DUA ARAH

Mengedepankan komunikasi yang 
intensif dalam pelaksanaan proses 
pengawasan antar Aparat Pengawas 
Intern Pemerintah dan obyek 
pemeriksaan. Komunikasi di sini  dak 
hanya terkait selama masa penugasan 
audit antara auditor dan auditee, 
akan tetapi komunikasi dalam rangka 
pendampingan, bimbingan dan 
arahan dalam rangka mengurangi 
resiko dan memecahkan masalah 
terkait pengelolaan anggaran dan 
pelaksanaan kegiatan.

Komunikasi dapat dilakukan melalui 
rapat kerja bersama, rapat koordinasi 
pengawasan, pertemuan ru  n 
se  ap tri wulan/semesteran maupun 
seminar dalam rangka bertukar fi kiran 
mengenai pelaksanaan kegiatan 
maupun kendala-kendala yang 
dihadapi unit kerja auditee. Kegiatan 
ini cukup efek  f bilamana dapat 
dilaksanakan secara terbuka dan 
intensif antara auditor dengan auditee.

PENINGKATAN SISTEM 

PENGENDALIAN INTERNAL

Pengawasan terhadap sistem 
pengendalian internal, diarahkan 

untuk mendapatkan keyakinan yang 
wajar terhadap efek  vitas dan efi siensi 
organisasi, keandalan pelaporan 
keuangan, dan kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan. 
Peningkatan kualitas pengendalian 
intern di se  ap instansi pemerintah, 
seyogyanya menjadi prioritas utama 
dalam pelaksanaan perubahan 
dan pembaharuan manajemen 
pemerintahan yang sedang dijalankan 
dalam kerangka reformasi birokrasi. 
Dengan kualitas pengendalian intern 
yang semakin baik maka keinginan 
dan kesempatan untuk melakukan 
penyalahgunaan wewenang dan 
kekuasaan diyakini akan semakin 
kecil. Sehingga integritas pejabat dan 
pegawai pemerintahan akan semakin 
meningkat dan pada akhirnya wibawa 
pemerintahan di mata masyarakat 
akan semakin baik.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 
2008 ini juga merupakan pelaksanaan 
dari amanat yang ada dalam Pasal 58 
Undang-undang  Nomor 1 tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara yang 
menyebutkan bahwa dalam rangka 
meningkatkan kinerja, transparansi, 
dan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan Negara, Presiden selaku 
Kepala Pemerintahan mengatur 
dan menyelenggarakan sistem 
pengendalian intern di lingkungan 
pemerintahan secara menyeluruh. 

Teknis pelaksanaan dari Sistem 
Pengendalian Internal Pemerintah 
ini harus dikerjakan dan menjadi 
tanggungjawab dari se  ap 
Instansi Pemerintah, baik yang 
ada di Pemerintah (Pusat) 
maupun di Pemerintah Daerah. 
Hal ini sebagaimana tersurat dan 
tersirat dalam pasal 2 Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 
yang menyebutkan bahwa untuk 
mencapai pengelolaan keuangan 
negara yang efek  f, efi sien, 
transparan dan akuntabel, menteri 
/ pimpinan lembaga, gubernur dan 
bupa   / walilkota wajib melakukan 
pengendalian atas penyelenggaraan 
kegiatan pemerintahan.

AKTIF DALAM PENGAWASAN 
SEKTORAL

Hal ini terkait dengan pengelolaan 
sumber daya sektor ESDM, baik sub 
sektor migas maupun sub sektor 
pertambangan/sumber daya mineral. 
Di sub sektor Migas, dengan adanya 
penggabungan Badan Pelaksana 
Migas dengan Kementerian ESDM 
diharapkan lembaga pengawas 
internal berperan dalam melakukan 
pengawasan kinerja Satuan Kerja 
Sementara Hulu Migas dan Kontrak 
Kerja Sama Migas. Pengelolaan 
menyangkut hal-hal sensi  f seper   
Cost Recovery maupun besaran 
bagi hasil migas antara KKS dengan 
pemerintah. Kebijakan diambil 
dengan menyusun program kerja 
pengawasan tahunan terhadap 
satuan kerja baru tersebut dan KKS 
yang kemudian dilakukan audit secara 
periodik se  ap tahun bagaimana 
efek  fi tas, efi siensi dan keekonomian 
pengelolaan sumber daya.

Sub sektor pertambangan/sumber 
daya mineral, pengawasan difokuskan 
kepada penerimaan negara bukan 
pajak yang berupa royal   dari 
pemegang IUP maupun PKP2B yang 
mana penerimaan ini cukup signifi kan 
terhadap penerimaan negara. 
Sedangkan terkait perijinan dapat 
berkoordinasi dan bersinergi dengan 
Direktorat Mineral dan Batubara.

PUSTAKA

Undang-undang  Nomor 1 tahun 
2004 tentang Perbendaharaan 
Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 
60 tahun 2008 tentang sistem 
pengendalian internal Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 
2012 tentang Strategi Nasional 
Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi Jangka Panjang Tahun 
2012-2025 dan Jangka Menengah 
Tahun 2012-2014;
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Sari

Selama  ga tahun berturut-turut (2007, 2008 dan 2009) BPK-RI menyatakan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 
atas Laporan Keuangan KESDM dan tahun-tahun sebelumnya adalah Disclaimer Opinion/BPK-RI, Tidak Menyatakan 
Pendapat (TMP). Dengan berbagai upaya perbaikan kinerja pengelolaan keuangan di lingkungan KESDM, maka Laporan 
Keuangan KESDM tahun 2010 telah berhasil meyakinkan BPK-RI untuk memberikan opini WTP DPP (Wajar Tanpa 
Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan). Berdasarkan lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) TA 2011 
yang telah disampaikan oleh Ketua BPK-RI kepada Presiden pada tanggal 30 Mei 2012, BPK-RI telah menaikkan opini 
atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM yang semula WTP DPP menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Salah 
satu penyebab KESDM memperoleh status WDP, dan WTP DPP adalah terkait Aset yang dikelola dari dana Dekonsentrasi 
yang ada di 33 (  ga puluh  ga) Provinsi di seluruh Indonesia. Aset ini memiliki kurun waktu antara tahun 2003 sampai 
dengan tahun 2007. 

PEMBAHASAN

A.  Saldo Aset Dana Dekonsentrasi 

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Barang Milik Negara pada Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara 
KESDM Tahun Anggaran 2011, masih terdapat 27 (dua puluh tujuh) Dinas Pertambangan dan Energi yang mengelola 
Dana Dekonsentrasi yang belum melakukan proses penghapusan aset melalui prosedur hibah dengan total aset Rp. 
194.512.787.622,-. Hal ini dapat dilihat pada Laporan Posisi BMN di Neraca posisi per tanggal 31 Desember 2011 adalah 
sebagai berikut :

PERMASALAHAN ASET KESDM 
PADA DANA DEKONSENTRASI

Oleh : Sumardi

NO SATUAN KERJA

Lap. Barang Pengguna 
Tahunan Gabungan 
Intrakomptabel dan 
Ekstrakomptabel Per 

Kelompok Barang (Rp)

Keterangan/
Posisi

1 Dinas Pertambangan Prov. DKI Jakarta 2.807.025.347 15 Juni 2012
2 Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Jawa Barat 4.648.062.000 4 Juni 2012
3 Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Jawa Tengah 2.520.865.500 4 Juni 2012
4 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Provinsi DI Yogyakarta 3.696.507.650 4 Juni 2012
5 Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Prov. Jawa Timur 3.005.745.500 4 Juni 2012
6 Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Nanggroe Aceh Darussalam 3.445.925.200 4 Juni 2012
7 Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Sumatera Utara 2.728.825.500 15 Juni 2012
8 Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Sumatera Barat 2.490.210.550 15 Juni 2012
9 Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Prov. Sumatera 

Selatan
4.045.369.000 4 Juni 2012

10 Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Lampung 5.309.877.200 4 Juni 2012
11 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  Prov. Kalimantan Barat 449.600.000 4 Juni 2012
12 Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kalimantan Tengah 2.505.158.400 4 Juni 2012
13 Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kalimantan Selatan 3.273.891.300 4 Juni 2012
14 Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kalimantan Timur 3.682.063.193 15 Juni 2012
15 Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Sulawesi Utara 2.106.156.805 4 Juni 2012
16 Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Sulawesi Tenggara 3.765.481.200 4 Juni 2012
17 Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Maluku 82.529.423.415 15 Juni 2012
18 Dinas Pertambangan Sudin Pertambangan Prov. Bali 1.761.126.000 4 Juni 2012
19 Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Nusa Tenggara Barat 155.500 4 Juni 2012
20 Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Papua 4.436.317.540 4 Juni 2012
21 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Bengkulu 3.393.690.000 4 Juni 2012
22 Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Maluku Utara 39.315.085.051 4 Juni 2012
23 Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Banten 2.090.553.550 4 Juni 2012
24 Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Bangka Belitung 6.000.649.771 15 Juni 2012
25 Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kepulauan Riau 1.063.652.450 15 Juni 2012
26 Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Irian Jaya Barat 2.039.158.000 4 Juni 2012
27 Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Sulawesi Barat 1.402.212.000 4 Juni 2012

Jumlah 194.512.787.622
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Dari 27 (dua puluh tujuh) 
Satker tersebut, sebagian 
sedang melaksanakan 
proses hibah dan 
penghapusan, dan 
sebagian lagi menolak 
untuk melakukan 
proses hibah maupun 
penghapusan.

B.  Permasalahan Terkait 
Susahnya Proses Hibah/
Penghapusan Atas Aset 
Dana Dekonsentrasi

Dalam Pasal 29 Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 
: 125/PMK.06/2011  
tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara 
yang berasal dari Dana 
Dekonsentrasi dan Dana 
Tugas Pembantuan 
sebelum Tahun Anggaran 
2011, disebutkan bahwa batas waktu 
penyelesaian pengelolaan BMN 
DK/TP sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan ini 
dilakukan paling lambat tanggal 31 
Desember 2012.

Sulit memang untuk mencapai 
target aset Dana Dekonsentrasi bisa 
seluruhnya selesai pada akhir tahun 
2012. Kenapa hal ini bisa terjadi ?

Inilah pertanyaan besar yang selalu 
kita dapatkan.

Sebenarnya permasalahan apa 
saja yang membuat aset atas dana 
dekonsentrasi tersebut sulit untuk 
diselesaikan?

Berdasarkan fakta di lapangan 
yang selalu kita dapatkan, terdapat 
beberapa masalah yang sifatnya 
mendasar yang disampaikan oleh 
sebagian besar Satuan Kerja pengelola 
Dana Dekonsentrasi, diantaranya 
adalah :
1. Kesalahan awal memasukkan 

pengadaan Solar Home System 
(SHS) ke dalam MAK belanja modal 
(MAK 53) yang seharusnya masuk 
dalam MAK belanja bantuan sosial 
(MAK 57); 

2. Sebagian besar Kuasa Pengguna 
Barang pada Satker pengelola 
Dana Dekonsentrasi merasa 
keberatan untuk menerima hibah 
dikarenakan ketidakjelasan atas 
kondisi dan keberadaan aset atas 
jaringan (Solar Home System) yang 
tersebar di beberapa Kabupaten/
Kota.

3. Pada intinya Satker pengelola Dana 
Dekonsentrasi mau menerima 
hibah atas aset yang benar-benar 
ada di lingkungan kantor satker 
itu sendiri yang kondisinya masih 
baik.

Dengan permasalahan tersebut 
diatas, apakah permasalahan aset 
atas dana dekonsentrasi akan 
mengalami kebuntuan/berhen   di 
tengah jalan?

C.  Win-Win Solu  on

Sebenarnya permasalahan itu dapat 
kita pecahkan bersama mulai dari 
hulunya. Siapakah hulunya??? Tak lain 
adalah Kementerian ESDM sendiri 
selaku Pengguna Anggaran/Barang. 

Melalui Biro Umum dan Pusat 
Pengelolaan Barang Milik Negara 

(PPBMN) KESDM 
seyogyanya bisa 
mengambil langkah-
langkah berikut :
1.  Melakukan inventarisasi 
dan revaluasi atas seluruh 
aset dana dekonsentrasi 
sehingga memperoleh 
data tentang aset yang 
akan di hapus dan aset 
yang akan dihibahkan ke 
daerah;
2 .   M e n g a j u k a n 
p e r m o h o n a n 
penghapusan aset yang 
tidak jelas kondisi dan 
keberadaannya kepada 
Menteri Keuangan terkait 
aset jaringan (Solar Home 
System);
3.   Melakukan hibah 
atas aset yang masih 
berfungsi kepada daerah 

melalui Satker pengelola Dana 
Dekonsentrasi.

Apabila langkah-langkah tersebut 
dapat dilaksanakan, mudah-
mudahan dapat mempercepat proses 
penghapusan dan hibah di bagian 
hilirnya, sehingga opini WTP dapat 
dipertahankan.     

DAFTAR PUSTAKA :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
: 91/PMK.06/2007 tentang Bagan 
Akun Standar;

Laporan Barang Milik Negara Tahun 
Anggaran 2011, Pusat Pengelolaan 
Barang Milik Negara Kementerian 
ESDM;

Siaran Pers Kepala Biro Hukum dan 
Humas KESDM Nomor : 21/HUMAS 
KESDM/2012 tanggal 25 Juni 2012, 
Penyerahan Hasil Pemeriksaan 
BPK-RI atas Laporan Keuangan 
Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral Tahun Anggaran 
2011.
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PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk 
Indonesia rata-rata pertahun 
adalah 1.41%, memaksa 

pemerintah untuk lebih giat 
membangun proyek-proyek 
ketenagalistrikan khususnya di 
daerah perdesaan. Untuk mengatasi 
kekurangan pasokan listrik secara 
nasional, pemerintah dan PLN 
mengeluarkan dua program. Kedua 
program itu adalah mendirikan PLTU 
10.000 MW dan menetapkan target 
teralirinya listrik 100% di seluruh 
Tanah Air pada tahun 2020. Saat ini 
rasio elektrifi kasi baru mencapai 
angka 70 %.

Program elektrifi kasi 30.000 desa 
yang belum teraliri listrik oleh 
PLN membutuhkan dana Rp15 
triliun. Pemerintah hanya mampu 
menyediakan dana untuk program 
itu sebesar Rp600 miliar tahun ini. 
Kendala terbesar adalah perlunya 
membangun proyek transmisi yang 
ekstra ketat di daerah, mengingat 
singkatnya waktu yang tersedia. 
Jumlah jaringan transmisi dan 
distribusi yang harus dibangun harus 
dihitung dengan memperha  kan 
penambahan pelanggan yang 
dies  masi rata-rata 3,1 juta per tahun.

Untuk menopang penambahan 
jumlah pelanggan itu, diperlukan 
tambahan proyek pembangkit 
sedikitnya 41.000 MW, jaringan 
transmisi 29.000 kms (kilo meter 
sirkit) dan gardu induk 78.000 MVA.

Selain itu, akan ada tambahan jaringan tegangan menengah tegangan rendah 
20 KV sepanjang 202.000 kms, jaringan tegangan menengah tegangan rendah 
289000 kms dan gardu distribusi 49.000 MVA.

PEMBAHASAN

Menurut data potensi desa BPS tahun 2003, ada sebanyak 5.758 desa di 
Indonesia yang belum terlistriki. Persentase desa yang  dak berlistrik terbesar 
ada di propinsi Papua dan Irian Jaya Barat, di mana lebih dari 60% dari desa-
desa di sana  dak terlayani listrik. Desa-desa tanpa listrik lainnya banyak 
terdapat di NTT, Maluku, Maluku Utara, dan Kalimantan Tengah. Kecuali 
beberapa propinsi, seluruh propinsi lainnya juga mempunyai desa-desa yang 
belum terlistriki. Di Jawa Timur, misalnya, masih terdapat 36 desa yang gelap 
gulita jika malam  ba. Tidak jauh dari ibukota negara, yaitu di propinsi Banten, 
masih ada 27 desa yang belum mengenal lampu.

 Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalisrikan telah 
menjalankan Proyek Jaringan Listrik Perdesaan sejak tahun 90-an. Proyek 
jaringan listrik tersebut merupakan dana APBN yang dilaksanakan oleh PT. 
PLN (persero) dengan unit Listrik Perdesaan. Proyek tersebut bertujuan untuk 
meningkatkan rasio elektrifi kasi di Indonesia

 Proyek pembangunan jaringan listrik perdesaan dalam kurun waktu 5 tahun 
terakhir untuk daerah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi 
Kalimantan Tengah, Provinsi NTT dan Provinsi Papua dapat dilihat pada grafi k 
dibawah ini:

ANALISIS PEMBANGUNAN 
JARINGAN LISTRIK PERDESAAN 

Oleh: Riyanto Widodo dan Purwanto

Grafi k data proyek lisdes
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Dari proyek-proyek tersebut diatas terdapat proyek yang selesai tepat pada waktunya maupun yang  dak selesai tepat 
waktu. Bisa dilihat dari Tabel dibawah ini :

No Provinsi

2007 2008 2009 2010 2011
Tidak 
Tepat 
Waktu

Tepat 
Waktu

Tidak 
Tepat 
Waktu

Tepat 
Waktu

Tidak 
Tepat 
Waktu

Tepat 
Waktu

Tidak 
Tepat 
Waktu

Tepat 
Waktu

Tidak 
Tepat 
Waktu

Tepat 
Waktu

1 Sumbar 0 31 0 30 1 21 2 38 0 38

2 Jawa Barat 0 27 1 28 0 15 4 56 6 62

3 Kalteng 2 33 3 34 2 27 6 36 6 24

4 NTT 3 31 7 26 6 14 0 43 0 26

5 Papua 7 28 9 27 5 18 13 53 7 51

Sumber: Monitoring Pengawasan 
Inspektorat Jenderal KESDM

Tabel Jumlah Proyek Selesai Tepat 
Waktu dan Terlambat

Dari segi biaya semua proyek 
pekerjaan telah sesuai dengan 
atau dibawah budget anggaran 
dalam  bahasa pemerintah adalah 
dikenal is  lah Pagu Anggaran. Hal 
ini dikarenakan Proyek-proyek 
pemerintah menggunakan sistem 
pengadaan Barang/Jasa baik 
manual maupun e-Procurement 
mengharuskan pemenang tender 
dilihat dari harga terendah.

Dari segi ketepatan waktu dapat 
dilihat dari tabel terdapat proyek-
proyek yang  dak selesai tepat 
waktu. Hal ini disebabkan karena 
beberapa faktor baik internal maupun 
eksternal, yaitu:
a.  Perusahaan pabrikan penyedia 

material seperti tiang listrik, trafo 
dan kabel kurang bisa mencukupi 
kebutuhan proyek pembangunan. 
Sehingga PLN wilayah harus lebih 
cepat melakukan pemesanan agar 
material bisa didapat sebelum PLN 
wilayah lain yang mendapatkannya.

b.  Letak geografis Proyek Pembangunan 
yang jauh dari Pabrikan Material, 
Pabrikan Material banyak terdapat 
di Pulau Jawa.

c.  Faktor alam, contohnya bila 
pelaksanaan Proyek Pembangunan 
J a r i n g a n  L i s t r i k  P e r d e s a a n 
terletak di sebuah pulau dan 
akses menuju lokasi hanya bisa 

menggunakan Kapal Laut. Pada 
saat jadwal pengiriman terdapat 
ombak yang besar maka proses 
pengiriman menjadi terlambat dan 
pembangunan juga ikut terlambat. 
Terjadi di NTT dan Papua.

d.  Gejolak politik suatu daerah. 
Contohnya di Papua.

e.  SDM yang kurang memadai.
f.  Pembebasan lahan yang cukup lama. 

Biasanya karena proses perizinan 
melewati kawasan perumahan atau 
hutan lindung.

PENUTUP

Proyek Pembangunan Jaringan 
Listrik Perdesaan merupakan salah 
satu proyek pemerintah dan PT. PLN 
(Persero) guna menjangkau daerah-
daerah terpencil agar rasio elektrifi kasi 
mencapai angka 100 % pada Tahun 
2020 (75 Tahun Indonesia Merdeka). 
Proyek-proyek pembangunan 
tersebut masih terdapat kekurangan 
khususnya dalam hal perencanaan 
dan ketepatan waktu penyelesaian 
karena faktor-faktor internal dan 
eksternal. Perlunya adanya sinergi 
yang baik antra pemerintah dan PT. 
PLN (Persero) dalam proses birokrasi 
dan pendanaan untuk menjamin 
proyek tersebut selesai tepat waktu 
dan bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Energi dan 
Sumber daya Mineral Nomer 
18 tahun 2010 (h  p://prokum.
esdm.go.id/permen/2010/Cetakan_
Permen%2018_2010_OTK_KESDM.
pdf).

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 
.Susunan Organisai (h  p://www.
esdm.go.id).

 Monitoring hasil pengawasan 
Inspektorat Jenderal KESDM.
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PENDAHULUAN

Untuk mengatasi kekurangan 
pasokan listrik secara 
nasional, pemerintah dan PLN 

mengeluarkan dua program. Kedua 
program itu adalah mendirikan PLTU 
10.000 MW dan menetapkan target 
teralirinya listrik 100% di seluruh 
Tanah Air pada tahun 2020. Saat ini 
rasio elektrifi kasi baru mencapai 
angka 70 %. Pencapaian rasio 
elektrifi kasi tersebut  dak hanya 
bdengan pembangunan PLTU, namun 
bisa menggunakan sumber energi 
terbarukan yang sangat di Inonesia. 
Berdasarkan laporan WWF Indonesia, 
Indonesia memiliki potensi energi 
panas bumi terbesar di dunia, dengan 
se  daknya 29 Giga Wa   total potensi 
panas bumi. Dari jumlah tersebut, 
baru dimanfaatkan sekitar 1,2 Giga 
Wa  . Kebijakan Energi Nasional 
telah menargetkan agar panas bumi 
dapat menyokong 5% bauran energi 
nasional pada 2025, namun hingga 
saat ini panas bumi baru berkontribusi 
1% dengan perkembangan yang 
lambat. Selain panas bumi saat ini 
sedang dikembangkan Pembangkit 
Listrik bersumber dari Arus Laut.

Potensi energi arus laut di Indonesia 
secara umum kecil karena kecepatan 
arus laut pada umumnya rendah, 
yaitu antara 0,5 – 1 m/de  k. Namun 
demikian, di beberapa daerah 
tertentu, khususnya di Kawasan 
Timur Indonesia, seper  : Selat Bali, 
Selat Lombok, dan Selat Makasar. 
Nusa Penida mempunyai kecepatan 
arus laut lebih dari 1 m/de  k dapat 
dibangkitkan daya sebesar 18 – 150 
KW. Walaupu kecepatan arus laut di 
Indonesia rendah, namun kecepatan 
arus laut tersebut sudah memadai 
untuk pembangkit listrik skala kecil 
yang sangat cocok diaplikasikan untuk 
kebutuhan listrik di daerah pesisir-
pesisir, pulau-pulau kecil, perusahaan 
tambak dan budidaya laut, pendingin 
es untuk nelayan, mercu suar dan lain-
lain.  

ANALISIS PERBANDINGAN 
PEMBANGKIT FOSIL DAN ENERGI TERBARUKAN

Oleh: Riyanto Widodo 

Gambar 6. Grafi k perbandingan nilai investasi

PEMBAHASAN

Bahan bakar fosil atau bahan bakar mineral, adalah sumber daya alam yang 
mengandung hidrokarbon seper   batu bara, petroleum, dan gas alam. Bahan 
bakar tersebut bisa dieprgunakan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi bisa 
dikatakan energi fosil adalah energi yang dihasilkan dari bahan bakar yang 
mengandung hidrokarbon. Untuk jenis pembangkit yang bersumber dari energi 
fosil yang sering dipakai di Indonesia adalah PLTU. Secara singkat proses kerjanya 
adalah tenaga listrik didapat dari mesin turbin yang diputar oleh uap yang 
dihasilkan melalui pembakaran batubara.

Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari “proses alam yang 
berkelanjutan”, seper   tenaga surya, tenaga angin, arus air proses biologi, dan 
panas bumi.  Sebagai contoh pembangkit bersumber energi terbarukan adalah 
Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL), Prinsip dasar adalah mengubah 
energi kine  k yang berasal dari arus laut menjadi energi listrik. Untuk melakukan 
hal tersebut,  dak dapat dilakukan dengan cara menghalangi seluruh jalan dari 
arus tersebut. Jika jalan dari arus tersebut dihalangi seluruhnya, maka energi 
yang ada  dak dapat diambil atau bahkan dapat merusak ekosistem yang ada. 
Maka dibuatlah desain untuk memaksimalkan jumlah energi yang dapat diambil 
sementara arus laut dapat berjalan sebagaimana mes  nya tetapi dengan energi 
yang berkurang.

Perbandingan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Pembangkit Listrik Tenaga 
Arus Laut dilihat dari sisi Investasi awal, Biaya Bahan Bakar, Biaya Operasi dan 
Pemeliharaan dan Harga Jual Listrik Kemasyarakat. Dapat dilihat dari tabel dan 
grafi k dibawah ini:

No Uraian PLTU PLTAL
1 Investasi Per KWH 1694/kwh 3000/kwh
2 Biaya Bahan Bakar Rp 205/kwh Rp 9/Kwh
3 Biaya Operasi dan Pemeliharaan Rp 289/kwh Rp 3/KWh
4 Harga Jual Listrik Rp 597/Kwh Rp142,12/Kwh
5 Useful of Live 25 25
6 Usia Teknis 25 25

Dengan grafi k perbandingan: 
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Gambar . Grafi k perbandingan biaya bahan bakar

Gambar . Grafi k perbandingan biaya operasi dan pemeliharaan

Gambar . Grafi k perbandingan harga jual listrik

Dari data-data pada Bab sebelumnya 
dapat dianalisa:
1. N i l a i  i n v e s t a s i  a w a l  P L T U 

cenderung lebih murah dibanding 
PLTAL

2. Nilai Biaya Bahan Bakar dan Biaya 
Operasi dan Pemeliharaan PLTAL 
jauh lebih rendah dibanding 
PLTU, karena PLTAL menggunakan 
sumber energi yang tersedia 
dialam dan tidak akan habis.

3. Harga jual listrik ke masyarakat 
PLTAL lebih murah dibanding 
PLTU sehingga dapat mengurangi 
subsidi listrik Pemerintah.

Dari analisa diatas PLTAL memiliki 
 ngkat keeonomisan lebih baik 

dibanding PLTU. Namun dibalik 
keuntungan dari pembangunan PLTAL 
terdapat kekurangan-kekurangan 
yaitu
1.  Nilai investasi awal yang mahal.
2.  Kapasitas keluaran yang hanya 

menghasilkan daya sebesar 18 – 
150 KW (untuk potensi daerah yang 
memiliki kecepatan arus lebih dari 
1 m/detik)

3.  Hanya daerah-daerah tertentu yang 
bisa dibangun Pembangkit Listrik 
Tenaga Arus Laut, Seperti Selat 
Lembeh, Selat Larantuka, Selat 
Badung dan Selat Toyopake.

Faktor-faktor penyebab 
perkembangan energi listrik dari 
sumber energi terbarukan lambat.
1.  Saat ini Indonesia sedang mengejar 

pencapaian Rasio Elektrifikasi 
100%, pembangkit listrik dengan 
menggunakan sumber energi 
terbarukan menghasilkan daya yag 
jauh lebih kecil dari sumber energi 
fosil. Untuk itu sumber energi 
terbarukan bukan menjadi prioritas 
utama dalam pembangkitan listrik.

2.   Pembangkit  l i str ik  dengan 
menggunakan  bahan  bakar 
energi terbarukan membutuhkan 
harga investasi yang besar dan 
pemerintah belum memil ik i 
d a n a  y a n g  c u k u p .  S e b a g a i 
catatan program pembangunan 
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pembangkit 10.000 MW dengan 
membangun PLTU salah satu 
langkah pemerintah adalah dengan 
pinjaman dari Negara Cina dengan 
konsekuensi penggunaan material 
yang berasalal dari Cina.

3.   Pembangkit  L istr ik  dengan 
menggunakan bahan bakar energi 
terbarukan pembangunannya 
b e r g a n t u n g  p a d a  p o t e n s i 
daerah, jadi tidak bisa dilakukan 
pembangunan dimanapun berada.

4.  Jerman telah melakukan Renewable 
Energy lewat pembangunan PLTS 
dengan kesadaran warganya untuk 
membangun PLTS tersebut dirumah 
masing-masing dan menjualnya 
ke Perusahaan Listrik Negara. 
Hal ini belum bisa dilakukan 
maksimal di Indonesia karena 
PLTS justru diperuntukkan bagi 
warga di pedalaman yang belum 
mendapatkan listrik karena tidak 
terjangkau oleh jaringan listrik PLN. 

5.  Indonesia masih minim pengetahuan 
teknologi dari penggunaan energi 
terbarukan.

6.  Permasalahan lahan.

7.   Pemerintah lewat KESDM khususnya 
Direktorat Jenderal Energi Baru 
Terbarukan telah melakukan 
perencanaan pembangunan-
pembangunan pembangkit energi 
terbarukan.  Namun jumlah 
penyedia barang/jasa sangat 
sedikit, sehingga realisasi dari 
perencanaan pembangunan-
p e m b a n g u n a n  p e m b a n g k i t 
tersebut hanya 20 persen (data 
2011 monitoring pembangunan 
fisik Direktorat Aneka Ditjen EBTKE 
KESDM).

PENUTUP

Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut 
(PLTAL) lebih ekonomis daripada 
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 
karena biaya operasi dan pemeliharaan 
serta biaya bahan bakar yang rela  f 
lebih kecil dibanding PLTU. Namun 
pembangkit yang menggunakan 
energi terbaruka seper   PLTAL 
menghasilkan daya yang jauh lebih 
kecil dibanding PLTU sehingga 
 dak bisa dijadikan prioritas utama 

dalam peningkatan rasio elektrifi kasi 
di Indonesia. Selain itu masih 

dibutuhkan peneli  an-peneli  an 
yang lebih mendalam karena 
Indonesia belum terlalu memahami 
teknologi dari penggunaan sumber 
energi terbarukan.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Energi Baru 
Terbarukan dan Konservasi energi. 
Data biaya Pokok Pembangkit 
energi baru terbarukan (h  p://
www.esdm.go.id).

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. 
Data biaya investasi dan biaya 
Pokok proyek 10.000MW (h  p://
www.esdm.go.id).

 Yuningsih, A. A. Masduki, B. Rachmat, 
dan P. Astjario.

Peneli  an Potensi Energi Arus Laut 
sebagai Pembangkit Listrik bagi 
masyarakat pesisir selat Larantuka 
– P3GL, Laporan intern.

Masduki, A. Dan Mira yosi, 2006, 
Laporan Arus Laut untuk listrik 
daerah Lombok Timur, Kerjasama 
Ristek dan Puslitbang Geologi 
Kelautan.

E.H. Sudjono, A. Y7uningsih, T 
Suprijo, 2007, Studi Awal Potensi 
Arus Laut sebagai Energi Alterna  f 
untuk pembangkit listrik di Selat 
Lombok, P3GL dan ITB
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PENDAHULUAN

“Mensana In Corporesano” adalah 
suatu ungkapan yang sangat terkenal 
dan akrab terdengar, bahwa di dalam 
tubuh yang sehat akan terdapat jiwa 
yang kuat.  Is  lah tersebut berasal 
dari sebuah mahakarya seorang 
pujangga Romawi, Decimus Iunius 
Iuvenalis, yaitu Sa  re X. Ungkapan 
tersebut sudah sangat sering kita 
dengar semenjak kita di SD. Maksud 
dari ucapan itu untuk memo  vasi 
para atlet. Agar mereka senan  asa 
meningkatkan prestasinya, juga  
masyarakat gemar berolah raga. Di 
Olimpiade yang sering digunakan 
untuk pertandingan olah raga, pada 
masa jayanya periode Yunani, dari 
sanalah is  lah ini berasal.

Pen  ng mana, tubuh atau jiwa? Jika 
harus memilih salah satunya, mana 
yang akan kita pilih? Tubuh sehat 
dengan jiwa yang sakit, atau jiwa yang 
sehat dengan tubuh yang sakit? Kita 
tentu menginginkan yang ideal. Yakni 
tubuh dan jiwa yang sehat dan kuat, 
karena keduanya pen  ng.  .

Apakah jika tubuh sehat dan 
kuat, sudah pas   jiwa akan sehat 
pula? Dan, sebaliknya apakah jika 
tubuh  dak sehat, maka jiwa yang 
ada di dalamnya juga demikian?. 
Jawabannya: Belum tentu!. Betapa 
banyak orang yang secara fi sik kasat 
mata sehat dan kuat, tapi jiwanya 
sakit. Entah stress, depresi, dan gila. 
Atau ‘sakit’ dalam ar   ha  nya.

Demikian juga hidup berbangsa dan 
bernegara bisa dikatakan bahwa 
negara merupakan tubuh dan rakyat 
adalah pencerminan jiwa, dimana 
sehat  daknya suatu negara faktor 
yang dominan adalah dinamika  dan 
dialek  kanya seluruh komponen 
masyarakat dalam mengisi dan 
membangun negaranya. Dapat 
dikatakan bahwa negara yang sehat 

(maju) diisi oleh jiwa (masyarakatnya) 
yang patuh akan hukum dan aturan 
perilaku yang dibuat atas kesepakatan 
bersama.

PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan pekerjaan 
pada profesi tertentu perlu adanya 
aturan yang digunakan sebagai 
rambu-rambu atau batasan-batasan 
ke  ka seseorang akan melaksanakan 
tugasnya atau yang kita kenal dengan 
kode e  k profesi. Banyak Profesi-
profesi berada dimasyarakat yang 
telah menetapkan aturan perilaku 
(kode e  k) antara lain dalam bidang 
Jurnalistrik, Kedokteran, Akuntan 
Publik dan lain-lain.

Apa dan bagaimana maksud serta 
tujuan perlu adanya aturan perilaku 
(kode e  k) seseorang menjalankan 
profesinya. Kode e  k profesi 
merupakan suatu tatanan e  ka yang 
telah disepaka   oleh suatu kelompok 
masyarakat tertentu. Kode e  k 
umumnya termasuk dalam norma 
sosial, namun bila ada kode e  k yang 
memiliki sanksi yang agak berat, maka 
masuk dalam kategori norma hukum.

Kode E  k juga dapat diar  kan 
sebagai pola aturan, tata cara, tanda, 
pedoman e  s dalam melakukan 
suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode 
e  k merupakan pola aturan atau tata 
cara sebagai pedoman berperilaku. 
Tujuan kode e  k agar profesional 
memberikan jasa sebaik-baiknya 
kepada pemakai atau nasabahnya. 
Adanya kode e  k akan melindungi 
perbuatan yang  dak profesional. 

Nilai professional dapat disebut juga 
dengan is  lah asas e  s.(Chung, 1981) 
mengemukakan empat asas e  s, 
yaitu : (1). Menghargai harkat dan 
martabat (2). Peduli dan bertanggung 
jawab (3). Integritas dalam hubungan 

(4). Tanggung jawab terhadap 
masyarakat.

Ketaatan tenaga profesional 
terhadap kode e  k merupakan 
ketaatan naluriah yang telah bersatu 
dengan pikiran, jiwa dan perilaku 
tenaga profesional. Jadi ketaatan 
itu terbentuk dari masing-masing 
orang bukan karena paksaan. Dengan 
demikian tenaga profesional merasa 
bila dia melanggar kode e  knya 
sendiri maka profesinya akan rusak 
dan yang rugi adalah dia sendiri.

1. KODE ETIK

Kode e  k  selalu berkembang karena  
perkembangan zaman, jika  dak, 
maka kode e  k mungkin menjadi 
usang atau sudah  dak sesuai 
dengan tuntutan zaman. Kode e  k 
merupakan sarana perlindungan 
dan pengembangan bagi profesi 
agar  dak salah dalam melakukan 
penerapan pada masyarakat. Juga 
sebagai pelindung masyarakat dari 
ke  dak profesionalan ahli profesi.

Perilaku korupsi di Indonesia sudah 
mencapai   k yang sangat kri  s, 
korupsi telah berkembang secara 
sistemik ar  nya korupsi bukan lagi 
suatu pelanggaran hukum melainkan 
suatu kebiasaan. Komitmen 
Pemerintah dalam memerangi 
perilaku korupsi sudah sangat banyak 
antara lain dengan melakukan 
serangkaian  ndakan untuk mencegah 
dan menanggulangi korupsi (melalui 
upaya koordinasi, supervisi, monitor, 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan 
dan pemeriksanaan sidang 
pengadilan) dengan peran serta 
masyarakat berdasarkan undang-
undang pemberantasan korupsi.

Untuk melaksanakan pemberantasan 
korupsi itu pemerintah telah 
menerbitkan undang-undang an   

PENERAPAN KODE ETIK dalam PELAKSANAAN AUDIT 
Oleh : Heriansyah
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korupsi :
a. UU No. 20 tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi.

b. UU No. 28 tahun 1999 tentang 
Penyelengaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas KKN.

c. UU No. 3 tahun 1971 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi.

d. UU No. 31 tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi.

e. Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 
tentang Penyelengaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas KKN.

f. UU No. 15 tahun 2002 tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang.

g. UU No. 30 tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (KPK).

h.  Instruks i  Pres iden Republ ik 
I n d o n e s i a  N o m o r  5  t a h u n 
2 0 0 4  t e n t a n g  P e r c e p a t a n  
pemberantasan Korupsi.

i. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 
2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Peran Serta Masyarakat dan 
Pemberian Penghargaan dalam 
Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi.

j. Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 
2005 tentang Sistem Manajemen 
Sumber Daya Manusia KPK.

Pelaksanaan Undang-undang No. 28 
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari 
KKN sudah menjadi agenda yang 
harus dilaksanakan guna tercapainya 
transparansi dan akuntabilitas publik. 
Hal tersebut merupakan tantangan 
berat bagi tugas pengawasan di masa 
depan yang harus dihadapi dengan 
komitmen dan profesionalisme Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah.

2. KODE ETIK DAN PROFESI 
AUDIT

Pekerjaan audit adalah ptofesi, auditor 
yang bekerja di sektor publik selain 
dituntut untuk memenuhi ketentuan 
dan peraturan kepegawaian sebagai 
seorang pegawai negeri sipil, 

ia juga dituntut untuk menaa   
kode e  k Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah (Permenpan 
No.Per/04.M.PAN/03/2008) dan 
Standar audit APIP (Permenpan 
No.Per/05.M.PAN/03/2008) serta 
Standar audit lainnya yang telah 
ditetapkan sehingga bagaimana 
seharusnya perilaku seorang auditor 
Pemerintah serta apa saja yang 
harus dilakukan agar hasil pekerjaan 
memenuhi standar mutu yang harus 
dicapai.

Agar pelaksanaan audit dapat berjalan 
dengan baik dan benar sehingga 
tercapai penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari KKN harus 
dimulai dengan bersih dan bebasnya 
auditor dari praktek KKN dengan 
melaksanakan kode e  k APIP seper   
yang tertuang dalam Permenpan 
No.Per/04.M.PAN/03/2008 antara 
lain mewajibkan :
1. Auditor wajib mematuhi prinsip-

prinsip perilaku berikut ini :
a.  Integritas 

 Auditor harus memiliki 
kepribadian yang dilandasi oleh 
unsur jujur, berani, bijaksana, 
dan bertanggung jawab untuk 
membangun kepercayaan 
guna memberikan dasar bagi 
pengambilan keputusan yang 
andal. 

b.  Obyek  vitas 
 Auditor harus menjunjung 

 nggi ke  dakberpihakan 
profesional dalam 
mengumpulkan, mengevaluasi, 
dan memproses data/informasi 
audi  . Auditor APIP membuat 
penilaian seimbang atas semua 
situasi yang relevan dan  dak 
dipengaruhi oleh kepen  ngan 
sendiri atau orang lain dalam 
mengambil keputusan. 

c.   Kerahasiaan 
 Auditor harus menghargai nilai 

dan kepemilikan informasi 
yang diterimanya dan  dak 
mengungkapkan informasi 
tersebut tanpa otorisasi yang 

memadai, kecuali diharuskan 
oleh peraturan perundang-
undangan. 

d.  Kompetensi 
 Auditor harus memiliki 

pengetahuan, keahlian, 
pengalaman dan keterampilan 
yang diperlukan untuk 
melaksanakan tugas 

2. Auditor wajib mematuhi aturan 
perilaku berikut ini :
a.  Integritas 

◊ melaksanakan tugasnya 
s e c a r a  j u j u r ,  t e l i t i , 
bertanggung jawab dan 
bersungguh-sungguh; 

◊ menunjukkan kesetiaan 
dalam segala hal  yang 
berkaitan dengan profesi 
d a n  o r g a n i s a s i  d a l a m 
melaksanakan tugas; 

◊ mengikuti perkembangan 
peraturan  perundang-
u n d a n g a n  d a n 
mengungkapkan segala 
hal yang ditentukan oleh 
peraturan  perundang-
undangan dan profesi yang 
berlaku; 

◊ m e n j a g a  c i t r a  d a n 
mendukung visi dan misi 
organisasi; 

◊ tidak menjadi bagian kegiatan 
ilegal, atau mengikatkan 
diri pada tindakan-tindakan 
yang dapat mendiskreditkan 
profesi APIP atau organisasi; 

◊ menggalang kerja sama 
yang sehat diantara sesama 
auditor dalam pelaksanaan 
audit; 

◊ s a l i n g  m e n g i n g a t k a n , 
m e m b i m b i n g  d a n 
mengoreksi perilaku sesama 
auditor. 

b.  Obyek  vitas 
◊ mengungkapkan semua 

f a k t a  m a t e r i a l  y a n g 
diketahuinya yang apabila 
tidak diungkapkan mungkin 
dapat mengubah pelaporan 
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kegiatan-kegiatan yang 
diaudit; 

◊ t idak berpartisipasi 
dalam kegiatan atau 
hubungan-hubungan 
y a n g  m u n g k i n 
m e n g g a n g g u  a t a u 
dianggap mengganggu 
penilaian yang tidak 
memihak atau yang 
mungkin menyebabkan 
terjadinya benturan 
kepentingan; 

◊ m e n o l a k  s u a t u 
pemberian dari auditi 
yang terkait dengan 
keputusan maupun 
p e r t i m b a n g a n 
profesionalnya. 

c.  Kerahasiaan 
◊ s e c a r a  h a t i - h a t i 

m e n g g u n a k a n  d a n 
m e n j a g a  s e g a l a 
i n f o r m a s i  y a n g 
diperoleh dalam audit; 

◊ tidak akan menggunakan 
informasi yang diperoleh 
untuk kepentingan pribadi/
golongan di luar kepentingan 
organisasi atau dengan cara 
yang bertentangan dengan 
peraturan  perundang-
undangan. 

d.  Kompetensi 
◊ m e l a k s a n a k a n  t u g a s 

pengawasan sesuai dengan 
Standar Audit; 

◊ terus menerus meningkatkan 
k e m a h i r a n  p r o f e s i , 
keefektifan dan kualitas hasil 
pekerjaan; 

◊ m e n o l a k  u n t u k 
m e l a k s a n a k a n  t u g a s 
apabila tidak sesuai dengan 
pengetahuan, keahlian, dan 
keterampilan yang dimiliki. 

3. PELANGGARAN 

Tindakan yang  dak sesuai dengan 
Kode E  k  dak dapat diberi toleransi 
meskipun dengan alasan  ndakan 
tersebut dilakukan demi kepen  ngan 

organisasi, atau diperintahkan oleh 
pejabat yang lebih  nggi. 

Auditor  dak diperbolehkan untuk 
melakukan atau memaksa karyawan 
lain melakukan  ndakan melawan 
hukum atau  dak e  s. 

Pimpinan APIP harus melaporkan 
pelanggaran Kode E  k oleh auditor 
kepada pimpinan organisasi. 

Pemeriksaan, inves  gasi dan 
pelaporan pelanggaran Kode E  k 
ditangani oleh Badan Kehormatan 
Profesi, yang terdiri dari pimpinan 
APIP dengan anggota yang 
berjumlah ganjil dan disesuaikan 
dengan kebutuhan. Anggota Badan 
Kehormatan Profesi diangkat dan 
diberhen  kan oleh pimpinan APIP. 

4. PENGECUALIAN 

Dalam hal-hal tertentu yang menurut 
per  mbangan profesionalnya, 
seorang auditor dimungkinkan untuk 
 dak menerapkan aturan perilaku 

tertentu. Permohonan pengecualian 
atas penerapan Kode E  k tersebut 
harus dilakukan secara tertulis 
sebelum auditor terlibat dalam 

kegiatan atau  ndakan yang 
dimaksud. 

Persetujuan untuk  dak 
menerapkan Kode E  k hanya boleh 
diberikan oleh pimpinan APIP. 

5. SANKSI ATAS 
PELANGGARAN 

Auditor APIP yang terbuk   
melanggar Kode E  k akan 
dikenakan sanksi oleh pimpinan 
APIP atas rekomendasi dari 
Badan Kehormatan Profesi. 
Bentuk-bentuk sanksi yang 
direkomendasikan oleh Badan 
Kehormatan Profesi antara lain 
berupa : 
a.  teguran tertulis; 
b. usulan pemberhentian dari tim 
audit; 
c.  tidak diberi penugasan audit 
selama jangka waktu tertentu. 

Dalam beberapa hal, pelanggaran 
terhadap Kode E  k dapat dikenakan 
sanksi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.

PENUTUP

Auditor sebagai salah satu bentuk 
profesi yang melaksanakan tugas 
pengawasan terhadap jalannya roda 
pembangunan diharapkan dapat 
mengisi atau memberikan kontribusi 
terhadap pembangunan agar 
dapat berjalan sebagaimana yang 
diamanatkan dalam Undang-undang 
Dasar 1945.

Auditor diharapkan dapat 
melaksanakan tugasnya sebagaimana 
diatur dalam kode e  k dan 
perilaku yang telah dibuat dan 
disepaka   bersama sehingga dalam 
melaksanakan tugasnya  dak 
menyimpang dari harapan.
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PENDAHULUAN

Pengawasan merupakan salah 
satu fungsi dalam manajemen 
suatu organisasi, untuk 

itu kegiatan pengawasan selalu 
mendapat sorotan dari masyarakat 
maupun kaum intelektual, dalam 
beberapa waktu terakhir ini menjadi 
berita utama di berbagai mass 
media, khususnya media cetak. Hal 
ini dikarenakan berbagai praktek 
KKN masih menjadi bagian yang 
belum terlepaskan dari ak  vitas 
pembangunan nasional, Pratek 
KKN yang sangat merugikan Negara 
seolah-olah sudah begitu menggurita. 
Inilah yang menjadi perha  an serius 
masyarakat.

Oleh karena itu, melalui tulisan 

singkat dan dengan bahasan yang 
sederhana, penulis mencoba 
mengulasnya mengenai “Mengapa 
dunia pengawasan selalu mendapat 
sorotan masyarakat ?, Mengapa pula 
kinerja pengawasan/pengendalian 
belum op  mal hasilnya ?. Sederatan 
masalah tersebut menjadikan 
pekerjaan rumah yang harus 
dituntaskan, sehingga peran serta 
pengawasan/pengendalian dalam 
kancah pembangunan nasional dapat 
berefek ganda.

Efek ganda tersebut  dak hanya 
berperan dalam pencegahan praktek-
pratek KKN, tapi juga berperan 
dalam pembangunan secara 
keseluruhan yang hasil akhirnya 
adalah meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.

PEMBAHASAN

Dengan mengulangi pernyataan 
diatas kususnya dunia pengawasan/
pengendalian  dak pernah surut 
dari sorotan masyarakat. Karena 
memang dalam kehidupan 
ataupun ak  vitas pembangunan 
peran pengawasan/pengendalian 
dibutuhkan keberadaanya. Yang 
menjadi permasalahan sekarang 
adalah belum op  malnya peran atau 
 ndak pengawasan. Dalam konteks 

bahasan ini, paling  dak ada  ga hal 
yang menjadi topik bahasan penulis.

Pertama,  ndakan konkrit berupa 
tekad bulat untuk mencagah 
perbuatan KKN. Oleh karena itu 
diperlukan pembekalan, diantaranya 
adalah ilmu pengetahuan dan 

DINAMIKA PENGAWASAN
Oleh :  Agus Sunaryo
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teknologi, disamping persyaratan 
lain seper   ser  fi kasi untuk jenjang 
jabatan fungsional auditor. Bekal 
pengetahuan dimaksud adalah 
berupa sosialisasi, seminar, pela  han 
teknis, dan lain-lain yang bersifat 
menunjang kegiatan tugas-tugas.    

Terpenuhinya kebutuhan dasar 
ini adalah untuk menjawab 
permasalahan-permasalahan yang 
bakal muncul dalam pengelolaan 
kegiatan pemerintahan dan 
pembangunan yang semakin varia  f.  
Oleh sebab itulah kebutuhan tersebut 
haruslah mampu mengatasi akar 
masalah praktek KKN. Caranya adalah 
dengan peningkatan pemahaman 
yang mendalam terhadap makna 
pembenaman KKN sebagai suatu 
keburukan.

Makna ini menjadi menarik untuk 
dilaksanakan karena akan banyak 
pengaruhnya terhadap upaya 
percepatan pembenaman atau 
pemberantasan korupsi. Tanpa 
adanya peningkatan pemahaman 
tersebut sulit diharapkan upaya 
dimaksud akan terlaksana  seper   
harapan masyarakat. Selanjutnya 
yang  dak kalah pen  ng adalah peran 
dalam membangun pengawasan 
peningkatan pelaksanaan 
pengendalian pimpinan.

Budayakan juga  ndakan 
pengendalian dari se  ap pimpinan 
menjadi suatu kebutuhan. Hindari 
pemaksaan kehendak atau campur 
tangan nega  p yang akan merugikan, 
dan utamakan kepen  ngan rakyat 
serta hindarkan kepen  ngan pribadi 
atau golongan. Oleh karenanya 
pengendalian ini menjadi   k sentral 
dalam keberhasilan pencegahan 
KKN, tentunya dengan kemauan dan 
keinginan yang tulus dan ikhlas.

Tindakan yang kedua adalah semua 
unsur dalam perangkat kerja harus 
membudayakan pengendalian. 
Tindakan ini dinamakan pengendalian 
dini atau pengawasan dini dari 
masing-masing pribadi. Pemahaman 
terhadap  ndakan ini merupakan 

juga kebutuhan dasar dalam  ndakan 
pencegahan pratek KKN yang bakal 
menimbulkan perbuatan korup  f. 
Oleh sebab itu, diperlukan juga 
kemauan dan kesadaran yang muncul 
dari ha   sanubari yang paling dalam.

Tindakan ini merupakan  ndakan 
wan  -wan   untuk serius dan 
sungguh-sungguh melaksanakan 
pengawasan atau pengendalian dini 
agar tujuan mulia pembangunan 
pengawasan itu dapat segera 
terealisir secara merata. Namun 
begitu memang membutuhkan 
waktu. Inilah yang selalu ditunggu 
hasilnya oleh masyarakat.      

Masyarakat senan  asa berharap 
kepada pemerintah agar dapat 
mengatasi KKN karena pemerintah 
memiliki kekuatan, kemampuan. 
dengan segala perangkatnya, 
Harapan masyarakat ini sudah 
menjadi kewajiban pemerintah dan 
aparaturnya, berkewajiban juga untuk 
menjalankan amanah rakyat.

Beramanahkan rakyat itu, pemerintah 
beserta aparaturnya sudah harus 
berkomitmen untuk berbuat 
mengejar atau mencapai masyarakat 
yang sejahtera, adil dan makmur 
sebagai tujuan pembangunan bangsa.

Tindakan yang ke  ga atau yang 
terakhir adalah upaya peningkatan 
kesejahteraan aparaturnya. Memang 
diakui upaya tersebut telah dan 
tengah dilakukan oleh pemerintah. 
Namun sayangnya peningkatan 
kesejahteraan atau penghasilan 
dibarengi juga dengan peningkatan 
biaya hidup. Tingkat biaya hidup yang 
dirasakan cukup  nggi itu menjadi 
godaan berbuat penyimpangan atau 
penyalahgunaan wewenang. Belum 
lagi pola hidup konsum  f yang 
berkembang terutama di kota-kota 
besar.

Godaan inilah yang membuat daya 
tahan untuk menghindari perbuatan 
nega  f menjadi lemah. Peluang atau 
kesempatan berbuat nega  f harus 
dipersempit dengan menumbuhkan 
niat untuk  dak perbuat nega  f. Pada 

akhirnya niat baiklah yang menjadi 
kunci pokok.

PENUTUP

Terhadap tulisan singkat dan 
sederhana ini dapat dipadatkan 
sebagai simpulan bahwasannya 
kesempatan dan niatlah menjadi 
pemicu terjadinya praktek KKN 
dan penyimpangan ataupun 
penyalahgunaan wewenang. 

Oleh karena itu, pemerintah telah 
dan tengah meningkatkan taraf hidup 
aparaturnya berupa penghasilan yang 
cukup memenuhi kebutuhan dasar, 
disamping itu disiplin yang ketat..  

PUSTAKA

1.  Ar  kel Analisis Perencanaan Dan 
Pengawasan Serta Contoh Kasusnya

2. Does Business Planning Facilitate 
the Development of New Ventures 
“Strategic Management  Journal, 
December 2003, pp. 1165-1185 
oleh F.Delmar dan S. Shane
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PENDAHULUAN

Bagi seorang auditor, 
mengungkapkan temuan 
dengan buk  -buk   audit yang 

valid dan de  l merupakan sebuah 
prestasi tersendiri. Dari sana, terlihat 
prestasi kerja dan kecakapan seorang 
auditor dalam menganalisa suatu 
masalah. 

Faktanya,  dak mudah 
mengungkapkan hal-hal yang 
demikian, terutama bagi seorang 
internal auditor. Seorang internal 
auditor dapat mengalami dilema 
dalam melaksanakan tugasnya. 
Pada satu pihak, internal auditor 
dituntut untuk tetap independen 
sebagai bentuk tanggungjawabnya 
kepada publik dan profesinya. Di sini 
konfl ik audit muncul ke  ka auditor 
internal menjalankan ak  vitas audit. 

Internal auditor akan menjumpai 
masalah ke  ka harus melaporkan 
temuan-temuan yang mungkin  dak 
menguntungkan dalam penilaian 
kinerja manajemen obyek audit yang 
dilakukannya. Ke  ka obyek audit 
menawarkan sebuah imbalan atau 
tekanan kepada internal auditor 
untuk menghasilkan laporan audit 
yang diinginkan oleh obyek audit 
maka menjadi dilema e  ka. Untuk itu 
internal auditor dihadapkan kepada 
pilihan-pilihan keputusan yang terkait 
dengan hal-hal keputusan e  s dan 
 dak e  s.

Masalah tersebut mempengaruhi 
penilaian kinerja internal auditor 
khususnya lembaga internal auditor 
pemerintah atau yang lebih dikenal 
dengan Inspektorat Jenderal . 
Akibatnya  mbul kekurangpercayaan 
kinerja Inspektorat Jenderal. Seringkali 

kita mendengar bahwa hasil audit 
Inspektorat Jenderal begitu-begitu 
saja, karena ke  ka ada masalah yang 
ter-blow up di media massa, misalnya 
kasus korupsi yang ditangani oleh 
KPK, Kejaksaan atau lembaga lain di 
luar instansi, maka kinerja Inspektorat 
Jenderal akan dipertanyakan. Apakah 
masalah tersebut  dak ditemukan 
oleh Inspektorat Jenderal?

Seberapa hebat Inspektorat Jenderal 
di mata Kemeteriannya sendiri? 
Seberapa besar kepercayaan unit 
terhadap Inspektorat Jenderal? Lalu 
dengan apa kita membuk  kannya?

AUDIT MUTU

Salah satu cara yang ditempuh oleh 
banyak lembaga untuk merebut 
kepercayaan masyarakat atas kinerja 

AUDIT MUTU PADA ITJEN KESDM,  PERLUKAH ?
Oleh Ismawa   dan Supan  
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lembaganya adalah dengan dilakukan 
audit mutu pada lembaganya. 

Penger  an audit mutu dapat 
dijumpai dalam Panduan Audit Sitem 
Manajemen Mutu SNI 19-19011-
2002. Dalam panduan tersebut, 
audit mutu didefi nisikan sebagai 
proses sistema  k, independen dan 
terdokumentasi untuk memperoleh 
buk   audit dan mengevaluasinya 
secara objek  f untuk menentukan 
sampai sejauh mana kriteria audit 
dipenuhi (BSN, 2002).  Audit Sistem 
Mutu biasanya dilakukan untuk 
menentukan  ngkat kesesuaian 
ak  vitas organisasi terhadap standar 
Sistem Manajemen Mutu ISO 
9001:2000 yang telah ditentukan 
serta efek  vitas dari penerapan 
system tersebut.

Dari penger  an audit mutu yang 
diuraiakan di atas, bahwa tujuan audit 
mutu adalah untuk mendapatkan 
data dan informasi faktual dan 
signifi kan sebagai dasar pengambilan 
keputusan, pengendalian manajemen, 
perbaikan dan/atau perubahan. 
Temuan hasil audit selanjutnya 
dianalisis, dinilai kecukupan dan 
kesesuaiannya terhadap standar ISO 
9001:2000. Hasil temuan auditor 
tersebut akan digunakan sebagai 
dasar pengambilan keputusan, 
pengendalian manajemen, perbaikan 
dan/atau perubahan. Secara rinci 
tujuan umum dari audit mutu sebagai 
berikut:
1. Untuk memperoleh prioritas 

permasalahan yang tengah 
dihadapi organisasi 

2. U n t u k  m e r e n c a n a k a n 
pengembangan usaha Untuk 
memenuhi persyaratan suatu 
sistem manajemen yang digunakan 
sebagai acuan 

3. Untuk memenuhi persyaratan 
regulasi ataupun persyaratan 
kontrak dengan (misalnya) 
pelanggan 

4. Untuk mengevaluasi terhadap 
pemasok 

5. Untuk menemukan adanya potensi 

resiko kegiatan organisasi

Sedangkan tujuan audit mutu secara 
khusus adalah  untuk memberikan 
umpan balik tentang kinerja organisasi 
yang diuraikan sebagai berikut:
1. M e n g a r a h k a n  p e n c a p a i a n 

sasaran Memberikan sense of 
urgency 

2.  Menemukan peluang perbaikan 
3. Memastikan apakah sistem 

diterapkan secara efektif  
4. Mendeteksi penyimpangan-

peny impangan terthadap 
kebijakan mutu sedini mungkin

Audit mutu ini biasanya dilakukan 
oleh lembaga eksternal audit non 
pemerintah. Hasil audit dapat 
dimanfaatkan untuk berbagai 
keperluan . Salah satu manfaat 
audit yang paling sentral adalah 
sebagai dasar untuk mengambil 
keputusan, melakukan perbaikan, 
meningkatkan efi siensi dan 
efek  vitas fungsi organisasi. Dengan 
informasi hasil penilaian auditor dan 
rekomendasi yang disampaikan, akan 
memungkinkan pimpinan unit operasi 
melakukan  ndakan perbaikan kinerja 
instansinya menjadi lebih terarah.

Proses audit merupakan media 
pembelajaran dan pertumbuhan 
yang  dak ternilai harganya bagi 
para pelaku audit itu sendiri. Karena 
melalui proses audit, tejadi proses 
pemahaman secara mendalam 
tentang seluk beluk operasi organisasi 
serta permasalahannya yang 
dihadapinya, baik permasalahan skala 
organisasi maupun permasalahan 
spesifi k yang ada pada se  ap fungsi 
dalam organisasi. Dengan demikian 
sebuah instansi/organisasi secara 
disadari atau  dak telah mempelajari 
proses manajemen organisasi secara 
komprehensif dan manajemen 
fungsional secara intensif.

Selain itu, masyarakat akan 
menghargai profesi yang menerapkan 
standar mutu yang  nggiterhadap 

pelaksanaan pekerjaan profesinya 
karena masyarakan akan merasa 
terjamin dengan jasa yang 
diberikannya.

AUDIT MUTU PADA 
INSPEKTORAT JENDERAL 
KESDM, PERLUKAH?

Audit mutu telah dilaksanakan pada 
beberapa satuan kerja di lingkungan 
KESDM, sebut saja Pusdiklat Geologi 
dan Pusdiklat Migas. Satuan kerja 
tersebut merasa perlu untuk 
dilakukan audit mutu karena selain 
untuk meningkatkan efi siensi, 
efek  vitas  maupun produk  vitas 
usaha secara lebih terarah, yang 
terpen  ng adalah kepercayaan publik 
atas kinerja satuan kerja tersebut.

Mungkin  dak ada salahnya audit 
mutu dilaksanakan pada Inspektorat 
Jenderal KESDM. Pengendalian 
kualitas kinerja Inspektorat Jenderal 
merupakan hal yang sangat pen  ng 
untuk meminimalisir  penyimpangan 
yang terjadi pada pelaksanaan tugas 
dan fungsinya. 

Begitu juga dengan Inspektorat 
Jenderal KESDM, kepercayaan 
masyarakat terhadap mutu internal 
audit yang dilaksanakannya akan 
menjadi lebih  nggi, jika Inspektorat 
Jenderal KESDM menerapkan 
standar mutu yang  nggi terhadap 
pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Oleh karena itu, diperlukan 
lembaga independen yang mampu 
menilai kualiatas manajemen mutu 
Inspektorat Jenderal  KESDM sehingga 
hasil dari audit mutu tersebut dapat 
menjadi perbaikan bagi kinerja 
Inspektorat Jenderal KESDM ke 
depannya.

DAFTAR PUSTAKA

Panduan Audit Sitem Manajemen 
Mutu SNI 19-19011-2002, BSN, 
2002.

Dari berbagai sumber
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Kisah ini menceritakan 

tentang dua sahabat yang 

berjalan melintasi gurun 

pasir......Saat berjalannya 

waktu mereka mulai bertengkar dan 

yang satu menampar pipi sahabatnya 

Yang ditampar pipinya ha  nya terlu-

ka, tapi tanpa berkata sepatah kata-

pun ... Dia kemudian menulis di pasir 

: “Hari ini sahabat baikku menampar 

wajahku”

Mereka menerus-

kan perjalanan-

nya sampai men-

emukan sebuah 

oasis, Dimana mereka memutuskan 

untuk beris  rahat dan mandi. Tetapi 

orang yang wajahnya ditampar, ter-

jebak di pasir penghisap dan teng-

gelam, tetapi sahabatnya berhasil 

menyelematkannya. Setelah pulih ke-

adaannya !!! 

Dia mengukir kalimat 

di sebuah batu : “Hari 

ini sahabat baikku 

telah menyelamatkan 

hidupku” Orang yang telah menam-

PASIR 
& 

BATU

par sahabatnya dan kemudian menolongnya, lalu bertanya : “Setelah aku me-

nampar kamu menulis di pasir, dan sekarang kamu menulis di batu kenapa be-

gitu ?”

Sahabat yang ditanya menjawab : “Ke  ka seseorang menyaki  , kita 

harus menuliskannya di pasir, Sehingga angin bisa memaa  an kita 

dengan meniupnya lenyap tak terbatas” “Tapi saat orang melakukan 

kebaikan untuk kita, kita harus mengukirnya di batu, supaya  dak 

ada satu angin pun yang sanggup menghapuskan ingatan indah itu”  Belajar 

untuk untuk menuliskan kepedihan di pasir....... Dan mengukir pengalaman 

baikmu di batu cadas. Orang bijak berkata : memerlukan waktu satu menit 

untuk menemukan seseorang yang spesial, satu jam untuk bisa menghargainya, 

satu hari untuk bisa menyukai dan mengasihi. Tetapi di butuhkan waktu seumur 

hidup untuk bisa melupakannya.
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Seorang pengusaha yang menghabiskan 
akhir pekannya dengan memancing pakai 
perahu di sebuah danau, menemukan 
sebuah botol yang terapung dan tertutup 
rapi yang segera dihampiri dan diambil 
oleh sang pengusaha.

Penasaran ..., si pengusaha membuka tutup 
botol, lalu  ba-  ba dari dalam botol keluar 
asap yang selanjutnya menebal dan mejadi 
Jin raksasa yang mengambang di depan si 
pengusaha.

“Terimakasih tuan, tuan telah 
membebaskan saya, untuk ini tuan 
silahkan meminta  ga permintaan, saya 
akan mengabulkannya” kata Jin, seper   
format biasa tanda terimakasih Jin yang 
dibebaskan oleh manusia.

Setelah kagetnya reda, si pengusaha itu 
terdiam sejenak lalu dia berkata, “Baiklah 
Jin saya ingin tahun ini  ga kejadian besar 
terjadi di negeri saya Indonesia ini, pertama 
saya ingin nilai tukar rupiah di negeri saya 
ini kembali menjadi Rp. 2500 per 1 dollar 
US nya, kedua saya mau semua uang hasil 
korupsi baik oleh swasta ataupun pejabat 
pemerintah dikembalikan kepada rakyat 
dan semua pelakunya dipenjarakan, 
ke  ga saya ingin hukum benar -benar bisa 
ditegakkan di negeri saya ini.”

Sang Jin berpikir sejenak kemudian, menggeleng-gelengkan kepala, pelan-pelan jasadnya kembali menjadi asap lalu 
berkumpul masuk kedalam botol itu kembali. Dari dalam botol si Jin berseru, “ Tuan, tolong botolnya ditutup kembali 
!!.”

“Kumpulan Cerita Lucu dan Menghibur”

Botol Jin
By bang mandor
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SEMINAR HASIL PENGAWASANSEMINAR HASIL PENGAWASAN
SEMESTER II ITJEN KESDMSEMESTER II ITJEN KESDM (Solo, 3 Desember 2012) (Solo, 3 Desember 2012)

Lensa Per i s t iwaLensa  Per i s t iwa

3
Sekretaris ITJEN(Bpk. 
Iman Rochendi AK) mem-
buka  acara Seminar.

Peserta Seminar. Peserta Seminar.1 2

Paparan hasil Pengawasan IRAT III. Paparan hasil Pengawasan 
IRAT I.

Paparan hasil PengawasanIRAT IV.PPPP4 PP
IIII6PP5

Paparan hasil Pengawasan IRAT II. Penutup Seminar oleh 
Ketua PANPEL

Penyampaian hasil Seminar.PPPP7 9PP8
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1

3

5

Peserta WORKSHOP

Peserta WORKSHOP

Nara Sumber WORKSHOP Nara Sumber WORKSHOP

Peserta WORKSHOP2

4

6

Sekretaris ITJEN KESDM (Bp. Iman Rochendi AK)/

Lensa  Per i s t iwa

WORKSHOP DIAGNOSTIC WORKSHOP DIAGNOSTIC 
ASSESSMENT, SATGAS & TIM MONEY SPIPASSESSMENT, SATGAS & TIM MONEY SPIP
ITJEN KESDMITJEN KESDM (Bogor, 3 sd 5 Oktober 2012) (Bogor, 3 sd 5 Oktober 2012)
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Lensa Per i s t iwaLensa  Per i s t iwa

1

3

5

Laporan Ketua PANPEL

Inspektur II (Bpk. Drs. Winarno), memberikan ucapan 
selamat kepada peserta PIAK

Foto bersama Pejabat Eselon II dengan Peserta
Sekretaris Itjen (Bpk. Iman Rochendi AK) 
memberikan penghargaan kepada Wakil Unit 
Satker peserta PIAK

Sekretaris ITJEN KESDM (Bpk. Iman Rochendi AK).2

4

6

Foto bersama Pejabat Eselon II dengan Peserta

PAPARAN HASIL AKHIRPAPARAN HASIL AKHIR
PENILAIAN  INISIATIF ANTI KORUPSI (PIAK) PENILAIAN  INISIATIF ANTI KORUPSI (PIAK) 

KESDM Tahun 2012 (Purwokerto, 26 sd 28 November 2012)KESDM Tahun 2012 (Purwokerto, 26 sd 28 November 2012)
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Lensa Per i s t iwaLensa  Per i s t iwa

PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURALPELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN ITJEN & DITJEN - KESDMDI LINGKUNGAN ITJEN & DITJEN - KESDM

Dirjen Ketenagalistrikan
(Bpk. Ir. Jarman, MSc)

Pejabat Struktural Eselon 
III & IV yang dilantik

1

3

Jajaran Pimpinan /Struktural Eselon II, yang hadir pada acara pelantikan2
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