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SOLUSI kali ini menampilkan trik kecurangan
yang dilakukan dalam suatu permainan
sepakbola, yang dengan jeli dapat dilihat oleh
sang wasit. Sang wasit segera meniupkan pluit
seraya berseru: “Priiiiit ..., jangan curang!”.
Kecurangan atau fraud, agaknya telah
menjadi gejala umum yang sering kita jumpai,
mulai dari ranah olah raga sampai ke ranah
birokrasi. Berbagai modus fraud bisa kita telisik,
seperti: suap, penggelapan, sogok, pengeluaran fiktif sampai tindak korupsi.
Umumnya prilaku fraud disebabkan
oleh tiga faktor pemicu, yaitu: adanya pressure
(tekanan), tersedianya oppurtunity (kesempatan) dan alasan rasionalization
(pembenaran). Akibat terjadinya fraud pasti
menimbulkan kerugian, baik bagi masyarakat
maupun keuangan negara. Dan perilaku fraud
tersebut sudah selayaknya tidak boleh
dibiark an begitu saja, bahk an sudah
seharusnya dilakukan pencegahan.
Berkaitan dengan hal tersebut, Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sudah
seharusnya berperan aktif mencegah
terjadinya fraud. Bahkan secara psikologis APIP
sebenarnya paling “bertanggungjawab” –
dalam tanda petik – apabila pada suatu suatu
institusi pemerintah pusat maupun daerah
selalu terjadi perbuatan-perbuatan fraud yang
berak ibat pada kerugian negara dan
masyarakat. Karena bagaimana pun APIP
sudah seharusnya berperan sebagai early

warning system terhadap keberadaan suatu
kementerian/lembaga. Apa dan bagaimana
peran yang dapat dilakukan oleh APIP dalam
mencegah fraud, kami angkat sebagai tema
dan kami sajikan dalam laporan utama Majalah
Pengawasan SOLUSI kali ini.
Melalui laporan utama tentang peran
pengawasan intern dalam mencegah fraud,
kami mencoba mengetengahkan informasi di
sekitar aspek-aspek yang terkait dengan
perilaku curang serta peran APIP mencegah
kecurangan tersebut.
Selain laporan utama yang berkaitan
dengan pengawasan, kami menyajikan laporan
khusus tentang industri. Kali ini kami
menyajikan liputan sekitar industri keramik
lengkap dengan prospek dan permasalahannya. Sedangkan untuk rubrik Sososk
Tokoh, dalam edisi ini kami tampilkan mantan
Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian
yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri
Perindustrian Bidang Pemasaran dan
Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam
Negeri, Drs. Fauzi Azis. Pengalaman dan
pandangan hidup beliau selama puluhan tahun
berkecimpung di lingkungan Kementerian
Perindustrian mudah-mudahan dapat
memberi inspirasi bagi kita semua.
Akhirnya untuk Anda semua kami
sampaikan selamat membaca.
Edwardsyah Nurdin
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Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian

Seiring dengan implementasi berkelanjutan Reformasi Birokrasi yang telah
digariskan dalam Peraturan Presiden Nomor 81
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi serta Peraturan Menteri PAN dan RB
Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi tahun 2011 – 2014,
Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai institusi internal audit terus
bertekad untuk berbenah dan meningkatkan
kapabilitas dan integritasnya agar dapat
memberikan nilai tambah dan perbaikan
kinerja terhadap unit satuan kerja pusat dan
vertikal di daerah.
K a p a b i l i t a s I t j e n s e l a k u Ap a rat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam
menjalankan fungsi kontrol dalam manajemen
diharapkan dapat terus meningkat secara
terukur, terstruktur dan berkelanjutan.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
te n t a n g S i s te m Pe n g e n d a l i a n I n te r n
Pemerintah pasal 11 menyatakan bahwa peran
APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus
dapat (1) Memberikan keyakinan yang
memadai atas pencapaian tujuan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah, (2) Memberikan peringatan dini
dan meningkatkan efektivitas manajemen
risiko dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi I nstansi Pemerintah, ser ta (3)
Memelihara dan meningkatkan kualitas
tatakelola penyelenggaraan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah.
6
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Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) pada Lokakarya APIP
yang diselenggarakan pada 22 Februari 2012
menyatakan bahwa perwujudan pengawasan
intern yang efektif memiliki 4 (empat) fokus
Peningkatan Peran APIP, yakni: dalam (1)
Pencegahan korupsi, (2) Terwujudnya Laporan
Keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian, (3)
Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan
negara yang efisien dan efektif, serta (4)
Peningkatan kualitas pelayanan publik.
Oleh karenanya, tidak bisa tidak, untuk
berperan sebagai pengawas internal yang
efektif, APIP harus meningkatkan kemampuan
instansinya. Per tanyaan yang muncul
selanjutnya: bagaimana mengukur
peningkatan kemampuan APIP tersebut?
Dalam rapat intern awal bulan Agustus 2011
jajaran Itjen Kemenperin mendiskusikan secara
intensif model pengembangan kemampuan
pengawas intern yang disebut IA-CM (Internal
Audit Capability Model) diterbitkan oleh The
Institute of Internal Auditors Research Foundation
(2009), sebagai alat untuk dapat mengukur
kapabilitas atau kemampuan keberadaan
internal audit (pengawas intern, dalam hal ini
Itjen). Model tersebut diformulasikan melalui
berbagai forum focus group dan workshop oleh
para auditor internal dari 20 negara maju
dengan pendanaan oleh Bank Dunia.
Internal Audit Capability Model (IA-CM)
dapat dilihat dari matriks berikut ini:

Matriks tersebut membagi
kemampuan (capability) institusi internal audit
ke dalam 5 (lima) level tingkat kemampuannya
secara vertical, yakni:
Level 1 - Initial (Permulaan)
Level 2 - Infrastructure (Infrastruktur)
Level 3 - Integrated (Terintegrasi)
Level 4 - Managed (Terkelola)
Level 5 - Optimizing (Optimal)
Pada masing-masing level kemampuan
tersebut terdapat 6 (enam) elemen
kemampuan internal audit sebagai institusi,
yakni (1) Services and Role of Internal Audit
(Peran dan Layanan Internal Audit), (2) People
Management (Manajemen SDM), (3)
Professional Practices (Praktik Profesional), (4)
Performance management and Accountability
(Manajemen Kinerja dan Akuntabilitas), (5)
Organizational Relationships and Culture
(Hubungan & Budaya Organisasi), dan (6)
Governance Structures (Struktur Tata Kelola).
Pada Level 1 (Initial), APIP dipandang
belum dapat memberikan jaminan atas proses
tata kelola sesuai peraturan dan mencegah

korupsi, pada Level 2 (Infrastructure) APIP telah
mampu menjamin proses sesuai peraturan dan
mampu mendeteksi terjadinya korupsi,
sedangkan pada Level 3 (Integrated) APIP telah
mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis
suatu kegiatan dan mampu memberikan
konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko
dan pengendalian intern.
Menurut parameter IA-CM, internal
audit pada Level 1 dalam menjalankan
tugasnya masih bersifat ad hoc (tim tidak
permanen, bersifat sementara, atau belum
berstruktur), Audit atau reviu yang dilakukan
terhadap keakuratan dan kepatuhan dokumen
serta transaksi-transaksi masih terisolasi
/terpisah (belum terintegrasi secara utuh).
Selain itu, output atau hasil audit masih
tergantung keahlian orang tertentu saja yang
memegang peranan dan posisi, dan belum
sepenuhnya praktik audit dijalankan dengan
profesional. Pada Level 1 ini, besar kecilnya
anggaran masih tergantung manajemen
/pimpinan. Sementara, infrastruktur audit
berupa SOP, pedoman baku yang jelas, juklak,
SOLUSI Maret 2012
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juknis dan sebagainya belum ada. Auditor
hanya bagian kecil dalam unit organisasi dan
kemampuan institusi belum dikembangkan.
Seperti kita ketahui bersama bahwa
BPKP akhir-akhir ini merilis hasil penilaian
kapabilitas APIP Tahun 2010 dan 2011 pada
berbagai Kementerian dan Lembaga dengan
menggunakan IA-CM. Hasilnya, Itjen pada
sebagian besar (93,96%) kementerian/lembaga
masih berada di Level 1 (Initial/permulaan) atau
level paling bawah, sedangkan 5,74% berada
pada Level 2 (Infrastructure) dan 0,3 % berada
pada Level 3 (Integrated).
Kita semua yakin bahwa sebenarnya
kemampuan Itjen sebagai internal audit di
semua K/L tidak sepenuhnya ada di level-1.
Terdapat sebagian elemen yang sudah mulai
berada di Level-2 (infrastructure) atau bahkan
sebagian telah sampai di level 3 (Integrated).
Sebagai contoh, Peran dan Layanan
Internal Audit Level 2 berupa audit kepatuhan
(compliance auditing) yakni audit terhadap
kepatuhan satker (auditee) terhadap peraturan
perundangan, pelaksanaan pengendalian
internal, serta pelaksanaan kegiatan yang
efektif, transparan, dan akuntabel telah jelas
dilaksanakan oleh hampir seluruh Itjen di K/L.
Demikian pula Peran dan Layanan
Internal Audit Level 3 berupa pemberi
saran/rekomendasi konstruktif dengan orientasi solusi yang efektif (Advisory Services)
bahkan telah dijalankan oleh Itjen Kementerian
Perindustrian sejak didirikannya Klinik Itjen
pada tahun 2008.
Klinik Itjen telah menjalankan peran
konsultasi kepada unit satuan kerja yang
memerlukan bantuan dalam memecahkan
masalah terkait dengan pelaksanaan program
/kegiatan yang ruang lingkupnya menyangkut
aspek program, keuangan/ pengadaan barang
dan jasa, barang milik Negara (BMN), Sumber
Daya Manusia (SDM), Sistem dan Metode
(Penerapan SOP) serta Pelayanan Publik. Sudah
banyak satuan kerja terbantukan di dalam
memecahkan masalahnya.
Selain itu, semenjak tahun 2005 Itjen
pun turut mengawal tahapan-tahapan
8
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Reformasi Birokrasi pada tubuh Kemenperin
berupa perbaikan proses rekruitmen pegawai
menjadi lebih transparan, tahun 2010 proses
pengadaan barang/jasa melalui ULP (Unit
Layanan Pengadaan) dan tahun 2011 dengan
sistem LPSE (Layanan Pengadaan Secara
Elektronik), serta penerapan kode etik dalam
pelayanan publik. Berbagai perbaikan
bertahap dan berkesinambungan tersebut pun
terwujud dari perolehan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan
Kementerian Perindustrian tahun 2008 hingga
2010.
Pada IA-CM, Elemen 1 hingga 5—service
and role, people management, professional
practices, performance management and
accountability, dan Organizational relationship
and culture—pada Level 2 dan Elemen 1 hingga
4 —service and role, people management,
professional practices, performance management and accountability— pada Level 3 ada
dalam kendali Itjen. Sedangkan untuk
menggenapi posisi Elemen 6 pada level 2 yakni
governance structure dan Elemen 5 dan 6 pada
level 3 yakni organizational relationships and
culture, serta governance structure; Itjen perlu
melibatkan pihak lain.
Inspektorat Jenderal Kementerian
Perindustrian selaku APIP mulai bulan Oktober
tahun 2011 telah mencanangkan suatu peta
jalan (roadmap) untuk meningk atk an
kemampuan institusi, dan bertekad untuk
secara konsisten dan progresif melaksanakannya. Perlu disadari, untuk dapat
melaksanakan audit, reviu, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lain terhadap 59 unit
satuan kerja dan 33 entitas dekon, 41 orang
auditor (formasi 108 orang) belum memadai.
Namun kita pun perlu untuk tetap optimis
roadmap dapat dijalankan sebaik-baiknya.
Yang menggembirakan adalah selang 2
(dua) bulan sejak ditetapkannya roadmap
peningkatan kapasitas APIP di lingkungan
Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, BPKP mengeluarkan Peraturan
Kepala BPKP No. PER-1633 / K / JF / 2011 tanggal

27 Desember 2011 tentang Pedoman Teknis
Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah, yang mengadopsi
/mengembangkan model IA-CM yang sama
dengan basis roadmap Itjen Kementerian
Perindustrian. Hal ini melecut semangat
sekaligus memberi isyarat kemungkinan
terjadinya hubungan sinergis untuk mencapai
target Itjen Kemenperin dalam meningkatkan
kemampuan.
Pada tahun 2012-2013 diharapkan
kapabilitas yang pada tahun sebelumnya masih
“di ranking” Level-1 dapat beranjak ke level-2
(infrastructure). Pencapaian Level 2 tersebut
ditandai dalam penggenapan terhadap 4
(empat) elemen yakni: (1) Audit Ketaatan, (2)
Pengembangan Profesi Individu ser ta
Identifikasi dan Rekrutmen SDM yang
Kompeten, (3) Kerangka Kerja Praktik
Profesional dan Proses serta Perencanaan
Pegawasan berdasarkan prioritas manajemen
/pemangku kepentingan, dan (4) Anggaran

Operasional dan Perencanaan kegiatan APIP.
Tentu saja upaya peningkatan kapabilitas Itjen Kemenperin bersifat dinamis dan
berkelanjutan. Pada tahun 2014-2015
hendaknya kemampuan institusi sudah dapat
memasuki Level-3 (integrated). Pencapaian
Level 3 ditandai oleh adanya Layanan
Konsultasi, Audit kinerja/program, Pembangunan Tim dan Kompetensi, Pegawai
Berkualifikasi Profesional, Koordinasi Tim,
Kualitas Kerangka Kerja Manajemen, dan
Perencanaan Audit Berbasis Risiko, Pengukuran Kinerja, Informasi Biaya, serta Laporan
Manajemen APIP.
Maka kesadaran, upaya, dan usaha kita
semua untuk mewujudkan peningkatan
kemampuan institusi internal audit secara
terus-menerus, niscaya akan membawa Itjen
Kemenperin menjalankan peran APIP yang
efektif sesuai dengan amanat PP Nomor 60
Tahun 2008.

Jangan tanya apa yang telah negara berikan
kepadamu, akan tetapi tanya apa yang
telah kau berikan kepada negara.
(John. F. Kennedy, Mantan Presiden AS)
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Peran Pengawasan

Intern
dalam Mencegah
Fraud

Praktik curang (fraud) agaknya telah menjadi gejala umum di negeri ini. Mulai dari pungli sampai
korupsi terjadi di mana-mana, baik sektor swasta maupun pemerintah. Jika terus dibiarkan, Indonesia
bisa mengarah pada negara gagal.
Peristiwa itu terjadi setahun yang lalu.
Seorang perempuan cantik, Senior Relationship Manager Citibank yang baru
diberhentikan sebulan sebelumnya, diciduk
polisi di kantornya. Dialah Malinda Dee, yang
namanya mendadak mencuat k arena
perbuatan curangnya (fraud) tersingkap luas.
Setelah diperiksa nonstop 24 jam, Malinda Dee
langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh
polisi. Ia dituduh mencuri dan menggelapkan
dana nasabah Citigold Citibank, yaitu nasabah
yang memiliki simpanan di atas Rp 500 juta
sampai Rp 20 miliar yang ditampungnya pada
12 rekening bank lain. Diperkirakan uang
nasabah yang berhasil dikeruknya mencapai
puluhan miliar rupiah.
Konon aksi curang Malinda tersebut
banyak dilakukan saat ia menjadi Relationship
Manager di Citibank cabang Landmark, Jakarta
Selatan. Modusnya: mengaburkan dan
melakukan pencatatan palsu bukti transaksi
nasabah. Ia dijerat dengan pasal pencucian
uang (Majalah TEMPO, 4/04/2011).
Berita terakhir mencatat bahwa Melinda
Dee telah dijatuhkan vonis 8 tahun penjara oleh
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan, 7 Maret lalu. Yang bersangkutan juga
dikenakan denda Rp 10 milyar subsider tiga
10
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bulan penjara. Sejumlah barang bukti
dikembalikan ke Citibank.
Aksi yang dilakukan oleh Malinda
tersebut merupakan salah satu peristiwa fraud
terbesar yang pernah terjadi. Di samping itu
sesungguhnya masih banyak peristiwa fraud
atau kecurangan, baik di institusi swasta
(korporasi) maupun instansi pemerintah
dengan berbagai macam bentuk modus
operandinya. Bisa berupa manipulasi laporan
keuangan, penggelapan barang, mark-up
harga, pungutan liar, penyalahgunaan
perizinan, perjalanan dinas fiktif, korupsi,
manipulasi kebijakan dan sebagainya.
Akibat dari perbuatan fraud, utamanya
korupsi maka kerugian dan kerusakan sangat
dirasakan baik oleh kalangan swasta maupun
institusi pemerintah, bahkan rakyat kebanyakan pada umumnya. Bahkan beberapa
pengamat menyatakan bahwa dewasa ini
Indonesia telah mengarah menjadi negara
kleptokrasi, yakni negara yang diperintah oleh
para pencuri. Celakanya, apabila korupsi dan
kleptokrasi dibiarkan, Indonesia bisa mengarah
pada negara gagal, demikian pendapat
beberapa kalangan sebagaimana dikutip
Suratkabar KOMPAS beberapa waktu yang lalu
(KOMPAS, 14/09/2011).

Tentang Fraud (Kecurangan)
Sejatinya fraud atau kecurangan
merupakan penipuan yang sengaja dilakukan
oleh seseorang atau sekelompok orang
sehingga menimbulkan kerugian tanpa
disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan
memberik an keuntungan bagi pelaku
kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi
karena tiga hal utama, yaitu: adanya tekanan
untuk melakukan penyelewengan, adanya
kesempatan yang bisa dimanfaatkan serta
adanya pembenaran terhadap tindakan
tersebut. Pada prinsipnya fraud memiliki tiga
unsur, yaitu: adanya perbuatan yang melawan
hukum (illegal acts); dilakukan oleh orangorang dari dalam dan/atau dari luar organisasi
serta dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan /atau kelompok sementara
di lain pihak merugikan pihak lain baik
langsung maupun tidak langsung.
Dalam bukunya yang berjudul Fraud
Examination, Steve Albrecht mengatakan
bahwa ada tiga hal yang menyebabkan
seseorang melakukan fraud, yaitu: pressure
(tekanan), oppurtunity (kesempatan) dan
rasionalization (pembenaran).
Tekanan atau pressure umumnya disebabkan karena perilaku individual karyawan

yang menyebabkannya melakukan fraud. Bisa
jadi tekanan itu disebabkan masalah keuangan
(financial pressure) yang dipicu karena gaya
hidup yang berlebihan, sikap tamak dan
serakah, banyak hutang atau tanggungan dan
sebagainya, yang menyebabkan seseorang
“terpaksa” melakukan fraud.
Kebiasaan buruk yang sudah mendarah
daging dan tak bisa dihilangkan begitu saja,
juga membuat seseorang bisa terdorong
melakukan tindakan fraud, terlebih bila
kebiasaan-kebiasaan tersebut memerlukan
dana yang cukup banyak, seperti: berjudi,
minuman keras, dan prostitusi. Semua
kebiasaan tersebut memerlukan dana yang
cukup besar untuk memenuhinya. Itu
sebabnya, mengapa seseorang yang sudah
kecanduan dengan kebiasaan buruk tersebut
bisa melakukan fraud.
Tekanan lainnya bisa juga disebabkan
ketidakpuasan dalam pekerjaan (work related
pressure). Hubungan yang tidak baik dengan
salah satu pihak di dalam suatu institusi
/perusahaan bisa membuat seseorang
melakukan fraud. Demikian pula dengan
tekanan yang datang dari pasangan hidup, atau
persaingan dengan sesama teman yang
kehidupannya lebih makmur dan sukses.
SOLUSI Maret 2012
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Namun tekanan dalam melakukan fraud
tidak saja datang dari perlaku individual
semata. Manajemen perusahaan kadangkadang juga menekan karyawannya untuk
melakukan fraud. Tekanan dari manajemen
tersebut biasanya untuk mendongkrak atau
menaikkan citra perusahaan/institusi, misalnya
dengan memanipulasi laporan keuangan
sedemikian rupa sehingga seolah-olah kinerja
perusahaan/institusi terlihat baik dan prima di
mata klien atau publik.
Penyebab fraud lainnya adalah adanya
kesempatan atau oppurtunity. Kesempatan itu
bisa disebabkan karena seseorang menduduki
suatu jabatan yang strategis, atau memegang
dua jabatan rangkap, atau karena diberikan
kepercayaan yang luar biasa oleh pimpinan
organisasi.
Adanya kesempatan, memang sering
kali menggoda seseorang melakukan fraud.
Kesempatan yang ada di pelupuk mata akan
menggoda seseorang melalui pernyataanpernyataan “kapan lagi bisa begini, mumpung
ada di posisi enak, mumpung ada kesempatan”.
Bagi mereka yang kurang kuat iman, membuat
mereka tergoda untuk memanfaatkan
kesempatan tersebut dengan tujuan untuk
kepentingan pribadi. Dan pada saat itu, fraud
mudah terjadi.
Kurangnya kontrol atau pengawasan
juga membuat seseorang menjadi leluasa
untuk berbuat kesalahan yang disengaja,
terlebih bila jabatan yang sedang dipegang
termasuk jabatan tinggi, penting, dan “basah”.
Rasionalization atau pembenaran
merupakan faktor lain yang memudahkan
seseorang tergelincir melakukan kecurangan.
Fraud yang disebabkan oleh alasan rasional ini
12
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Aktual

pada awalnya disebabkan oleh ketidakpuasan
atau kekecewaan yang dirasakan seseorang
terhadap institusi tempatnya bekerja. Mereka
merasa sudah berbuat benar, namun yang
didapat adalah sebaliknya. Tidak dihargai, tidak
mendapatkan promosi padahal sudah bekerja
lama, disepelek an, selalu disalahk an,
kecemburuan dan sebagainya.
Fraud Bisa Dicegah
Kecurangan atau fraud tentunya bisa
dicegah, walaupun pasti tidak bisa dihilangkan
sama sekali. Salah satu cara untuk
meminimalisir terjadinya fraud adalah dengan
membangun suatu sistem internal kontrol yang
baik. Internal kontrol yang baik bisa mendeteksi
adanya fraud, sehingga dengan demikian fraud
bisa diantisipasi dan dicegah.
Pada instansi pemerintah, sistem
internal kontrol tersebut sebenarnya telah
tersedia dan diakomodir melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Permasalahannya, implementasi SPIP belum
berjalan sebagaimana diharapkan. Instansi
pemerintah – pusat maupun daerah – yang
benar-benar telah mengimplementasi SPIP
jangan-jangan baru dalam hitungan jari.
Terkait dengan pencegahan fraud
melalui SPIP, saat ini BPKP tengah merintis
program Fraud Control Plan (FCP). Dalam
wawancara dengan tim dari M ajalah
Pengawasan SOLUSI awal Maret lalu, Deputi
Bidang Investigasi BPKP Eddy Mulyadi Soepardi
menyatakan, bagaimana caranya SPIP di-set up
untuk mencegah fraud. Untuk itu dapat
dilakukan melalui FCP, sebagai bagian dari
penerapan SPIP.

Institusi terpenting yang paling
berperan dalam mencegah fraud – khususnya
pada instansi pemerintah - adalah Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Oleh
sebab itu, terkait dengan pencegahan fraud
maka APIP harus berperan aktif dalam upaya
mencegah kecurangan. Peran aktif tersebut
tentu harus didukung sepenuhnya oleh top
management, melalui integritas dan teladan
kepada seluruh jajaran di
lingkungan institusinya.
Beberapa langkah
yang dapat dilakukan oleh
APIP, misalnya dengan
melaksanakan penegakan
peraturan/hukum terhadap para aparat di lingkungan instansi masingmasing. APIP sudah
seharusnya mendorong
para aparat birokrasi agar
dalam melaksanakan
tugas-tugas kedinasan
senantiasa mengikuti dan
taat terhadap peraturanperaturan yang berlaku. Di
sini APIP dapat berperan
dalam membangun budaya taat kepada hukum
sehingga mampu mengerem niat jahat untuk
melakukan kecurangan
atau korupsi.
Dalam hal pengelolaan sumber daya manusia
(SDM), APIP dapat berperan membangun
kualitas SDM yang memiliki integritas moral
yang tinggi, disamping kualitas kompetensi
yang handal. Sistem rekrutmen SDM sudah
selayaknya tidak hanya berorientasi kepada
kualitas intelegensi semata, namun juga
dengan menyeleksi kualitas moral dan
integritas yang bersangkutan.
APIP juga diharapkan dapat berperan
aktif membangun sistem anti kecurangan yang
dapat meminimalisir bahkan menutup peluang
bagi terjadinya kecurangan dan korupsi.

Melalui sistem itu dapat dicegah bertemunya
niat, kemampuan berbuat, dan peluang aparat
melakukan kecurangan dan korupsi. Sistem
te r s e b u t b i s a b e ra d a d a l a m l i n g k u p
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
kegiatan, keuangan dan aspek-aspek lainnya
yang rawan disalahgunakan.
Aspek lain yang dapat dimanfaatkan,
khususnya dalam rangka pembinaan lingkungan komunitas birokrasi
adalah dengan membangun
program zona integritas. Zona
integritas adalah wilayah yang
ada di instansi pemerintah –
pusat maupun daerah – yang
dikembangkan sebagai wujud
penerapan usaha-usaha nyata
dalam pencegahan dan
pemberantasan korupsi,
melalui peningkatan kualitas
sistem kelembagaan dan
sumber daya manusia dalam
rangka penguatan komitmen
anti korupsi.
Zona integritas dapat
dinyatakan sebagai wilayah
terkecil dari suatu island of
integrity, yang menandai
adanya niat baik dan wujud
nyata dari para aparat birokrasi
untuk berubah sikap menolak
dan tidak menolerir terjadi
korupsi di lingkungannya.
Melalui zona integritas
diharapkan akan terwujud wilayah
bebas korupsi. Peran APIP dalam membangun
zona integritas tersebut adalah sebagai
penggerak, pemberi fasilitasi, asistensi serta
melakukan pengawalan dan monitoring secara
berkelanjutan.
Bagaimana pun, terk ait dengan
pencegahan fraud di lingkungan instansi
pemerintah, APIP dituntut memikul tanggung
jawab dan beban moral yang tinggi untuk
mencegahnya. Karena itu APIP tidak boleh
memble dan tutup mata! (Edwardsyah Nurdin)

Dalam hal
pengelolaan sumber
daya manusia
(SDM), APIP dapat
berperan
membangun kualitas
SDM yang memiliki
integritas moral
yang tinggi,
disamping kualitas
kompetensi yang
handal.
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Wawancara Eksklusif

“ Fraud

di Negeri Kita
Derajatnya
Sudah Luar
Biasa !

“

Maraknya praktik fraud – termasuk kasus korupsi - yang diungkapkan oleh media massa akhir-akhir
ini membuat kita semakin prihatin. Ketika dimintakan tanggapannya terkait praktik fraud, Deputi
Bidang Investigasi BPKP Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi bahkan menyatakan bahwa praktik fraud di
negeri kita derajatnya sudah luar biasa. Berikut kami petikkan hasil wawancara Majalah Pengawasan
SOLUSI dengan beliau seputar masalah fraud, awal Maret lalu:
Apakah yang dimaksud dengan
Fraud? Mohon sedikit penjelasan.
Fraud merupakan perbuatan yang
menyimpang, tidak jujur (dishonesty). Pada era
pemberantasan korupsi sekarang, fraud adalah
melakukan penyimpangan dalam artian
perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Fraud itu
memang diartikan secara luas dan sangat
generik. Intinya, dalam birokrasi pemerintahan
fraud adalah penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara. Kultur di setiap
negara berbeda, apalagi di negara maju. Fraud
di negeri kita derajatnya sudah luar biasa! Kalau
di negara maju tidak mungkin terjadi korupsi
seperti yang kita lihat sekarang, yang sifatnya
sudah mendasar.
Apakah praktik pungli, atau
menyogok misalnya, termasuk katagori
fraud?
Ya, termasuk fraud. Kalau kita lihat
Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo
14
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Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 itu
diatur dalam 13 pasal, di sana ada 30 jenis
korupsi yang kalau kita kelompokkan ada tujuh.
Salah satunya kelompok kerugian keuangan
negara. Termasuk suap, memeras, benturan
kepentingan, gratifikasi, konflik interes dalam
pengadaan barang/jasa. Intinya, birokrasi yang
melakukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara sudah termasuk
korupsi.
Bagaimana kalau ada penyimpangan
atau fraud yang tidak merugikan keuangan
negara secara langsung?
Tidak semua yang menyimpang
merugikan keuangan negara. Kerugian
keuangan negara yang tidak menyimpang juga
banyak, seperti: banjir, bencana alam, itu tidak
ada penyimpangannya. Jadi memang
pandangannya luas. Dalam konteks auditor,
bisa Itjen, BPKP, atau BPK dalam menghitung
kerugian keuangan negara, konteksnya adalah
untuk pemberantasan korupsi. Tapi kalau suap,

Wawancara Eksklusif
memeras, kan harus tertangkap tangan. Tapi
masyarakat tidak terlalu detil. Maka dalam
Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dibagi
dalam 7 kelompok. Memang, gampanggampang susah memahaminya. Kita harus hatihati karena bisa-bisa kita dianggap mencemarkan nama baik. Banyak teman-teman
yang tidak memahaminya. Fraud ini bisa
deception (penipuan), dishonest (ketidakjujuran), dan niat untuk melakukan sesuatu
yang jelek, menyangkut cara-cara yang
dihasilkan akal manusia untuk mendapatkan
keuntungan dari pihak lain dengan cara yang
salah. Nah, kalau dia birokrat atau pegawai
negeri, ya artinya korupsi.
K e l i h a t a n ny a m u d a h , p a d a h a l u n t u k
menangani suatu fraud dalam suatu kementerian atau badan usaha milik negara, kita
pernah menangani sampai enam tahun.
Hambatannya pada pemahaman yuridis. Jadi,
ada perbedaan persepsi antara pemahaman
yang umum dengan pemahaman fakta hukum,
dan kadang (bedanya) sangat jauh. Kami di
BPKP berpandangan bahwa dalam konteks
terdapat kerugian negara, maka prosesnya
harus kita audit dan hitung. Data kami dari akhir
2004 sampai Januari 2011 terdapat lebih dari
4.000 kasus korupsi kerugian keuangan negara.
Bagaimana dengan pejabat/pegawai
yang menerima calon pegawai tidak melalui
jalur resmi, katakanlah calon pegawai
tersebut memberi imbalan “uang tanda
terima kasih”?
Itu termasuk korupsi, masuk kategori
suap.
Walau dalam kasus itu tidak ada
keuangan negara yang dirugikan?
Tapi dia telah menyalahgunakan jabatannya,
jadi termasuk dalam kategori korupsi. Memang,
kerugian keuangan negara terjadi jika dia
korupsi terhadap dana APBN/D, BUMN/D. Tapi
sebagai penyelenggara negara atau pegawai
negeri, seseorang yang memeras atau meminta
suap (bisa dinyatakan) melakukan korupsi juga.
Dalam melihat kerugian negara
apakah BPKP juga turut memasukkan loss
potential income?

Hal tersebut harus juga diaudit karena
penerimaan yang seharusnya dengan yang
diterima berbeda. Penerimaan berpotensi
d i k e c i l k a n , p e n g e l u a r k a n b e r p o te n s i
dibesarkan. Penggelapan-penggelapan
penerimaan negara bisa berupa pajak, non
pajak, atau retribusi.
Apa yang bisa dilakukan oleh APIP
untuk mencegah fraud?
Pengawasan bisa dilakukan dalam rangka
preventif, bisa juga represif. APIP dapat
mendeteksi adanya masalah, namun kalau
sudah terdeteksi masalah selanjutnya adalah
mengenai tindak lanjut. Biasanya akan ada
sikap euwuh pakeuwuh. Kalau APIP-nya sudah
profesional, kepemimpinan sudah bagus,
pimpinan kementer ian sudah bagus,
komitmennya tinggi, pasti diungkap dan pasti
ditindaklanjuti. Nah, kalau pemimpinnya yang
nyuruh (fraud/korup), ini yang repot.
APIP harus bekerja maksimal, dengan tidak
henti-hentinya melakukan pengawasan
walaupun tidak ada masalah yang dihadapi.
Jika kepatuhan sudah bagus, pengurangan
intensitas dapat dilakukan. Tapi jangan
menganggap kalau tidak ada masalah maka
tidak perlu lagi pengawasan.
Apa yang dimaksud dengan Fraud
Control Plan (FCP)?
FCP itu bagian dari penerapan SPIP dalam
pencegahan fraud. Sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, SPIP itu
adalah bagian yang harus dibangun oleh setiap
instansi pemerintah. Itu tanggung jawab
semua pengelola keuangan negara. FCP
merupakan usaha yang terintegrasi dengan
SPIP secara keseluruhan dan bagaimana kita
meng-construct lingkungan pengendalian.
Biasanya orang mudah untuk membuat SOP,
SK, Peraturan Menteri, atau yang biasa kita
sebut dengan hard control. Namun yang lebih
penting justru di soft control karena betapa pun
hebatnya hard control kalau integritas dan
komitmen tidak ada dan leadership jelek, tetap
saja akan terjadi fraud. (Edwardsyah Nurdin
/Arga Mahendra/Trinanti Sulamit)
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Perang terhadap Fraud
melalui Fraud Control Plan (FCP)

Oleh: Eddy Mulyadi Soepardi
Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Setiap organisasi – baik pemerintah
ataupun swasta – memiliki risiko terhadap
terjadinya fraud atau kecurangan. Fraud
menurut Albrecht (2002) dalam bukunya “Fraud
Examination” menyatakan bahwa fraud adalah
p e n i p u a n ( d e ce p t i o n) , k e t i d a k j u j u ra n
(dishonest), dan niat (intent). Fraud menyangkut
cara-cara yang dihasilkan oleh akal manusia
yang dipilih oleh seseorang untuk mendapatkan suatu keuntungan dari pihak lain
dengan cara penyajain yang salah/palsu.
Kecurangan mencakup kejutan, tipu daya, caracara licik dan tidak jujur yang digunakan untuk
menipu orang lain. Hal ini sejalan dengan
pendapat Singleton (2006), yang mengemukakan bahwa fraud, theft, defalcation,
irregularities, whitecollar crime, dan
16
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embezzlement adalah terminologi yang sering
dipertukarkan.
Menurut O'Gara (2004) fraud dapat
dilihat dari 2 (dua) dimensi, yakni jenis fraud dan
pelaku fraud. Jika dilihat dari jenisnya, maka
fraud terdiri dari: penyalahgunaan internal atau
korupsi, serta kecurangan dalam pelaporan.
Praktik fraud yang jika dibiarkan dan
terjadi terus-menerus jelas akan menyebabkan
keruntuhan organisasi, kerugian investasi yang
besar, biaya proses hukum yang signifikan,
penahanan individu yang terlibat yang
merupakan individu kunci organisasi; dan jika
itu terjadi pada perusahaan (swasta) akan
berakibat pada penurunan kepercayaan
terhadap pasar modal.

Perang terhadap Fraud
Ada tiga penyebab terjadinya fraud,
yaitu: tekanan (pressure), kesempatan
(opportunity) dan rasionalisasi (rationalization).
Ketiga elemen tersebut biasanya disebut
sebagai fraud triangle*). Kecenderungan
terjadinya fraud muncul jika ketiga elemen
tersebut ada secara bersama-sama. Ketiga
elemen tersebut akan saling berhubungan
dalam diri seseorang ketika melakukan fraud.
Oleh karena itu pimpinan organisasi perlu
memahami fraud triangle dan mengapa
karyawan melakukan berbagai praktik fraud.
Tekanan adalah kekuatan penggerak
yang mengubah sesorang dari taat hukum
menjadi pelaku fraud. Tekanan bisa disebabkan
oleh sikap tamak atau keserakahan; atau karena
kebutuhan keuangan yang sangat mendesak;
bisa juga karena tekanan dari keluarga; dan
boleh jadi karena munculnya rasa balas
dendam dan ego.
Kesempatan bisa muncul karena
pengaruh lingkungan yang mendukung
terjadinya fraud; bisa juga karena tidak
memadainya pengendalian intern di dalam
suatu organisasi serta anggapan bahwa
kesempatan tidak datang dua kali. Dengan
demikian menghilangkan atau mengurangi
kesempatan melakukan fraud merupakan hal
penting dalam upaya pencegahan fraud.
Rasionalisasi atau pembenaran
merupakan justifikasi yang dikeluarkan oleh
seseorang atau sekelompok orang membangun pembenaran atas kecurangan yang
dilakukan. Pelaku fraud biasanya mencari
alasan pembenaran bahwa yang dilakukannya
bukan pencurian atau kecurangan, seperti:
“Saya benar‐benar perlu uang, akan dikembalikan setelah menerima gaji”, “Saya tidak
merugikan siapa‐siapa, perusahaan tidak
bangkrut karenanya”, “Semua orang juga
melakukannya” dan sebagainya.
Dampak dari praktik-praktik fraud jelas
sangat merugikan baik bagi suatu organisasi –
pemerintah atau pun swasta – maupun
masyarakat umum. Beberapa dampak yang
dirasakan dari praktik fraud, seperti: rusaknya
*) Donald. R. Cressey, Other People Money, A Study in the
Social Psychology of Embezzlement, Montclair: Patterson
Smith, 1973

sistem tatanan masyarakat, penderitaan
sebagian besar masyarakat, terjadinya ekonomi
biaya tinggi, munculnya berbagai masalah
sosial dan lebih dari itu muncul sikap frustrasi,
dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Oleh sebab itu fraud harus diperangi.
Lalu bagaimana strateginya?
Fraud Control Plan (FCP)
Fraud Control Plan (FCP) merupakan
pengembangan pengendalian yang dirancang
secara spesifik untuk mencegah, menangkal
dan memudahkan pengungkapan kejadian
berindikasi fraud. Program ini dirancang untuk
melindungi organisasi dari kemungkinan
terjadinya fraud. Sistem tersebut ditandai
dengan adanya atribut-atribut yang spesifik
yang merupakan pendalaman atau penguatan
dari sistem tata kelola setiap organisasi yang
telah ada, yang dipengaruhi oleh situasi dan
kondisi masing-masing organisasi.
Bentuk kerangka kerja (framework) dari
FCP dapat digambarkan dalam ilustrasi berikut:

Dari ilustrasi framework tersebut
dapat dijelaskan bahwa FCP secara garis besar
terdiri dari Integrated Macro Policy, Fraud Risk
Assesment, Community Awareness, Reporting
System dan Conduct and Disciplinary Standard.
Kelima unsur tersebut berisi sepuluh atribut
yang selayaknya melekat pada setiap
organisasi.
Integrated Macro Policy terdiri dari dua
atribut, yaitu kebijakan anti fraud dan struktur
pertanggung-jawaban. Kebijakan anti fraud
ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:
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Secara jelas mengkomunikasikan nilai-nilai
organisasi dan kegiatan utama (core
business);
 Mengartikulasikan komitmen pimpinan
terhadap prinsip-prinsip di atas;
 Mengidentifikasi faktor kunci
terjadinya
risiko fraud; dan
 Memberi respon yang tepat terhadap fraud.
Sedangkan struktur pertanggungjawaban terdiri dari tingkat strategik yang
tercermin dalam rencana strategis; dan tingkat
operasional yang tercermin pada uraian tugas
dan prosedur.
Fraud Risk Assesment merupakan atribut
dari penilaian risiko fraud, yaitu tindakantindakan yang harus diputuskan oleh
manajemen dalam mengelola risiko. Kajian atas
risiko fraud menghasilkan profil risiko dan
informasi yang diperlukan untuk menyikapi
fraud dengan cara yang tepat. Kajian risiko
terjadinya fraud akan mencakup elemenelemen berikut:
 Mengidentifikasi fungsi-fungsi utama;
 Mengkaji dan merangking sifat dan luasnya
kerentanan fraud setiap bidang/fungsi;
 Mengidentifikasi bentuk ancaman fraud
pada setiap bidang/fungsi;
 Mengkaji probabilitas kejadian ancaman
yang teridentifikasi.
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Untuk itu maka manajemen harus selalu
memperbaharui informasi yang berkaitan
dengan risiko fraud.
Community Awareness terdiri dari tiga
atribut, yaitu: kepedulian pegawai, kepedulian
pelanggan dan masyarakat, serta perlindungan
kepada pelapor.
Kepedulian pegawai sangat dibutuhkan
mengingat pegawai mengetahui lebih banyak
dari siapa pun bilamana terdapat kesenjangan,
kelemahan dan kegagalan dalam sistem
organisasi. Kepedulian pegawai sangat
dibutuhkan mengingat pegawai mengetahui
lebih banyak dari siapa pun bilamana terdapat
kesenjangan, kelemahan dan kegagalan dalam
sistem organisasi. Kepedulian pelanggan dan
masyarakat ditandai dengan komunikasi atas
informasi mengenai tindakan yang diharapkan
akan dilakukan dalam hal terdapat fraud yang
diidentifikasi. Pada sisi lain organisasi akan
memperoleh manfaat serta peningkatan
kinerja sebagai hasil pengendalian atas fraud
bila terdapat informasi dari masyarakat.
Organisasi juga harus memberikan komitmen
untuk mendukung dan melindungi pihak yang
memberi informasi dalam mengidentifikasi
fraud. Komitmen tersebut dinyatakan secara
tertulis dan didokumentasikan serta dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang potensial.

Reporting system mencakup
hal-hal yang terkait dengan sistem
pelaporan kejadian fraud, pengungkapan kepada pihak eksternal dan
prosedur investigasi. Melalui sistem
pelaporan kejadian fraud diharapkan
pemberi informasi memperoleh
kenyamanan karena ada sarana untuk
melakukannya, didokumentasikan
dan didistribusikan dengan benar.
Sistem ini ak an meminimalisir
ketidakpastian dan memperjelas
tanggung jawab karyawan.
Terkait dengan pengungkapan
kepada pihak eksternal, pimpinan
hendaknya menjelaskan bahwa tidak
ada pengecualian untuk melaporkan
kejadian fraud kepada penegak
hukum. Selain karena telah diatur
dalam peraturan perundangundangan, obyektivitas penanganan
fraud oleh pihak yang independen
akan lebih terjamin, namun perlu
diatur mekanismenya.
Apabila fraud telah terdeteksi,
maka harus ditangani dan diinvestigasi secara kompeten. Setiap
kejadian fraud harus diinvestigasi
sebagai dasar melakukan tindakan
lebih lanjut. Investigasi dilakukan
melalui prosedur investigasi yang
lazim digunakan.
Atribut FCP yang terakhir
adalah Conduct and Disciplinary
Standard atau Standar Perilaku dan
Disiplin. Standar mendefinisikan
aturan, mengatur lingkungan etik,
memung-kinkan memberikan
justifikasi atas apa yang boleh dan apa
yang tidak boleh; serta mendefinisikan hukuman dan panduan yang
jelas apabila standar dilanggar. Yang
perlu ditekankan adalah standar
hendaknya jelas dan dimengerti, tidak
boleh berasumsi.

Vox Populi
Bagaimana pendapat Anda mengenai
hubungan Fraud dengan Korupsi?

Hartanto Sitorus
Bagian Keuangan Ditjen Agro
Korupsi memiliki unsur penyalahgunaan
wewenang/konflik kepentingan, penyuapan,
penerimaan yang tidak sah/illegal, dan pemerasan
secara ekonomi. Sedangkan fraud itu adalah
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi,
dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan
pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung
merugikan pihak lain. Jadi korupsilah yang merupakan
salah satu bagian dari fraud. Fraud dapat juga berupa
kolusi, nepotisme, manipulasi, cuci otak, indoktrinasi
dogma, politik rekayasa, dan propaganda.

Indri Juliani
Bagian Keuangan Ditjen IKM
Yang disebut dengan fraud bukan hanya korupsi.
D ouble atau triple book keeping juga bisa
diklasifikasikan sebagai fraud. Contoh lainnya, window
dressing, lapping, inside trading. Yang menjadi masalah,
biasanya fraud jarang disebabkan oleh satu orang,
seringnya berjamaah sehingga pada waktu
pembuktian memerlukan trik tersendiri. Sering terjadi,
saat ada whistle blower yang bersuara tentang
terjadinya fraud, yang lainnya diam. Tak jarang lalu
whistle blower-nya ditekan secara psikologis agar kasus
fraud-nya tidak berubah jadi skandal.
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Tentang
Kecurangan dan
Aparat
Pengawasan
Internal
Oleh : Edwardsyah Nurdin
Redaktur Pelaksana
Majalah Pengawasan “SOLUSI”

Kecurangan – atau biasa disebut Fraud
oleh para aparat pengawasan – konon dipicu
oleh tiga faktor, yaitu: adanya tekanan
(pressure), adanya kesempatan (oppurtinity)
serta adanya pembenaran (rationalization). Dan
hari-hari ini, kita menyaksikan kecurangan itu
sudah semakin marak, menggejala di hampir
segenap lapisan kehidupan atau bahkan
jangan-jangan sudah menjadi budaya
kehidupan.
Ambil contoh sederhana dengan
mengambil kata-kata yang selalu berseliweran
di sekeliling kita: pungli, nyontek, plagiat, uang
pelicin, mark-up, sogok, kolusi, korupsi,
persekongkolan, mafia hukum, mafia anggaran, dan masih banyak kata-kata lain yang
maknanya langsung atau pun tidak langsung
bersentuhan dengan kecurangan. Perhatikan
berita-berita yang ada di suratkabar, majalah,
radio, televisi dan media maya, boleh dikata
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setiap hari kita dibombardir dengan berita yang
terkait fraud.
Bosan dan gemas kita membaca dan
mendengarnya, namun realitas tentang
kecurangan toh dengan congkak terus
mengepung dan menghinggapi sendi
kehidupan kita. Dan kita terus terpojok, janganjangan itu memang sudah takdir kita. Janganjangan kecurangan itu telah menjadi penyakit
sistemik yang tak bisa terobati. Justru kalau kita
usir penyakit itu, bisa-bisa kita jadi sakau lalu
mati pelan-pelan. Karena nyatanya kita
memang seakan sudah tergantung pada
kecurangan. Karena tekanan untuk berbuat
curang nyatanya datang dari mana-mana.
Mulai dari tekanan yang sangat sederhana,
untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup;
sampai dengan tekanan yang lebih canggih
untuk memperoleh pengakuan tentang
keberhasilan, kenikmatan, kemakmuran.

Kesempatan untuk berbuat curang juga
terbuka lebar dan tersedia di mana-mana,
menimbulkan godaan yang memabukkan,
sehingga dengan enteng kita manfaatkan
kesempatan itu. Dan pembenaran juga banyak
tersedia, tinggal pilih mana yang sesuai
dengan tingkat kecurangan yang
kita perbuat. Maka pernyataanpernyataan untuk pembenaran pun kita keluarkan.
“Habisnya, gaji kecil. Apa boleh
buat, saya mencurangi kwitansi
pembelian untuk bayar tunggakan SPP anak saya. Toh
besarnya tidak seberapa dibandingkan yang dikeruk oleh
k o r u p t o r,” k a t a p e g a w a i
rendahan. “Anak mau kuliah,
biayanya mahal. Wajar kalau
sekali-sekali jadi calo perizinan,
toh tidak menilep uang negara,”
kata pegawai bagian perizinan.
“Ini biaya entertain, tak
teralokasi dalam anggaran,”
celetuk seorang Pejabat Pembuat Komitmen, “apa boleh
buat, sebagian biaya ada yang
difiktifkan.” Dan para politikus
biasanya berkilah: “Biaya politik
itu mahal, Bung! Dari mana lagi sumbernya
kalau bukan dari pengusaha atau pejabat
negara atau anggaran negara!” Lalu koruptor
kelas kakap akan berkata: “Korupsi kecil-kecilan
dengan yang besar-besaran, hukumannya
sama saja. Mengapa tidak yang besar
sekalian?!”
Yang paling menyakitkan adalah jika
pelaku kecurangan itu adalah aparat birokrasi.
Dan faktanya cukup banyak aparat birokrasi
terekspos dalam media massa melakukan
praktik fraud yang tak terpuji. Ambil contoh,
ada oknum aparat pajak yang melakukan
praktik fraud dan memperoleh penghasilan dari
perbuatannya itu sampai puluhan miliar. Baru
saja kasusnya selesai dimejahijaukan, kembali
kita dikejutkan oleh berita tentang oknum
aparat pajak lainnya yang memiliki rekening

gendut sampai puluhan miliar. Beberapa waktu
yang lalu, KPK berhasil menangkap tangan dua
orang oknum aparat eselon II dan III pada
sebuah kementerian karena menerima suap
dari seorang rekanan.
Mengapa kasus-kasus serupa selalu
terjadi, lalu siapa yang paling
bertanggung-jawab?
Ag a k ny a t u d i n g a n
selalu diarahkan kepada pihak
pengawasan internal. Seorang
p e j a b at B a n k I n d o n e s i a
misalnya, mengakui bahwa
banyaknya kasus fraud atau
pembobolan bank akhir-akhir
ini disebabkan lemahnya
pengawasan internal. Pernyataan tersebut agaknya ada
benarnya. Bagaimana pun
pengawasan internal memang berkewajiban melaksanakan fungsi pencegahan
terhadap praktik-praktik fraud
yang terjadi di lingkungan institusinya. Itulah sebabnya
apabila dalam suatu institusi
sering terjadi praktik-praktik
curang yang merugikan, pihak
pengawasan internal seakan
ikut “bertanggungjawab” – dalam tanda petik –
atas terjadinya kecurangan tersebut, walaupun
fakta yuridis tak seorang pun aparat pengawasan internal terlibat dalam kecu-rangan itu.
Demikian beratnya tanggung jawab
yang harus diemban oleh aparat pengawasan
internal sehingga mereka dituntut harus lebih
bersih dari aparat lainnya. Karena itu tidak
heran jika ada pernyataan bahwa aparat
pengawasan internal harus menjadi sapu yang
bersih, sebab tidak ada gunanya menyapu yang
kotor-kotor apabila sapunya sendiri kotor.
Dan itulah sulitnya menjadi aparat
pengawasan internal: disamping bersih, dia
harus independen dan berani membuang
perasaan ewuh pakewuh. Sesuatu yang langka
dewasa ini.

Yang paling
menyakitkan
adalah
jika pelaku
kecurangan itu
adalah aparat
birokrasi.
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Penyakit-penyakit dalam Pengadaan Barang/Jasa
Oleh: Edy Waspan, Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian

Praktik kecurangan berupa Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (KKN) bisa terjadi di mana
saja. Namun yang banyak terjadi dan kerap
menjadi sorotan publik adalah di ranah
pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu
contoh misalnya kasus suap Wisma Atlet yang
dalam satu tahun terakhir terus menjadi
perbincangan publik.
Mengapa praktik KKN sering muncul
dalam kegiatan pengadaan barang/jasa?
Sebabnya adalah karena banyak celah yang
bisa dimasuki penyakit-penyakit dalam
kegiatan tersebut. Mari kita simak penyakitpenyakit itu.
Tahap Perencanaan
Bayangkan, masih dalam perencanaan
saja penyakit yang akan menghinggapi
kegiatan pengadaan sudah mulai siap
menyerang. Dimulai dengan saat penyusunan
anggaran. Di sini praktik yang dilakukan adalah
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melalui penggelembungan anggaran untuk
pengadaan barang/ jasa. Untuk menggelembungkan (mark-up) anggaran, dibuatlah
rencana yang tidak realistis dan berlebihan,
jauh di atas kebutuhan yang sebenarnya.
Akibatnya terjadi pembengkakan jumlah
anggaran yang merupakan pemborosan dan
memperbesar peluang kebocoran.
Ketika anggaran telah disahkan,
disusunlah rencana pengadaan yang isinya
memberi peluang kepada pengusaha atau
produk tertentu yang akan dimenangkan
dalam proses tender. Peluang itu melalui
penyusunan spesifikasi teknis, persyaratan
tender yang diatur sedemikian rupa antara
Pejabat Pembuat Komitmen dan perusahaan
tertentu yang akan diajak berkolusi, tentu
dengan janji “tidak ada makan siang yang
gratis”, toh biaya “makan siang” itu telah termark-up lewat anggaran.

Penyakit lain pada tahap perencanaan
pengadaan adalah dalam hal pembagian dan
pengaturan paket pengadaan. Penyakit itu bisa
berupa penyatuan beberapa paket yang
harusnya dilaksanakan terpisah, atau memisahkan satu paket pengadaan menjadi
beberapa paket untuk suatu alasan yang dapat
menguntungk an diri sendiri atau ke lompoknya. Pemaketan pengadaan seharusnya
dilaksanakan dengan mempertimbangkan
aspek efisiensi dan efektivitas, namun pada
praktiknya banyak yang direkayasa untuk bisa KKN.
Panitia lelang atau Unit
Layanan Pengadaan (ULP) akan
menentukan hitam atau
putihnya suatu proses pengadaan barang/jasa pemerintah,
mulai dari tahap awal proses
pengadaan sampai dengan
ditandatanganinya kontrak
pengadaan. Pada tahap ini
berbagai penyakit pun sangat
b e s a r p e l u a n gnya u nt u k
menghinggapi keuangan
negara. Penyakit itu bisa
berupa ketidak-transparanan
yang dilakukan oleh panitia
lelang atau ULP. Panitia bekerja
secara tertutup serta tidak
memberi layanan dan penilaian yang sama terhadap
para peserta lelang. Ini terjadi
karena adanya unsur suap atau
sogok dari peserta lelang yang ingin
dimenangkan, atau adanya tekanan dari atasan
atau PPK. Lebih jauh lagi tekanan itu bisa
berasal dari eksternal yang memiliki kekuasaan
lebih sehingga panitia lelang tak mampu
menolak. Sudah dapat dipastikan sikap
tertutup ini sangat menyuburkan praktik
curang dalam proses pengadaan.
Penyakit lain yang sering menjadi
penyebab adalah integritas panitia lelang yang
lemah. Pada umumnya apabila nuansa KKN
telah mewarnai cara kerja panitia lelang, maka
mereka cenderung tidak obyektif, kehilangan

kejujuran, tidak profesional dan transparan
serta tidak bertanggung jawab. Mereka telah
kehilangan integritas karena janji suap yang
diiming-imingi oleh peserta lelang yang
dijagokan untuk menang. Lemahnya integritas
mental dan kompetensi yang dimiliki panitia
lelang, membuat proses pengadaan selalu
rentan terhadap ancaman penyakit KKN.
Tahap Pelaksanaan
Untuk mengamankan
pilihan terhadap perusahaan
tertentu yang akan memenangi tender, panitia
lelang atau ULP dijangkiti
penyakit untuk melakukan
praktik curang dengan
berbagai cara. Ada perusahaan yang sebetulnya
tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, namun
oleh panitia lelang diatur
sedemikian rupa sehingga
bisa lolos pada tahap prak u a l i f i k a s i . U nt u k m e loloskannya maka panitia
lelang tak segan-segan
menggunakan azas saling
percaya dengan perusahaan
yang akan dimenangkan,
padahal ada dokumen
'aspal' (asli tapi palsu) yang
disampaikan oleh perusahaan tersebut. Panitia
lelang juga tidak melakukan legalisasi terhadap
dokumen-dokumen yang disampaikan oleh
perusahaan tertentu tersebut.
Demikian pula dalam melakukan
evaluasi terhadap kualifikasi perusahaan,
Panitia lelang tidak mengindahkan kriteria
yang berlaku serta tidak dilakukan pemeriksaan
lapangan. Akibatnya pemenang lelang adalah
'perusahaan abal-abal' yang hanya mengandalkan pada kedekatan dengan orang dalam
dan kemampuan memberi suap, bukan
kompetensi.

Penyakit lain
yang sering
menjadi penyebab
adalah integritas
panitia lelang
yang lemah
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Pada saat penyusunan dokumen lelang,
penyakit kecurangan juga siap mengintai.
Perusahaan yang berambisi memenangi tender
biasanya akan mempengaruhi pihak-pihak
yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan
untuk memasukkan persyaratan atau spesifikasi yang mengarah kepada produk yang
dimiliki. Dari sini kita bisa mengidentifikasi
penyakit-penyakit yang berseliweran untuk
mempengaruhi isi dokumen lelang. Beberapa
penyakit yang sering dijumpai, antara lain:
rekayasa atas kriteria evaluasi, dokumen lelang
non standar, dokumen lelang yang tidak
lengkap, dokumen lelang yang mengarah atau
bias dan sebagainya.
Saat pengumuman lelang, penyakit KKN
pun siap mengintai yaitu dalam wujud
pengumuman lelang yang semu atau fiktif,
jangka waktu pengumuman relatif singkat,
atau dengan cara memberikan informasi yang
tidak lengkap dalam pengumuman, dan
sebagainya.
Penyakit lain untuk mencurangi PBJ
adalah melalui penyusunan Harga Perkiraan
Sendiri (HPS). HPS seharusnya didasarkan pada
harga pasar yang berlaku, atau harga resmi
yang dikeluarkan pemerintah/ manufaktur atau
perusahaan jasa. Namun karena ada maksud
untuk ber-KKN, HPS kemudian direkayasa
sedemik ian rupa untuk mendapatk an

Telaah
pembenaran terhadap penawaran tertentu.
Sering terjadi nilai HPS sama persis dengan nilai
pagu anggaran dan celakanya pagu anggaran
sering kali telah di-mark-up. Kadang kala yang
menyusun HPS pun adalah 'calon pemenang'.
Sesuai dengan Peraturan Presiden
Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, HPS adalah sesuatu
yang terbuka, bukan rahasia. Namun dalam
praktiknya Panitia Lelang sering kali membatasi
akses peserta lelang untuk melihat HPS, kecuali
bagi rekanan tertentu yang memang diskenariokan sebagai pemenang. Maksud
menutup-nutupi HPS tersebut adalah agar
peserta lelang yang hendak disisihkan akan
kehilangan jejak untuk mengajukan
penawaran dengan harga yang wajar.
Pelaksanaan pemberian penjelasan
(aanwijzing) juga tidak luput dari kecurangan.
Aanwijzing seharusnya digunakan oleh Panitia
Lelang untuk memberikan informasi yang
seluas-luasnya kepada peserta lelang. Namun
untuk tujuan tertentu, Panitia Lelang memberikan informasi dan deskripsi yang terbatas,
dalam hal ini panitia hanya menggunakan
metode tanya-jawab belaka, sehingga bagi
peserta lelang yang tidak jeli dan tidak
termasuk dalam kelompok ber-KKN akan
menyampaikan surat penawaran yang tidak
sempurna dan mudah digugurkan.

Selanjutnya penyakit yang muncul
ketika dilakukan evaluasi terhadap penawaran.
Di sini panitia lelang atau ULP sengaja
menerapkan hal-hal khusus yang sukar
dipenuhi oleh peserta lelang untuk menjustifikasi kelompok tertentu. Ketika melakukan
evaluasi kadang Panitia sengaja melakukan
kecurangan dengan menyisipkan revisi dokumen penawaran pada perusahaan yang akan
dimenangkan. Untuk memudahkan tindak
kecurangannya, Panitia sengaja mencari
tempat untuk melakukan evaluasi di tempat
yang tersembunyi, sehingga memudahkan
mereka mengatur segala sesuatunya dengan
calon pemenang.
Demikian pula ketika evaluasi penawaran diumumkan, informasi yang disebarluaskan ke publik sangat terbatas. Ini
dimaksudkan untuk mengurangi sanggahan
atau aduan masyarakat.
Bagaimana dengan sanggahan? Ini juga
bisa dicurangi dengan cara tidak menanggapi
secara serius substansi sanggahan. Jawaban
yang diberikan oleh panitia lelang terhadap
sanggahan peserta yang dirugikan tidak
menyentuh substansi sanggahan. Seluruh

sanggahan diarahkan pada klausul mengenai
evaluasi penawaran dan hak panitia tentang
kerahasiaan dokumen evaluasi penawaran
tersebut.
Belum lagi proses sanggah dan sanggah
banding selesai, kadang-kadang surat
penunjukan pemenang sudah dikeluarkan. Ini
juga penyakit curang yang perlu diwaspadai.
Atau bisa juga terjadi surat penunjukan
pemenang ditunda pengeluarannya. Di balik
penundaan itu ternyata ada maksud terselubung: keinginan memperoleh uang pelicin
supaya surat penunjukan segera dikeluarkan!
Sesungguhnya masih banyak penyakit
kecurangan yang bisa terdeteksi dalam proses
pengadaan barang/jasa pemerintah. Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sudah
seharusnya merespon dan bahkan mengawal
agar penyakit itu tidak terus menggerogoti dan
melakukan pembusukan terhadap proses
pengadaan tersebut.
(Sumber tulisan berasal dari “Toolkit Anti Korupsi Bidang
Pengadaan Barang dan Jasa”, terbitan Indonesia Procurement
Watch).

Ketika Anda keluar rumah untuk berangkat kerja,
namun di hati timbul niat tidak baik, sebaiknya
urungkan keberangkatan Anda.
(Tungki Ariwibowo - Menteri Perindustrian dan Perdagangan 1993 - 1998)
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Penerapan Sertifikasi
Ahli Akuntansi Pemerintahan

Oleh : Rizalul Kalam
Staf pada Balai Besar Logam dan Mesin, Bandung
Anggota Ikatan Akuntansi Indonesia, Jawa Barat

Tidak banyak yang mengetahui bahwa
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 8
November 2011 telah meluncurkan Program
Sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintahan (SAAP)
di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta. Jangankan
aparat pemerintah di daerah, aparat pemerintah pusat yang menangani bidang
pengelolaan keuangan pun masih awam
mengenai program sertifikasi ini. Belum
memadainya kuantitas dan kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM) pengelolaan keuangan
negara menjadi latar belakang peluncuran
sertifikasi ini, sehingga diharapkan program
26

SOLUSI Maret 2012

SAAP dapat menjadi awal bagi tercapainya
SDM pengelolaan keuangan negara yang
kompeten.
Tonggak reformasi birokrasi di bidang
keuangan negara dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara dan UndangUndang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam perjalanannya,
pemerintah lalu melahirkan Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 2005 yang digantikan
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tonggak reformasi birokrasi di bidang
keuangan negara dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara dan UndangUndang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam perjalanannya,
pemerintah lalu melahirkan Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 2005 yang digantikan
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Meskipun telah lebih dari enam tahun
pemerintah menyusun laporan keuangan,
tidak serta merta Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mendapatkan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/Unqualified
Opinion) sebagai opini terbaik yang dapat
diperoleh atas penilaian suatu laporan
keuangan. Memang LKPP tahun 2010
cenderung membaik jika dibandingkan
dengan LKPP tahun 2008 yang mendapatkan
penilaian Tidak Memberikan Pendapat
(TMP/Disclaimer Opinion). Hal ini ditandai
dengan opini Wajar Dengan Pengecualian
(WDP/Qualified Opinion) untuk LKPP tahun
2010. Opini ini diberikan karena Badan
Pemeriksa Keuangan masih menemukan
berbagai permasalahan, antara lain yang
banyak ditemukan di berbagai Kementerian
/Lembaga adalah permasalahan dalam Sistem
Pengendalian Internal, pelaksanaan inventarisasi dan penilaian aset tetap.
Faktor SDM dalam mengelola keuangan
negara tampaknya kurang memadai jika kita
melihat temuan BPK di atas. Terlebih latar
belakang pendidikan aparatur pengelola

keuangan negara yang berasal dari jurusan
akuntansi atau manajemen keuangan sangatlah terbatas. Sebagai contoh Kementerian
Perindustrian hanya mempunyai 38% petugas
pengelola Sistem Akuntansi Keuangan ataupun
SIMAK-BMN yang berlatar belakang pendidikan
akuntansi (Presentasi Irjen Kemenperin pada
Public Sector Conference, 2011). Itu pun belum
menggambarkan peta kekuatan SDM secara
utuh, karena para pengelola keuangan negara
tersebut termasuk di dalamnya pejabat eselon
IV dan eselon III terkait.
Kelemahan SDM ini harusnya menjadi
pemicu bagi setiap Kementerian/Lembaga
untuk meningkatkan kompetensi SDM di
bidang pengelolaan keuangan negara; dan
SAAP harusnya menjadi salah satu standar
kompetensi teknis yang akan menjadi instrumen pengukuran kompetensi pengelolaan
keuangan negara. Namun, hal yang akan
menjadi hambatan tampaknya kembali kepada
niat dan keinginan para pimpinan dalam
membenahi satuan kerjanya. Alih-alih antusias
dengan hadirnya SAAP, kehadiran sertifikasi ini
dianggap sebagai beban dan program yang
mengada-ada. Apalagi jika dihubungkan
dengan opini laporan keuangan yang telah
mencapai WTP, Kementerian/Lembaga yang
telah mencapai opini WTP dengan SDM yang
terbatas mungkin akan mempunyai pemikiran
yang berlawanan. Maksudnya, mereka akan
berpikir buat apa SDM dengan kompetensi
yang tersertifikasi? Toh, dengan SDM berkompetensi terbatas saja opini WTP sudah
mampu diraih!
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Kebutuhan SAAP
Untuk mencegah ketidakpedulian
akan peningkatan kemampuan pengelolaan
keuangan negara, sebaiknya pemerintah
sudah mulai memikirkan regulasi teknis
terkait SAAP. Regulasi teknis ini menyangkut
aturan main mengenai kewajiban setiap
Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan kemampuan SDM-nya melalui SAAP.
Dengan partisipasi semua pihak, diharapkan
tujuan SAAP yaitu meningkatkan kualitas
pengelolaan keuangan negara dan laporan
keuangan pemerintah dapat tercapai.
Dilihat dari kesiapan penerapan SAAP
di setiap Kementerian/Lembaga, tampaknya
masih dibutuhkan waktu yang cukup lama
agar program sertifikasi ini dapat berhasil.
Salah satu permasalahan berkaitan dengan
anggaran yang diperlukan untuk biaya
sertifikasi dan kemampuan pemahaman
calon peserta ujian sertifikasi terhadap
materi dan referensi yang akan dihadapi.
Pembekalan dan pemahaman yang memadai diperlukan karena hanya sebagian
kecil petugas pengelola keuangan negara

yang benar-benar memahami undang-undang
keuangan negara dan perbendaharaan negara
ataupun peraturan pemerintah mengenai Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Interpretasi
atas Pernyataan SAP (IPSAP). Kebanyakan dari
mereka hanya melakukan tugas klerikal
/administrasi seperti penginputan data, rekapitulasi, rekonsiliasi dan berbagai pekerjaan
teknis lainnya sesuai arahan instansi terkait seperti
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
Berikut persyaratan dan silabus ujian untuk
memperoleh SAAP, sebagai gambaran dalam
kaitannya dengan pengembangan kompetensi
SDM bidang pengelolaan keuangan pemerintah.
Akhirnya semoga niat baik berbagai pihak
agar pengelolaan keuangan negara semakin
akuntabel, transparan dan dapat dipercaya tidak
terhenti pada tataran penyelenggaraan ujian
sertifikasi. Langkah-langkah dalam menuntaskan
reformasi birokrasi di bidang keuangan negara
tampaknya masih panjang, akan tetapi dengan
kerjasama yang baik dan keinginan yang kuat dari
semua pihak, bukan mustahil dalam jalan panjang
ini ditemukan jalan alternatif menuju pengelolaan
keuangan negara yang mensejahterakan rakyat.

Tabel persyaratan dan silabus ujian untuk memperoleh SAAP

1. Transaksi dan dokumen
transaksi keuangan pemerintah
2. Sistem penerimaan dan
pengeluaran kas pemerintah
3. Teknik penyusunan laporan
keuangan pemerintah
4. Sistem akuntansi pemerintahan
5. Akuntansi pemerintahan
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1. Organisasi keuangan pemerintah
2. Reviu atas laporan ke-uangan
pemerintah
3. Sistem pengelolaan keuangan dan
aset pemerintah
4. Sistem pengendalian internal
pemerintahan dan sistem kendali
kecurangan
5. Hukum administrasi ke-uangan
negara

1. Organisasi dan hubungan
keuangan pemerintahan
2. Analisis atas laporan keuangan
pemerintah
3. Sistem perencanaan dan
penganggaranpemerintah
4. Manajemen pembiayaan/
keuangan pemerintah
5. Manajemen strategi
pemerintahan
6. Komunikasi dan etika dalam
pengelolaan keuangan negara
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Fauzi Azis
Sosok Tokoh

Bermanfaat bagi Sesama dan Tidak Lelah Belajar
Pada ruangan itu terdapat dua meja
besar. Yang satu tampak lebih sering digunakan. Buku dan berkas bertumpuk-tumpuk
di sana, buku kecil dan kertas-kertas berisi
catatan tulisan tangan pun tak luput. Sementara meja dan kursi yang lebih megah
hanya serupa meja pejabat yang kosong.
Pejabatnya lebih senang duduk dan bekerja
pada meja penuh buku.
Kantor pemerintahan pada umumnya
birokratis serta penuh dengan persoalan
adminisitratif yang rigid. Tak ayal orang lalu
sering merasa bosan. “Yang paling penting
dilakukan dalam bekerja adalah menghasilkan
karya dan prestasi. Tanpa dua hal tersebut,
pekerjaan yang dilakukan memiliki value yang
rendah,” kata Fauzi Azis. Menurutnya, jika
seseorang hanya bekerja, lalu pulang, lalu
bekerja lagi, lalu pulang lagi, tentu hidup akan
membosankan. “Dengan adanya orientasi pada
karya dan prestasi, maka akan timbul rasa betah
di kantor hingga jam berapapun karena otak
anda cair,” tutur Fauzi. Dalam urusan
'mencairkan' otak ini, Fauzi Azis menggunakan
berbagai cara, salah satunya dengan menuangkan gagasan melalui tulisan. Ia bahkan
mendokumentasikan tulisan-tulisannya dalam
beberapa bundel.
Fauzi Azis pernah menjabat sebagai
Inspektur Jenderal pada 2005. Ia memiliki
perhatian yang lebih mengenai fungsi
pengawasan yang dilakukan Inspektorat
Jenderal dalam Kementerian. Ia menilai bahwa
audit paling tajam saat ini dari Inspektorat
Jenderal adalah financial audit. Pada umumnya,
audit yang dilakukan masih berkutat pada
persoalan sesuai (atau) tidak sesuai, compliance
audit dan pengadaan barang dan jasa. Namun,
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Inspektorat Jenderal belum pernah menunjukkan kepada Menteri mengenai implementasi efektivitas pelaksanaan program.
Padahal peran pengawasan yang mampu
memberikan analisis mengenai keefektifan
program dan kebijakan merupakan hal yang
penting dalam memastikan fungsi organisasi
telah berjalan optimal.
Perbincangan awak Majalah Solusi pagi
itu juga diwarnai oleh “kuis dadakan” dari Fauzi
Azis. Seringkali ia menanyakan pada satu per
satu awak tentang sejumlah peraturanperaturan. “Sebagai seorang pejabat publik
atau pejabat negara, tentunya kita harus
memahami peraturan perundang-undangan
dan regulasi yang berlaku. Tanpa itu, kita adalah
nothing,” ujarnya tegas.
Dari peraturan perundangan pembicaraan kemudian beralih pada pola
penganggaran saat ini di mana belanja
Kementerian berujung pada belanja overhead.
Menurutnya pola penganggaran akan lebih
baik apabila dibagi menjadi empat, yaitu:
Anggaran Operasional, menyangkut SDM
ditambah overhead; Anggaran Investasi;
Anggaran Subsidi; dan Anggaran Hutang yang
tentunya tidak boleh lebih banyak daripada
Anggaran Investasi. Menurutnya, “pola
penganggaran saat ini secara konstruksi sistem
administrasi jauh lebih baik, walaupun sedikit
lebih rumit; namun secara pelaksanaan
pembangunan terjadi trade off.” Belakangan, ia
menjelaskan bahwa gagasan-gagasan mengenai sistem penganggaran tersebut merupakan cuplikan dari rancangan buku yang
akan ia garap setelah waktu pensiun tiba
beberapa bulan lagi.
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Sosok Tokoh

Sosok yang telah mengabdi puluhan
tahun pada Kementerian Perindustrian ini lahir
dan besar di Pekajangan, sebuah desa di
Pekalongan. “Masa kecil saya seperti masa kecil
anak-anak lain seangkatan saya pada
umumnya, bermain layangan, mandi di sungai,
dan lain-lain,” tutur Fauzi Azis sederhana. Fauzi
dibesarkan dalam keluarga yang bersahaja.
Ayah Fauzi adalah pendiri GKBI
(Gabungan Koperasi Batik
Indonesia) pada tahun 1948 dan
kembali ke kampung halaman
pada 1963 untuk menjadi unsur
pimpinan daerah.
Menurut takaran Fauzi,
jika menggunakan ukuran
dunia sekarang sang ayah pada
masa itu seharusnya sudah kaya
raya. “Tapi ternyata tidak. Begitu
pulang, ayah saya berkata
bahwa ia bisa mengembangkan
GKBI bersama teman-teman
s a j a s u d a h c u k u p,” Fa u z i
melanjutkan kisah, “Ayah saya
lalu berkata: 'kita kan sudah bisa
makan nih, punya mobil
sekadarnya satu saja, itu sudah
cukup',”. Mengikuti jejak sang ayah, Hidup
sederhana merupakan gaya hidup Fauzi.
Selama ia bersekolah, saat beberapa kawannya
sudah mulai menggunakan motor, ia tetap
bersepeda tanpa malu atau pun menuntut
lebih.
Hingga saat ini pun, beberapa nasihat
sang ayah masih melekat pada hidup dan
tingkah laki Fauzi Azis. “Beliau pernah berkata:
Zi, saya tidak ingin melihat anak keturunan saya
menjadi orang yang tidak mampu memberikan
manfaat kepada orang lain. Saya tidak
mengajarkan kepada kamu untuk menjadi
orang yang rakus materi. Sekecil apapun
kemampuan kamu, lakukanlah dengan baik,”
Fauzi berkisah. Ia pun melanjutkan, “Setiap kali
teringat itu, saya mengunci diri dan menangis.
Menurut saya, nasihat itu berat dilaksanakan.
Mengapa? Karena lingkungan menggoda.”
Menurutnya, betapa nikmat apabila bisa

mengakhiri masa tugas tanpa beban. “Kalau
haqqul yaqin hal tersebut akan menjadi beban
bagi keluarga, keluarga besar, hindarilah.
Lingkungan yang tidak sehat akan mudah
membawa kita, untuk itu bentengilah diri
supaya tidak larut,” ujar Fauzi Azis. Nasihat sang
ayah tak hanya sampai pada hubungan dengan
sesama. Ia pun tak pernah lupa kata-kata
ayahnya, “Sholatnya yang baik,
wudhunya yang benar. Karena
dengan sholat kamu bisa
meredam perbuatan yang
tidak baik.” Nilai-nilai ini juga ia
terapkan pada anak-anaknya.
Fauzi Azis adalah sosok yang
supel, pandai bergaul, dan
tidak lelah untuk mempelajari
apapun. Rupanya, sang ayah
pun menanamk an penghargaan terhadap etos kerja.
“Siapapun, di manapun, agar
selalu menjadi pembelajar,
dan jadilah pendengar yang
baik. Pemimpin yang baik
harus memiliki kemampuan
mendengar” Fauzi mengulangi
nasihat ayahnya. Hal ini menyebabkan, sebagai pemimpin, Fauzi Azis tidak
pernah mengambil keputusan sebelum
mendengarkan pendapat dari seluruh anak
buahnya. “Saya percaya setiap orang memiliki
buah pikir yang hebat,” kata Fauzi. Baginya
masukan dari anak buah adalah hal yang
berharga. Walaupun hal itu mungkin tidak
enak didengar? Ia menjawab, “Asalkan baik, ya
dicatat dan direkam. Saya tidak mau dianggap
otoriter, oleh karena itu harus dicapai
kesepakatan.” Baginya pemimpin harus jadi risk
taker karena tanggung jawab ada pada
pemimpin. Namun tetap harus berjenjang dan
konsekuen. “Kita harus pandai-pandai
menempatkan diri dan jangan menganggap
remeh siapapun. Pemimpin harus dekat
dengan staf dan memiliki kemampuan
membangun komunikasi pribadi, namun
bukan untuk membangun konspirasi,” tuturnya
lugas.

Saya percaya
setiap orang
memiliki buah
pikir yang
hebat
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Semenjak usia sekolah, naluri kepemimpinan Fauzi mulai diasah dari keterlibatannya dalam berbagai organisasi. Saat
kuliah di Universitas Diponegoro, ia mulai
tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam
(HMI). Dalam berorganisasi tak jarang
dibutuhkan dana untuk melaksanakan
kegiatan. Nah, untuk mendapatkan dana ini,
Fauzi Azis muda bersama rekan sejawatnya
melakukan berbagai cara, salah satunya
dengan berbisnis kue kering menjelang Idul
Fitri. Pembagian tugas pun dimulai. Para
mahasiswa bertugas berbelanja dan melakukan pendekatan dengan penjual kue
kering di pasar, sedangkan para mahasiswi
bertugas mencari pembeli. Setelah pesanan
terkumpul dan dibayar oleh pembeli, dengan
modal kepercayaan, barulah hasil penjualan
diberikan kepada penjual kue. Dari hasil
penjualan, mereka mendapat keuntungan
untuk kas organisasi. Pengumpulan dana
organisasi terkadang mereka dapatkan dari
kerja sama bagi hasil dengan bioskop setempat
untuk memutar film tentang Tokoh-tokoh
Islam.
Mengingat tentang masa kuliahnya,
Fauzi Azis terkenang pada 1972 saat ia memulai
meninggalkan Pekalongan menuju kehidupan
mahasiswa di Semarang. Ia membawa serta
sepedanya. Tak hanya itu, ia pun membawa
kasur buatan ayahnya. Ya, buatan sang ayah!
Selain sering memberikan petuah bijak, ayah
Fauzi adalah sosok yang mahir membuat apa
saja.
Kenangan Fauzi pun terlempar menuju
masa kecilnya, layang-layang buatan ayahnya
selalu layang-layang yang terbang paling hebat
dibandingkan layang-layang mana pun.
Terbangnya selalu seimbang. Tak sedikit kawankawannya yang juga dibuatkan layang-layang
oleh sang ayah. Selain layangan untuk Fauzi
sewaktu kecil, kasur dan baju koko sebagai
bekal bagi Fauzi mahasiswa pun buatan sang
ayah.
Dari pengalaman-pengalaman yang ia
dapatkan itulah, ketika masuk ke lingkungan
birokrasi, ia dapat menempatkan diri menjadi

pribadi yang matang. Ia melakukan kombinasi
antara pengalaman dan pembelajaran yang
yang tiada henti. Dengan demikian hidup akan
tetap berlangsung dan tidak cepat layu. Kerja
yang baik adalah kerja yang tidak menunggu
disposisi, karena diminta atau tidak diminta
tugas kita adalah membantu pimpinan. (Dyan
Garneta/Trinanti Sulamit/Edwardsyah Nurdin)
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Industri Keramik Nasional :
Kuat, tapi Rentan

Industri Keramik Dalam Negeri
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Industri Keramik di Indonesia merupakan salah satu industri yang kuat. Namun
persediaan bahan baku yang melimpah, tenaga
kerja kompeten yang tidak sedikit, teknologi
produksi yang mampu bersaing, dan bahkan
potensi pasar yang teramat luas belum cukup
untuk mengatakan industri keramik tidak
rentan. Pasalnya, pasokan bahan bakar gas
kerap menjadi persoalan bagi industri keramik.
Dan lagi, pada industri keramik nasional alokasi
dan realisasi pasokan gas kerap tidak mendukung produksi sesuai total kapasitas.
Ketentuan mengenai Alokasi dan
Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan
Kebutuhan Dalam Negeri telah tertuang dalam
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 3 Tahun 2010. Namun banyak
pihak yang merasakan perlu dilakukan revisi
karena pada pasal 6 tertera bahwa penetapan
Kebijakan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi
dilaksanakan dengan prioritas Pemanfaatan
Gas Bumi untuk peningkatan produksi Minyak
dan Gas Bumi Nasional, Industri Pupuk,
Penyediaan Tenaga Listrik, dan Industri Lainnya.

Dengan kata lain, alokasi gas bumi untuk sektor
industri berada pada prioritas terakhir.
Persoalan pasokan gas tidak hanya
dialami oleh sektor industri keramik. Kelompok
industri strategis lainnya yang mengalami
kendala sama antara lain industri baja, kaca
lembaran, kaca kemasan, dan sarung tangan.
Pada 2011, kebutuhan gas industri sebesar
1.900 juta kaki kubik per hari, namun yang
terkontrak hanya 55% atau 1.040 juta kaki kubik
per hari, sedangkan realisasinya hanya 797 juta
kaki kubik per hari (Indonesia Finance Today,
8/2). Bagaimana dengan 2012? BP Migas
mencatatkan kontrak pasokan gas bumi untuk
domestik sebanyak 4.539 juta kaki kubik per
hari atau 51%. Dari total produksi gas nasional
pada 2012 sebesar 8.900 juta kaki kubik per hari,
konsumen industri akan mendapat alokasi 14%
atau 1.246 juta kaki kubik per hari. Selain itu,
10% untuk pengoperasian pembangkit listrik,
8% untuk pabrik pupuk, 2% untuk produksi
elpiji, 4% untuk kegiatan lifting minyak PT
Chevron Pacific Indonesia.
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Kurangnya pasokan gas merupakan
hambatan dalam investasi dan ekspansi. Saat
ini setidaknya terdapat tiga investasi baru pada
industri keramik yang mengalami kendala
dalam pasokan gas. Ketiganya adalah Ming
Chia Ceramics asal Taiwan yang bermitra
dengan PT Sun Power Ceramics Indonesia, PT
Matahari Prima Sukses yang didirikan investor
Taiwan di Surabaya, serta satu investor lokal
yakni PT Sandimas Katusa—anak perusahaan
PT Sandimas Nasindo.
Mengenai pasok an yang tidak
mencukupi, pihak BP Migas menyatakan bahwa
kendala utama pemenuhan gas domestik
adalah keterbatasan infrastruktur dalam
mengangkut dan mendistribusikan gas. Selain
itu harga gas yang terlalu rendah menyebabkan
kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) enggan
mengembangkan lapangan gasnya sehingga
kemampuan pasokan menurun. Namun dari
pihak Forum Industri Pengguna Gas Bumi
berpendapat bahwa meski industri siap
membeli dengan harga keekonomian, pasokan
gas justru tidak ada.
Salah satu indikator kemampuan
industri memenuhi kebutuhan pasar domestik
adalah nilai penjualan. Pada 2011 realisasi
penjualan keramik sebesar 17 triliun rupiah
atau kurang dari yang ditargetkan pada awal
2011 sebesar 18,5-19 triliun rupiah. Dengan
target penjualan industri keramik nasional
pada 2012 sebesar 21 triliun rupiah,
diperkirakan total penjualan sebesar 19 triliun
rupiah yang terdiri dari 15 triliun rupiah
penjualan kepada pasar domestik dan 4 triliun
rupiah penjualan melalui ekspor. Pasar
domestik stagnan.
Melihat persoalan gas dari sudut
pandang industri, tentu memerlukan pemahaman bahwa konsekuensi logis industri yang
tetap hidup adalah alokasi yang terus-menerus
meningkat terhadap faktor-faktor produksi.
Dalam hal ini, tentu saja pasokan gas bagi
konsumen industri keramik. Industri yang
semakin maju adalah industri yang semakin
produktif. Dan dalam industri, produksi kurang
dari kapasitas hampir sama artinya dengan rugi.
36
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Peningkatan produksi, peningkatan profit, dan
ekspansi ada pada garis logika yang lurus dalam
industri.
Rentannya industri keramik terkait
dengan pasokan gas sebagai sumber energi
utama secara nyata terlihat saat sejumlah
industri keramik dan genteng di Jawa Timur
pada Januari 2012 mulai mengurangi produksi
dan jam kerja buruh yang semula delapan
jam/shift menjadi enam sampai tujuh jam/shift
karena minimnya pasokan gas pada akhir 2011
(Kompas, 28/1). Seiring dengan pertumbuhan
sektor properti, maka pasar bagi industri
keramik pun meningkat. Namun jika produksi
dalam negeri tidak optimal, maka pasar
domestik dapat terpecah dengah kehadiran
produk impor yang memiliki daya saing lebih
kuat.
Penguatan daya saing industri keramik
nasional dapat tercapai setidaknya dengan
kerja sama tiga pihak, yakni pihak internal
Kementerian Perindustrian, pihak pemerintah
selain Kementerian Perindustrian, dan pihak
industri itu sendiri.
Dalam membendung serbuan produk
keramik impor yang tak tentu kualitasnya
terhadap pasar domestik, Kementerian Perindustrian melalui Balai Besar Keramik
memastikan setiap produk yang beredar aman
dan memenuhi Standar Nasional Indonesia
Keramik Tableware, Kloset Duduk, dan Ubin
Keramik. Selain itu, dari sisi industri nasional,
penerapan SNI merupakan penjamin kualitas
produk sehingga mampu bersaing dengan
produk luar. Setelah selama ini SNI tersebut
diterapkan secara sukarela, kini kita perlu
menyambut gembira karena telah Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 46/M-IND
/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia (SNI) Keramik Tableware,
Kloset Duduk dan Ubin Keramik Secara Wajib
telah disahkan. Permenperin Nomor 46 Tahun
2012 akan mulai berlaku enam bulan sejak
tanggal diundangkan pada 7 Maret 2012.
Dalam hal pasokan gas pada industri,
faktor yang menentukan adalah lancarnya
rantai distribusi. Salah satu proyek dalam

Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
adalah pembangunan Floating Storage and
Regasification Unit (FSRU). FSRU atau
terminal penerima gas terapung pada
dasarnya merupakan tempat penyimpanan
sementara LNG di atas sebuah yang kapal
tertambat. Pada kapal tersebut terdapat
tangki-tangki penyimpanan LNG dan sistem
regasifikasi. Dengan proses regasifikasi, LNG
tidak harus dialirkan atau dibawa ke
pelabuhan terlebih dahulu. Konsumen dapat
memasok langsung dari sana. Dengan
demikian diharapkan tidak ada lagi masalah
keterlambatan karena infrastruktur yang
buruk.

Dalam mengatasi persoalan biaya energi
yang tinggi, pihak industri perlu menerapkan
strategi efisiensi internal untuk menekan beban
operasional. Salah satu emiten keramik yang
berhasil meningkatkan laba pada 2011, walaupun
biaya energi untuk produksi meningkat, adalah PT
Arwana Citramulia. Efisiensi dilakukan dengan
menekan penggunaan listrik, memproduksi
menggunakan mesin hemat energi, serta
menggunak an limbah untuk keper luan
perseroan.
Dengan demikian, niscaya masih ada
harapan bagi industri keramik nasional yang jaya!
(Trinanti Sulamit)

Bagaimana Anda melihat persoalan pasokan gas pada industri keramik
nasional melalui sudut pandang industri hijau?

Vox Populi

Reynaldo Butar Butar, Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup BPKIMI
Sebenarnya penggunaan natural gas untuk meningkatkan produksi minyak oleh
industri hulu migas lewat teknik EOR (Enhanced Oil Recovery) dapat dikurangi dengan
melakukan injeksi CO² atau nitrogen. Injeksi CO² pada teknik EOR mulai dilakukan di Kanada
pada tahun 2000 dan telah terbukti secara teknis dan ekonomis.
Dengan mengubah penggunaan natural gas menjadi gas CO² berarti telah
mendukung prinsip-prinsip industri hijau yaitu konservasi energi dan 3R. Selain itu
penggunaan gas yang tadinya untuk industri hulu migas bisa dialihkan untuk kebutuhan
industri lainnya di dalam negeri. Industri hijau adalah industri yang telah berkontribusi bagi
pertumbuhan perekonomian nasional, menerapkan proses produksi ramah lingkungan, serta
melakukan kepedulian sosial terhadap masyarakat di sekitarnya.
Juwarso, Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup, BPKIMI
Bisa, yaitu dengan mengefisienkan pemakain gas pada industri keramik.
Permasalahannya, apakah konsumsi gas pada industri keramik sudah efisien? Baik gas yang
digunakan sebagai bahan baku, maupun sebagai bahan bakar? Hal ini perlu penelitian lebih
lanjut. Jika industri keramik sudah efisien dalam pemakaian gasnya, berarti industri keramik
sudah menerapkan konsep industri hijau.
Jika industri keramik sudah efisien dalam pemakaian gas namun masih mengalami
kendala dalam pasokan gas, solusinya adalah me-review kembali kebijakan energi nasional
khususnya untuk pasokan gas di sektor industri, yang saya tahu selama ini gas kita justru
banyak diekspor. Tentunya untuk me-review kebijakan ini melibatkan banyak pihak
(Kementerian ESDM khususnya).

Juneka Sihombing, Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III Ditjen PPI)
Industri hijau itu adalah industri yang dalam penerapan proses produksi penggunaan
bahan baku, bahan penolong, energi efisien dan efektif dan ramah lingkungan sehingga
limbah/emisi yang dihasilkan bisa diminimalisasi dan SDA tidak boros. Dalam industri keramik
sendiri, jika LNG tdk tergantikan, berarti alternatifnya adalah penggunaan energi yang lebih
efisien dengan desain sistem produksi yang efektif dan sentuhan teknologi yang efisien.
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Bagaimana perkembangan industri keramik
di Indonesia beberapa tahun ini ?
Secara umum, dari data tiga atau empat
tahun ke belakang, produksi industri keramik
ubin, tableware, dan sanitary meningkat.
Namun, sebenarnya masih di bawah kapasitas
produksinya. Contohnya, untuk industri ubin,
produksi pada 2007 sebesar 235 juta m², pada
2008 sebesar 274,6 juta m², dan pada 2010
sebesar 286 juta m² yang masih berada di
bawah kapasitas produksinya yakni sebesar 335
juta m². Kapasitas produksi untuk tableware
sebanyak 268 juta buah dan sanitaryware
sebanyak 4,6 juta buah per tahun dengan
produksi pada tahun 2010 masing-masing
sebesar 214 dan 4,1 juta buah.

Persoalan Gas Industri Keramik
Perlu Koordinasi Banyak Pihak
Industri keramik termasuk industri yang kuat di Indonesia. Bahan baku, tenga kerja,
teknologi, luasnya pasar, dan daya saing terhadap produk impor relatif bukanlah hambatan
yang berarti. Namun gas sebagai bahan bakar satu-satunya menjadikan industri keramik
rentan saat belum adanya kepastian mengenai pasokan dan stabilitas tekanan gas. Ini kerja
banyak pihak. Majalah SOLUSI berkesempatan mewawancara Direktur Industri Kimia Hilir
Kementerian Perindustrian Toety Rahajoe seputar industri keramik, selamat menikmati:
Apa saja yang masuk ke dalam kategori
industri keramik?
Industri keramik antara lain gerabah,
periuk atau belanga—sering juga disebut
stoneware; lalu ada tableware, porselen, ubin
keramik, sanitaryware dan refractories material
atau batu tahan api. Perbedaan komoditi
tergantung dari komposisi tanah liat kaolin,
kuarsa, dan bahan-bahan lainnya. Untuk ubin
keramik terbagi lagi menjadi floor dan wall tile,
serta genteng atau roof tile.

38

SOLUSI Maret 2012

Bagaimana peta industri keramik di
Indonesia?
Industri keramik di Indonesia termasuk
industri yang menyerap banyak tenaga kerja,
kurang lebih ada 200.000 tenaga kerja dalam 58
produsen keramik di Indonesia yang tersebar di
daerah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa
Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Barat dan
Kalimantan Selatan. Perusahaan-perusahaan
tersebut mayoritas fokus pada komoditi ubin,
sebagian kecil lainnya pada tableware keramik
hias, dan saniter.

Bagaimana posisi industri keramik nasional
dibandingkan dengan negara-negara lain di
dunia?
Indonesia termasuk negara eksportir
keramik dengan nilai ekspor rata-rata per tahun
US$ 200 juta. Khusus untuk industri ubin
keramik saat ini Indonesia merupakan produsen keramik tile peringkat 6 (enam) dunia
setelah Cina, Italia, Spanyol, Turki dan Brazilia
dengan pangsa pasar sekitar 1,2 % terhadap
pangsa pasar dunia.
Bagaimana dengan bahan baku industri
keramik, apakah selama ini dapat tercukupi
dari dalam negeri?
Bahan baku industri keramik antara lain
feldspar, lempung, kaolin, dan pasir silika bisa
kita dapatkan di beberapa wilayah di Indonesia
seperti Sumatera Utara, Lampung, Bangka,
Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Jumlahnya
relatif sangat mencukupi kebutuhan industri
keramik nasional. Sedangkan bahan penolong
seperti glazur/ frit, zat pewarna (pigmen) harus
didatangkan dari luar negeri (impor).
Apakah keramik impor berpengaruh pada
pertumbuhan industri keramik nasional?
Tentu seperti juga industri lainnya, impor
ada pengaruhnya. Namun sebenarnya untuk
industri keramik, masalah terbesar pada

ketersediaan bahan bakar gas. Selama ini yang
menjadi keluhan teman-teman di ASAKI
(Asosiasi Aneka Industri Keramik Indoensia)
adalah persoalan bahan bakar. Ini industri yang
padat energi, setiap produsen keramik
membutuhkan bahan bakar gas untuk proses
pembakaran dengan suhu mencapai 1.300°C
dan hanya gas yang mampu memenuhi
kebutuhan pembakaran industri keramik ini.
Bagaimana upaya pengamanan konsumen
dalam negeri terhadap gempuran produk
keramik impor? Apakah ada standar
keamanan produk yang diterapkan dalam
industri keramik?
Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk
membendung impor, antara lain verifikasi
keramik ex impor oleh Surveyor Indonesia,
pengenaan bea masuk anti-dumping, khusus
untuk produk-produk keramik yang tidak
memenuhi standar adalah dengan memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara
wajib melalui Peraturan Menteri Perindustrian.
Bagaimana penerapan SNI tersebut?
SNI untuk ketiga macam produk keramik
tersebut sudah disusun, dan satu di antaranya
merupakan adopsi identik dari standar ISO.
Ketiga SNI tersebut adalah SNI 03-0797-2006
(Kloset duduk), SNI 7275:2008 (Keramik
berglasir – Tableware – Alat makan dan minum),
dan SNI ISO 13006:2010 (Ubin Keramik–Definisi,
Klasifikasi, Karakteristik dan Penandaan).
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/MIND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia (SNI) Keramik
Tableware, Kloset Duduk dan Ubin Keramik
Secara Wajib telah dikeluarkan dan akan
berlaku enam bulan sejak tanggal diundangkan pada 7 Maret 2012 yang lalu.
Menurut analisis Anda, ada di mana pangkal
persoalan dan bagaimana penyelesaiannya?
Dalam proses produksi keramik, gas memegang peranan penting untuk proses pembakaran dalam tungku pembakar dan tidak
dapat digantikan dengan sumber energi lain.
SOLUSI Maret 2012
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Pasokan gas untuk industri keramik harus
dengan tekanan yang stabil dan tidak boleh
putus karena industri keramik beroperasi
sepanjang hari setiap tahun. Kekurangan
pasokan gas pada industri keramik, baik dari
segi jumlah maupun tekanan gas akan
mempengaruhi kualitas dan
kuantitas produksi keramik
tersebut. Sesuai dengan
peraturan Menteri Energi
Sumber Daya Mineral bahwa
urutan prioritas penggunaan
gas alam, antara lain:
( 1 ) Pe n g e b o ra n m i nya k ;
(2)Pupuk; (3)Energi /PLN; dan
(4)Industri.Dengan kata lain,
industri berada pada urutan
keempat yang diprioritaskan
sebagai peng-guna gas alam.
Berdasarkan pada
permasalahan tersebut,
solusi yang dapat dilakukan
untuk pengamanan pasokan
gas untuk industri dalam
negeri adalah mengurangi
ekspor gas alam untuk pemenuhan kebutuhan dalam
negeri yang mempunyai
m u l t i p l i e r e f f e c t . Pe m bangunan receiving storage
gas terminal yang akan
dibangun oleh Kementerian
ESDM di beberapa daerah diharapkan akan
membantu kontinuitas pasokan gas. Selain itu,
upaya-upaya pengembangan teknologi perlu
dilakukan untuk konservasi penggunaan gas
alam dan mencari ke-mungkinan penggunaan
sumber energi lain sebagai pengganti gas alam
untuk industri keramik.

antaranya dengan Kementerian ESDM, Badan
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi (BP Migas), serta Perusahaan Gas Negara
(PGN) dalam rangka pemenuhan pasokan gas
untuk industri termasuk industri keramik.
Selain itu, Pemerintah akan berupaya
mempromosikan konsep
industri hijau kepada
industri keramik nasional, di
antaranya penggunaan
tek nologi pemanfaatan
panas buang, agar efisiensi
penggunaan gas dapat
tercapai secara optimal.

Pasokan gas untuk
industri keramik
harus dengan
tekanan yang stabil
dan tidak boleh
putus karena
industri keramik
beroperasi
sepanjang hari
setiap tahun.

Bagaimana upaya pemerintah, khususnya
kementerian perindustrian, untuk mengatasi
persoalan kekurangan pasokan gas pada
industri keramik ini?
Untuk mengatasi persoalan pasokan
gas, diperlukan koordinasi antar instansi, di
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Pihak-pihak mana saja
yang terkait dalam mengatasi persoalan pasokan
gas pada industri keramik?
Dalam rangka pengamanan pasokan gas untuk
industri, diperlukan koordinasi dengan: (1)Kementerian Koordinasi Perekonomian, sebagai lembaga
koordinator; (2)Kementerian
ESDM, sebagai instansi
pembuat kebijakan bidang
energi dan bahan bakar;
(3)BP Migas, sebagai badan
pengawas dan pengendali
kegiatan usaha hulu minyak
dan gas bumi; (4)PGN, sebagai perusahaan
pemasok gas untuk industri, khususnya industri
keramik; serta (5)Pertamina dan perusahaan
per-tambangan lain, sebagai produsen gas
alam.
Sementara itu, dalam rangka promosi industri
hijau, pihak-pihak yang terkait antara lain:
Bappenas; Kementerian Lingkungan Hidup;
dan Lembaga-lembaga asing seperti New
Energy Development Organization (NEDO), dan
Jepang, sebagai promotor teknologi konservasi
energi ataupun pemberi bantuan dalam
implementasi teknologi konservasi energi pada
industri nasional. (Edwardsyah Nurdin/Arga

Pelayanan Publik Berintegritas
melalui Penguatan Balai

Oleh: Sri Sundari
Inspektur III Inspektorat Jenderal
Kementerian Perindustrian

Salah satu peran penting pemerintah
sebagai birokrasi adalah memberik an
pelayanan publik. Undang-undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
mendefinisikan Pelayanan Publik sebagai
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang
publik, jasa publik dan atau pelayanan
administrasi bagi setiap warga negara dan
penduduk. Yang dimaksud dengan barang
publik, jasa publik, dan pelayanan administrasi,
misalnya: pendidikan, keamanan, kesehatan,
komunikasi, energi perbankan, perhubungan,
lingkungan hidup, pekerjaan, usaha, sumber
daya alam, dan pariwisata. Pelayanan publik
yang diamanatkan oleh Undang-undang
tersebut berazaskan pada kepentingan umum,
kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan,
partisipatif, persamaan perlakuan/tidak
diskriminatif, keterbukaan akuntabilitas,

fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok
rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Azas tersebut
dijadikan prinsip dasar dalam pelayanan publik
di negara tercinta ini yang memang memerlukan pembenahan.
Pada 2009 Komisi pemberantasan
Korupsi (KPK) mempublikasikan kajian
Integritas Sektor Publik, Fakta Korupsi dalam
Layanan Publik pada 39 instansi pusat, 10
pemerintah provinsi dan 49 pemerintah
kabupaten kota yang terdiri dari 371 unit
layanan. Kementerian Perindustrian tersentak
mengetahui hasil survei tersebut, pasalnya
Kementerian Perindustrian merupakan instansi
dengan nilai integritas yang hanya mencapai
5,66. Nilai tersebut merupakan nilai di bawah
standar minimal integritas layanan publik
menurut KPK yakni 6 dengan sebaran 1 sampai
10 (semakin mendekati 10, maka semakin baik
integritasnya).
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Dari 39 instansi pusat yang disurvei, mengatur Norma Dasar Pribadi dan Standar
Kementerian Perindustrian berada di peringkat perilaku setiap Pelayan Publik dan Penyeterakhir, di bawah instansi Kepolisian dengan lenggara, Kewajiban dan Larangan Pelayan
angka integritasnya mencapai 5,71. Rata-rata Publik dan Penyelenggara, Jenis Pelayanan
integritas instansi pusat mencapai 6,64. Publik, Pelaksanaan dan Pengawasan PelayaSedangkan dari jumlah keseluruhan instansi nan Publik, Maklumat Pelayanan dan Pakta
pusat, provinsi, kabupaten yang disurvei atau Integritas, serta Sanksi bila melanggar berupa
sebanyak 98 instansi, Kementerian Per- sanksi moral berupa permohonan maaf secara
industrian berada pada peringkat kelisan dan atau tertulis apabila tidak
91, di bawah Kabupaten Maros
bersedia dijatuhi hukuman
Salah satu stepping
d e n g a n a n g k a i n t e g r i t a s ny a
disiplin. Jenis pelayanan publik
stone dalam
mencapai 5,70. Nilai rata-rata
pada Kementerian Perindusmemperbaiki layanan trian dapat dikelompokkan
integritas sektor publik mencapai
publik di Kementerian dalam layanan administrasi,
6,50.
Perindustrian adalah
Nilai rata-rata integritas pada
sertifikasi, pengujian, kalibrasi
dikeluarkannya
2009 lebih rendah bila dibandingkan
pendidikan dan pelatihan serta
Peraturan Menteri
dengan nilai inte-gritas pusat dan
pengadaan barang dan jasa
daerah pada 2008 sebesar 6,84 dan Perindustrian No.34/M- yang secara menyeluruh ada 81
IND/per/3/2010
6,69. Namun lebih baik dari nilai
jenis layanan. Jenis layanan
tentang Kode Etik
integritas pusat pada 2007 yang
secara lengkap dapat dilihat
Pelayan Publik dan
hanya mencapai 5,53. Lokasi unit
pada Lampiran I Peraturan
Penyelenggara
layanan tingkat pusat meliputi
Menteri tersebut. Peraturan
Pelayanan Publik pada Menteri diperlukan sebagai
Jakarta, Bogor Depok, Tanggerang
d a n B e k a s i . U n i t L a y a n a n tanggal 11 Maret 2010. acuan dalam rencana aksi
Kementerian Perindustrian yang
perbaikan pelayanan publik,
menjadi sampel antara lain program
namun produk hukum tersebut
pemberian faslilitas usaha dalam rangka
perlu disosialisasikan untuk
Pengembangan Industri Kecil Menengah, dipahami, diterapkan dan idealnya menjadi
teknis pengujian dan kalibrasi dalam bentuk budaya kerja.
Jasa Pelayanan Teknis (JPT), Layanan Sertifikasi
Tidaklah mengherankan jika program
Produk (SNI), dan Peng-adaan Barang dan Jasa. reformasi birokrasi di Kementerian PerindusAngka integritas untuk layanan tersebut yakni: trian tidak hanya difokuskan pada peningkatan
Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 6,46; disiplin kehadiran pegawai, dan penilaian
Layanan Sertifikasi Produk SNI sebesar 5,66; kinerja organisasi setiap semester, tapi juga
Program pemberian fasilitas usaha dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Rencana
rangka Pengembangan IKM sebesar 5,48; serta aksi program reformasi birokrasi tentunya
Teknis Pengujian dan Kalibrasi dalam bentuk bertujuan memperbaiki layanan publik yang
JPT sebesar 4,96. Hasil survei tersebut menjadi diberikan Kementerian Perindustrian berupa
masukan untuk program perbaikan, khususnya pelayanan administrasi oleh Direktorat Jendral,
program prioritas Reformasi Birokrasi.
Jasa Pelayanan Teknis, serta Pelayanan Jasa
Salah satu stepping stone dalam mem- Pendidikan dan Pelatihan. Tujuan PTSP
perbaiki layanan publik di Kementerian menurut Instruksi Menteri No.765/M-IND/11/
Perindustrian adalah dikeluarkannya Peraturan 2010 tentang Pembentukan PTSP, yakni
Menteri Perindustrian No.34/M-IND/per memperbaiki jasa pelayanan administrasi yang
/3/2010 tentang Kode Etik Pelayan Publik dan diberikan sekaligus mengembangkan ePenyelenggara Pelayanan Publik pada tanggal licensing.
11 Maret 2010. Peraturan Menteri tersebut
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Survei KPK tahun 2010 dilakukan
Pada tahun lalu Kementerian Perterhadap 23 instansi tingkat pusat di Jakarta, industrian secara sukarela (voluntary) ikut serta
Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi, serta dalam penilaian sendiri (self assesment) Inisiatif
instansi vertikal di berbagai kota. Unit layanan Anti Korupsi (PIAK) dengan bukti-bukti
yang menjadi sampel di Kementerian pendukung yang diverifikasi oleh tim KPK.
Perindustrian adalah Layanan
Program tersebut mengadopsi
Pengajuan Tanda Pendaftaran
A n t i - Co r r u p t i o n I n i t i a t i ve
Pada tahun lalu
Tipe (TPT) Kendaraan Bermotor
Assesment (AIA) oleh Badan Anti
Kementerian
dan Layanan Sertifikasi Produk
Korupsi Korea Selatan yang
SNI. Sedangkan sampel pada
dilakukan sejak tahun 2002 dan
Perindustrian secara
BKPM yakni Layanan Izin Usaha
disesuaikan
dengan kondisi di
sukarela (voluntary)
Tetap dan Penerbitan Angka
Indonesia. PIAK pada tahun 2011
ikut serta dalam
Pengenal Impor Terbatas;
melibatkan 29 instansi pemepenilaian sendiri (self
Kementerian Kelautan yakni
rintah yang terdiri dari 18
Layanan Perizinan Penangkainstansi pusat (15 kementerian, 2
assesment) Inisiatif
pan dan Pengangkutan Ikan,
badan,
dan kepolisian), serta 11
Anti Korupsi (PIAK)
Pendaftaran Impor Obat Ikan
pemerintah daerah (mencakup
dengan bukti-bukti
dan Bahan Kimia; Kementerian
70 unit utama). Keikutsertaan
pendukung yang
Pendidikan yakni Layanan
secara sukarela di Kementerian
Ser tifik asi Guru dan Izin
Perindustrian diikuti oleh 3 unit
diverifikasi oleh tim
Pendidikan Luar Sekolah;
utama
yang terdiri dari SekretaKPK.
S u co f i n d o ya k n i L aya n a n
riat Jenderal, Direktorat Jenderal
Sertifikasi ISO dan Sertifikasi
Industri Unggulan Berbasis TeknoProduk.
logi Tinggi, dan Direktorat Jenderal Basis
Rata-rata indeks integritas tingkat pusat Industri Manufaktur. Indikator PIAK meliputi
sebesar 6,16; sementara peringkat pertama Kode Etik Khusus, Transparansi dalam
diduduki oleh Kementerian Pertanian, disusul Manajemen SDM (Sumber Daya Manusia),
oleh BKPM pada peringkat ke -2, dan Transparansi Penyelenggara Negara, TranspaKementerian Perindustrian pada peringkat ke- ransi dalam Pengadaan, Mekanisme Penga14, Sucofindo pada peringkat ke-7, dan duan Masyarakat, Akses Publik dalam
Kementerian Kelautan pada peringkat ke-23.
Memperoleh Informasi, Pelaksanaan Saran
Indeks rata-rata Kementerian Per- Perbaikan yang diberikan KPK/BPK/APIP,
industrian sebesar 6,53 terinci dari Layanan Promosi Anti-Korupsi, dan Kecukupan Inisiatif
Pengajuan Tanda Pendaftaran Tipe Kendaraan Anti-Korupsi. Kementerian Perindustrian
Bermotor sebesar 7,56 (peringkat ke-4 dari 45 berhasil memperoleh nilai tertinggi yang
jenis layanan) dan Layanan Sertifikasi Produk mencapai 6.68 diikuti, sementara Kepolisian
SNI sebesar 5,50 (peringkat ke-41). Kedua survei mencapai 6,74, sedangkan nilai rata-rata PIAK
tersebut tidak menggunakan sampel yang hanya 4,50 dari skala 1 sampai dengan 10.
sama namun menggunakan metodologi yang Sedang unit utama dengan nilai tertinggi
sama sehingga tidak dapat terlihat terjadi atu diperoleh satuan kerja Staf Sumber Daya
tidaknya perbaikan pelayanan publik dengan Manusia POLRI (7,79); diikuti Sekretariat
indeks integritas pelayanan publik sebagai Jenderal Kemenperin dengan nilai 7.34.
salah satu indikatornya. Hal yang menjadi Sedangkan Direktorat Jenderal Industri Ungperhatian, terjadi penurunan indeks integritas gulan Berbasis Teknologi Tinggi mendapat nilai
pelayanan publik dari 5,66 menjadi 5,50 pada 6,84; dan Direktorat Jenderal Basis Industri
wilayah yang sama survei Layanan Sertifikasi Manufaktur mendapat nilai 6,41.
Produk SNI.
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Tujuan pelayanan adalah menjalankan
peran pemerintah sebagaimana tercantum
dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tersebut
sehingga memberi kemudahan dan pelayanan
administrasi kependudukan maupun usaha
untuk kepentingan masyarakat, kepastian
hukum, perlakuan dan kesempatan yang sama
dengan memperhatikan keseimbangan hak
dan kewajiban, tetapi juga memberikan
perhatian kepada kelompok rentan. Menurut
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34
Tahun 2010, layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal adalah bagian dari pengaturan
dan pembinaan industri yang bertujuan
membangun industri Nasional, mengamankan
pasar dalam negeri sekaligus melindungi
konsumen sejalan dengan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Layanan Jasa
Administrasi tersebut merupakan prioritas
karena merupakan tugas pokok dan fungsi
Kementerian Perindustrian. Sehingga keberadaan PTSP dan Unit Pelayanan Publik sesuai
amanat Instruksi Menteri No.765/M-IND
/11/2010 dan Peraturan Menteri Perindustrian
No.55/M-IND/PER/6/2011 merupakan bagian
dari reformasi birokrasi yang akan mengurangi
ekonomi biaya tinggi dan memberikan
kemudahan pelayanan administrasi dan
fasilitasi masyarakat industri dan konsumen
industri.
Perkembangan industrialisasi tidak
dapat hanya bertumpu pada ketersediaan
sumber daya alam. Proses Industrialisasi
memerlukan kemampuan ilmu pengetahuan
dan teknologi guna memanfaatkan sumber
daya alam dengan menetapkan strategi yang
dikelola oleh SDM yang profesional dan
tangguh. Penguasaan teknologi dan kapasitas
SDM merupakan salah satu faktor pendorong
perkembangan industri. Hal tersebut telah
disadari sehingga rumusan Kebijakan Industri
Nasional (KIN) menetapkan SDM dan Research &
Development sebagai fondasi.
Cikal bakal Research & Development
sebenarnya sudah lama dimulai dengan
dibangunnya Balai Besar Industri Agro di Bogor,
Balai Besar Tekstil, serta Balai Besar Bahan dan
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Barang Teknik di Bandung diikuti dengan balai
besar, serta balai riset dan standarisasi industri
lainnya. Kerjasama antara balai dan industri
masih perlu diintensifkan sehingga terjadi
sinergi dalam pembangunan industri. Di lain
pihak, balai besar dan baristan industri
seyogyanya dapat berperan aktif dalam
menganalisa kluster yang terkait dengan
kompetensi balai. Pejabat fungsional peneliti
dapat berperan sebagai fasilitator kluster. Jasa
pelayanan teknis yang dilaksanakan oleh balai
dan baristan dapat menjadi sumber kesejahteraan pegawai jika pengelolaan keuangan
menerapkan Badan Layanan Umum (BLU)
sehingga JPT yang dilaksanakan memang jasa
teknis yang dibutuhkan dan dicari oleh industri
atau konsumen lainnya. Dengan demikian, bila
jasa pelayanan tersebut sudah pada tingkat
dibutuhkan oleh pasar, maka konsekuensi
logisnya indeks integritas layanan publik akan
meningkat.
Hasil penilaian sendiri yang telah
dilakukan oleh 3 unit utama Eselon 1 cukup
memuaskan dan nampaknya sejalan dengan
hasil survei integritas layanan publik pada
tahun 2010 yang mengindikasikan pelayanan
administrasi pada Ditjen IATT untuk Layanan
Pendaftaran Tipe Kendaraan Bermotor telah
mencapai indeks rata-rata integritas pelayanan
publik mencapai 7,56; meskipun hasil PIAK
Ditjen IUBTT hanya mencapai 6,84, lebih rendah
dari PIAK Setjen yang mencapai 7,34.
Bagaimana dengan PIAK unit kerja lainnya?
Harapan kita untuk unit kerja pusat lainnya
seperti Badan Pengkajian Industri dan Mutu
Indutri, Inspektorat Jenderal dan Direktorat
Jenderal lainnya tidak jauh berbeda dari hasil
PIAK ketiga unit tersebut. Namun perhatian
khusus harus diprioritaskan pada balai besar
dan baristan yang memberikan Jasa Pelayanan
Teknis, jasa tersebut amat diperlukan untuk
mengamankan pasar dalam negeri dari
serbuan produk impor dengan pemberlakuan
SNI wajib.
Pemberlakuan SNI wajib memerlukan
sarana dan prasarana baik technoware,
humanware dan organoware. Untuk itu capacity

building bagi balai besar dan baristan perlu
diprioritaskan. Hal tersebut juga sesuai dengan
temuan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Jasa
Pelayanan teknis yang dilakukan Inspektorat
Jenderal pada tahun 2011 yang antara lain
merekomendasikan perencanaan SDM secara
cermat sekaligus akselerasi peningkatan SDM
yunior, penguatan infrastruktur seperti mesin
dan peralatan, pengembangan kelembagaan
dan organisasi dan penyusunan roadmap
masing-masing balai besar dan baristan.
Diharapkan balai besar dan baristan dapat
menjalankan perannya dan bekerjasama
dengan industri sesuai kompetensinya.
Menetap-strategikan kegiatan Research &
Development yang menunjang pengembangan
kluster maupun kompetensi inti daerah yang
dilakukan untuk mendorong pengembangan
teknologi industri sekaligus sebagai sarana
pengujian , kalibrasi dan sertifikasi.
Penilaian kinerja organisasi yang saat ini
dilakukan seperti disiplin kehadiran pegawai,
realisasi anggaran, laporan kuartal PP 39 dan
LAKIP, tindak lanjut hasil temuan APIP, dan
penerapan 5K setiap semester per lu
mempertimbangkan indikator pelayanan
publik. Penilaian sendiri Inisiatif Anti-Korupsi
agar dilakukan oleh unit yang berisiko tinggi.

Inspektorat Jenderal dapat berkolaborasi
dengan KPK untuk memverifikasi PIAK.
Penghargaan juga perlu diberikan bagi unit
yang melakukan PIAK dan memperbaiki
pelayanan publik. Persaingan yang sehat,
lingkungan kerja yang mendukung dan
kepemimpinan yang amanah adalah sebagian
dari etika pelayanan publik seperti yang
diamanatkan pada Peraturan Menteri Perindustrian 34 tahun 2010.
Langkah awal untuk perbaikan layanan
publik dapat dimulai dengan menumbuhkan
rasa empati dari seluruh warga Kementerian
Perindustrian. Dalam hal ini, empati dapat
diartikan sebagai merasakan apa yang
dirasakan oleh pelanggan/publik. Bila
pelaksana/penyelenggara pelayanan publik
mampu berempati kepada pelanggan/publik
yang dilayani, tentunya publik ak an
mendapatkan layanan yang lebih baik. Perjalanan membangun budaya etika pelaksana
dan penyelenggara pelayanan publik
memerlukan waktu, komitmen, daya juang dan
ketangguhan. Marilah kita mulai dari diri kita
sendiri sekarang juga. Niscaya visi Kementerian
Perindustrian menjadi negara industri tangguh
maju baru, dapat terwujud.

Balada Pak Odi
Wah, Pak Odi lama ga ketemu !
Keliatannya gendutan, nih...

Badan sih, boleh gendut
asal jangan rekeningnya
yang gendut...
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Balai Besar Keramik Bandung
Ujung Tombak Kementerian Perindustrian
untuk Mengembangkan Industri Keramik
Seperti tubuh yang mustahil berfungsi
tanpa jaringan hidup yang menyebar ke
seluruh organ, sebuah kementerian juga
mustahil sukses tanpa adanya unit-unit teknis
yang menjangkau masyarakat. Dan jika kita
membicarakan perkembangan industri keramik, kurang sahih rasanya jika tak membahas
Balai Besar Keramik (BBK) Bandung.
Visi BBK adalah “menjadi lembaga yang
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profesional di bidang teknologi keramik dan
material nano di Indonesia”, dalam pada itu BBK
memiliki misi melaksanakan litbang teknologi
terapan dan standarisasi di bidang keramik dan
material nano, serta menyediakan berbagai jasa
pelayanan teknis seperti penelitian dan
pengembangan (litbang), pelatihan, pengujian, sertifikasi, standarisasi, konsultasi, dan
perekayasaan peralatan industri.

Litbang dan Pelatihan bagi Industri Keramik
Layanan Jasa Litbang BBK merupakan
litbang terapan yang meliputi penelitian dan
pengembangan terhadap bahan baku dan
bahan penolong, teknologi proses, pengembangan produk, hingga pemanfaatan limbah.
Untuk Layanan Pelatihan, terdapat 13
(tiga belas) layanan antara lain: pelatihan bahan
baku keramik, pembuatan model dan cetakan,
teknologi keramik hias jenis porselin, stoneware, dan gerabah; teknologi produksi bata
genteng; teknologi glasir; teknologi produksi
refraktori; teknologi produksi gelas; cara pengoperasian tungku; teknologi produksi ubin
keramik; sistem manajemen mutu ISO
9001:2000; pelatihan pengujian bahan dan
produk keramik; pengoperasian alat produksi;
serta pelatihan pengujian kaca. Tak hanya
tenaga industri dan pengajar, BBK juga
menyediakan berbagai pelatihan tersebut bagi
khalayak umum yang memiliki hobi/minat
pada keramik.
Tentu saja, segala kematangan BBK saat
ini juga dihasilkan dari tradisi BBK sebagai pusat
penelitian dan pengembangan serta pelatihan
keramik yang telah cukup tua. Bandung
menjadi saksi. Pada masa penjajahan Belanda,
seorang arsitek bernama Prof. Charles Prosper

Wolff Schoemaker merancang Masjid Raya
Cipaganti—masjid ter tua di Bandung
—dibantu oleh sebuah lembaga bernama Het
Keramische Laboratorium. Dan lembaga itulah
yang kita kenal sekarang dengan Balai Besar
Keramik Bandung.
Pernah dengar tentang sentra keramik
Klampok di Kabupaten Banjarnegara? Sentra
Industri Keramik Klampok mengalami masa
keemasan pada 1980an dan masih eksis hingga
kini. Tumbuhnya wilayah tersebut tak bisa
dilepaskan dari peran Alm. Kandar Atmomiharjo. Dan membicarakan Atmomiharjo juga
tak bisa melepaskan peran Het Keramische
Laboratorium karena di sanalah ia mulai
mempelajari ilmu keramik pada 1935.
Pa d a a k h i r t a h u n 1 9 8 0 a n , s a at
pertumbuhan industri sangat tinggi dan
permintaan tenaga kerja juga tinggi, BBK—kala
itu bernama Balai Besar Penelitian dan
Pengembangan Industri Keramik—sempat
melaksanakan program pendidikan vokasi
diploma satu dengan pilihan jurusan teknisi
operasi dan proses Quality Controll. “Peminatnya dulu banyak sekali, kita sampai melayani
delapan angkatan,” Kepala Bidang Pengembangan Jasa Teknik BBK Suwardi berkisah.
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Demi keamanan produk yang beredar di
masyarakat umum, BBK juga menyediakan
Layanan Standarisasi berupa penyusunan revisi
Standar Nasional Indonesia (SNI) dan
penerapan SNI produk kaca, gelas, ubin,
refraktori, genteng, bata, bahan baku keramik,
dan produk armatur lampu.

Penjaga Standar dan Mutu Industri Keramik
Proses produksi pada industri keramik
relatif sederhana, bahan bakunya pun tak sulit
kita temukan di seantero negeri ini. “Yang
selama ini menjadi kendala dalam industri keramik adalah ketersediaan energi,” Kepala Balai
Besar Keramik Lintong Sopandi Hutahaean
menambahkan, “pasar dalam negeri yang
sedang booming sejalan dengan daya beli
masyarakat dan pembangunan properti yang
meningkat seperti sekarang inilah yang sering
dimanfaatkan produsen dari luar.”
Sebagai unit teknis, tentu saja peran BBK
dalam hal kebutuhan pasokan gas bagi industri
keramik sangat terbatas. Padahal keku-rangan
pasokan serta mahalnya harga bahan bakar gas
berpotensi melemahkan daya saing industri
keramik nasional. Dan lemahnya daya saing
industri nasional seringkali diikuti dengan
semakin melemahnya posisi karena banjir
produk impor. Pada titik inilah BBK berperan
sebagai ujung tombak kebijakan technical
barier untuk memastikan agar tidak ada produk
impor yang membanjiri pasar dalam negeri,
namun abai terhadap keamanan konsumen.
Sementara itu, BBK pun berperan untuk
memastikan dan membina produsen keramik
nasional mampu menghasilkan komoditi
berkualitas dan berdaya saing sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri
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bahkan luar negeri.
Dalam memastikan kualitas suatu
produk, BBK memberikan Layanan Jasa
Pengujian melalui 8 (delapan) laboratorium
yakni: laboratorium pengujian kimia, pengujian
kaca dan gelas, pengujian ubin, pengujian
genteng, pengujian refraktori, pengujian
bahan baku, laboratorium mikrostruktur, serta
laboratorium lain untuk pengujian tableware,
gelas wadah, sanite, dan isolator. Tentu saja
laboratorium tersebut didukung oleh peralatan
beberapa di antaranya: PAS (Particle Size
Analizer), TG/DTA, C-RD, Heating Microscope,
Dilatometer 1.700°C, UV-Vis Spectrophotometer, dan UV-Radiation Tester.
Layanan Jasa Sertifikasi dilakukan oleh
BBK-QACS (Balai Besar Keramik Quality
Assurance Certification Scheme) untuk
sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:
2008/SNI 19-9001:2008 terhadap produk
mineral non logam, produk beton, semen,
kapur, gips, dan produk industri kimia. Tak
hanya itu, melalui LSPro-CENCERA (Center for
Ceramics-Cer tification Scheme) BBK
memberikan layanan sertifikasi produk
terhadap produk kaca pengaman diperkeras
dan berlapis, bata tahan api (refraktori)
magnesit krom, kapur untuk bangunan,
genteng keramik, serta ubin dinding berglasir,
ubin lantai keramik, dan ubin granito.

Strategi dan Inovasi Tiada Henti
Seperti roda gir, konsekuensi industri
adalah pergerakan yang terus-menerus disertai
dengan strategi dan inovasi. Untuk memenuhi
kebutuhan perkembangan dan penguatan
industri itu, BBK menyediakan jasa pelayanan
konsultasi dan perekayasaan. Layanan
Konsultasi BBK bidang teknologi dan manajemen meliputi pengembangan desain produk,
peningkatan efisiensi dan mutu produk, hingga
studi kelayakan untuk pendirian pabrik bata
/genteng, keramik hias, tableware, dan refraktori. Sedangkan Layanan Jasa Perekayasaan
BBK berupa pembuatan alat produksi
(misalnya: tungku pembakaran, tungku pengering produk pertanian, tungku pembakaran
sampah, Ball Mill kapasitas 50kg, 100kg, 200kg,
dan bahkan 500kg) dan pembuatan alat uji
(misalnya: alat uji kedataran dan kesikuan ubin,
bentur kaca, keplastisan massa, gesekan ubin,
dan lain-lain).
Menilik berbagai layanan yang disediakan, tentu saja kita tak bisa mengecilkan
peran institusi serta seluruh personil BBK
terhadap perkembangan industri keramik.
Setidaknya kita dapat menyebut sejumlah
pelanggan BBK dari kalangan industri antara
lain: PT. Latinusa, Semen Padang, PT Krakatau
Tirta Industri, PT. Fasamitra, PT. Hi Tech Ink, PT
DIC, dan PT Teguh Api Binatama.
Tak hanya melayani big fish, BBK juga
membangun dua pusat inovasi di Plered dan
Yogyakarta untuk memberikan pembinaan dan
fasilitasi teknis proses serta desain bagi para
perajin. Tantangannya, “kadang implementasi
terhalang karena ternyata aspek teknis saja
tidak cukup. Perlu juga kerja sama dengan dinas
daerah untuk membangun showroom dan
website untuk mengatasi persoalan

pemasaran,” tutur Kepala Bidang Pengembangan Jasa Teknik BBK Suwardi.
Mandat Pelayan Publik
Selain SDM yang kompeten dan peralatan laboratorium yang mampu mengakomodir
kebutuhan dunia usaha dengan menguji kesesuaian dengan SNI, BBK terus meningkatkan
kualitas pelayanan publik melalui penerapan
Sistem Informasi Layanan (SIL). BBK memang
patut diacungi jempol. Cobalah tengok pada
website BBK. Kita akan menemukan sifat
pelayanan publik yang transparan melalui
informasi detil mengenai tarif berbagai
layanan. Tak hanya itu, BBK pun menyediakan
fitur bagi klien untuk dapat mengetahui status
pengujian sampel secara real time. Saat ini,
website BBK pun telah terintegrasi dengan
website BPKIMI.

Apakah penerapan SIL mempermudah pekerjaan? Kepala Bidang Pengembangan Jasa Teknik BBK Suwardi menjawab
tegas, “Tentu saja. Sekarang kita lebih
confidence karena semua dokumentasi telah
terkomputerisasi dan kita tidak akan kesulitan
dalam melacak data. Tidak ada lagi alasan
dokumen hilang atau tercecer.” Penerapan SIL
merupakan bentuk sistem pengendalian intern
yang juga sekaligus memudahkan publik
dalam memantau kinerja pelayanan BBK. “Ini
adalah janji kita untuk Kementerian,” tutur
Kepala Balai Besar Keramik Lintong Sopandi
Hutahaean. (Trinanti Sulamit/Arga Mahendra).
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Urgensi Reviu Inspektorat Jenderal
pada Laporan Keuangan (Semester dan Tahunan)
Kementerian Perindustrian RI
Oleh: R. Emil Panjaitan
Inspektur IV Inspektorat Jenderal
Kementerian Perindustrian

PENDAHULUAN
Laporan Keuangan merupakan representasi
dari pengelolaan keuangan suatu entitas. Sejak
terbitnya paket Undang-undang Keuangan
Negara: UU No.17/2003 tentang Keuangan
Negara, UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, ser ta Undang-undang
No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
Keuangan Negara, telah menerbitkan laporan
keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Negara.
Menteri Keuangan selaku kuasa
pemerintah dalam pengelolaan keuangan
Negara memiliki wewenang dan tanggung
jawab dalam mengatur dan menyusun sistem
akuntansi keuangan Negara yang akan
dijadikan sebagai kerangka dasar dalam
penyusunan laporan keuangan. Untuk itu
berbagai langkah dan proses pun ditempuh
dalam upaya menghasilkan suatu sistem yang
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mampu menjadi pedoman bagi setiap unit
pemerintahan dalam melakukan penyusunan
laporan keuangan. Maka muncullah PP No. 24
Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah yang kemudian diikuti oleh
peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya
seperti PMK No. 59 Tahun 2005 yang kemudian
diganti dengan PMK No. 171 Tahun 2007
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat. Selanjutnya untuk
mengawal laporan keuangan agar sesuai
dengan SAP maka diterbitkan Peraturan
Menteri Keuangan No.41/PMK.05/2010
tentang Reviu atas Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga, kemudian
ditindak lanjuti dengan Peraturan Inspektur
Jenderal Kementerian Perindustrian No. 63/IJIND/PER/4/2011 tentang Reviu Laporan
Keuangan Barang Milik Negara di lingkungan
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

URGENSI REVIU INSPEKTORAT JENDERAL
Inspektur Jenderal sebagai Aparatur
Pemeriksa Internal Kementerian memiliki
kewajiban mereviu laporan keuangan. Hal ini
dapat dilihat dalam beberapa peraturan, antara
lain: Pasal 66 ayat (6) PMK No. 171 Tahun 2007
menyatak an “Aparat pengawas intern
Kementerian Negara/Lembaga melakukan
reviu atas laporan keuangan…“; Pasal 2 ayat (1)
Perdirjen No. 44 Tahun 2005 menyatakan “
Aparat Pengawasan Intern Kementerian
Negara/Lembaga wajib melakukan reviu atas
laporan keuangan Kementerian Negara
/Lembaga Semesteran dan tahunan wajib
direviu oleh Aparat Pengawasan Intern
Kementerian/Lembaga sebelum disampaikan
kepada Menteri Keuangan.
Reviu dimaksudkan untuk memastikan apakah laporan keuangan telah disusun
berdasarkan ketentuan yang berlaku dan
disajikan berdasarkan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) dengan ditunjang Sistem
Pengendalian Internal yang memadai dari
masing-masing satker, sehingga nilai yang
disajikan dalam laporan keuangan dapat
dipertanggungjawabkan. Reviu dilakukan
secara pararel, maksudnya adalah dilakukan
pada saat bersamaan dengan proses
penyusunan laporan keuangan. Sebagai
pereviu, SDM Itjen (khususnya yang terlibat
reviu) dituntut harus memilki pemahaman
yang memadai mengenai konsep-konsep dasar

Sistem Akuntansi Pemerintah disertai dengan
pemahaman mengenai proses bisnis setiap
Unit Akuntansi yang akan di Reviu. Pemahaman
konsep ini pun mesti dilengkapi dengan
pemahaman terhadap tools yang dilibatkan
dalam proses penyusunan laporan keuangan
ini yaitu program aplikasi SAI yang terdiri dari
program aplikasi SAK; program aplikasi SIMAKBMN; dan program aplikasi persediaan di setiap
jenjang unit akuntansi pengguna anggaran
/barang.
Pemahaman yang lengkap ini akan
sangat membantu tugas reviu dalam melakukan penilaian terhadap laporan keuangan
yang dihasilkan oleh setiap satker. Berdasarkan
pengalaman yang penulis alami pada saat reviu
di daerah, ketidakpahaman terhadap tools ini
menyebabkan ketidakefisienan waktu penyusunan laporan keuangan. Kebetulan pada saat
tim reviu datang, proses penyusunan laporan
keuangan sedang berlangsung yang berarti tim
reviu tidak dapat segera melakukan penilaian
langsung terhadap laporan keuangan, yang
bisa dilakukan adalah memberikan bantuan
(asistensi) kepada satker dalam bentuk koreksikoreksi terhadap laporan keuangan. Namun
karena pemahaman akan program aplikasi SAI
kurang, maka tim reviu tidak dapat memberikan bantuan yang berarti bagi satker dalam
proses penyusunan laporan keuangan.
Contohnya salah satu satker Kementerian
Perindustrian di Provinsi Sumatera Utara.
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Sepanjang penugasan tersebut, penulis
sampai beberapa kesimpulan mengenai
kendala yang dihadapi oleh setiap satker dalam
proses penyusunan LK, kendala-kendala
tersebut antara lain :
A). Komitmen Masing-masing Unit Satker
Belum Maksimal
Proses penyusunan laporan keuangan
tidak akan mungkin berhasil tanpa adanya
komitmen dari masing-masing unit satker.
Komitmen yang dimaksud adalah komitmen
yang berasal dari level pimpinan puncak
sampai dengan level terbawah. Komitmen ini
tentu akan sangat mempengaruhi proses
penyusunan yang akan bermuara pada kualitas
laporan keuangan yang dihasilkan. Salah satu
contoh implementasi dari komitmen ini dalah
adanya support berupa kebijakan nyata dalam
upaya meningkatkan laporan keuangan di
masing-masing satker. Kebijakan tersebut
dapat berupa aturan yang memasukan unsur
laporan keuangan sebagai salah satu aspek
penilaian kinerja satker. Kebijakan tersebut
dapat berupa aturan yang memasukan unsur
laporan keuangan sebagai salah satu aspek
penilaian kinerja satker. Dengan adanya aturan
seperti itu diharapkan setiap satker akan
memperhatikan kualitas laporan keuangan
dengan melakukan upaya-upaya perbaikan di
setiap permasalahan menyangkut pekerjaan
satker tersebut.
B). Kompetensi SDM Belum Handal
Kompetensi SDM yang terlibat dalam
proses penyusunan laporan keuangan masih
sangat kurang (pada beberapa satker),
khususnya mengenai pemahaman konsep
akuntansi pemerintah. Pemahaman yang
kurang memadai ini menyebabkan rasa ”aware”
terhadap pekerjaan penyusunan laporan
keuangan masih lemah yang mengakibatkan
laporan keuangan disusun seadanya dan
seakan-akan asal jadi saja. Hal tersebut terlihat
dari fakta dilapangan dimana sering terjadi
salah imput data, data belum direkam atau
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bahkan ada data hilang, dan bahkan petugas
terkait tidak mengerti fungsi-fungsi aplikasi
SAI.
Permasalahan seperti ini dapat diatasi
dengan cara mengikut sertakan para pegawai
terkait dalam suatu diklat khusus, dan saat ini
dalam rangk a melakuk an percepatan
akuntabilitas keuangan pemerintah, Biro
Keuangan secara terus menerus meluncurkan
Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan
Pemer intah (PPAKP) sebagai strategi
meningkatan kompetensi SDM yang terlibat
dalam pengelolaan keuangan pemerintah.
Melalui program ini setiap peserta diajarkan
konsep-konsep akuntansi pemerintah sampai
dengan pengoperasian aplikasi SAI. Namun
SDM yang telah memiliki ketrampilan ini harus
pula didukung dengan komitmen pimpinan
satker untuk diperdayakan setelah mengikuti
program. Beberapa fakta menunjukkan banyak
pegawai yang telah mengikuti program
tersebut dimutasi ke bagian lain yang tidak
menangani permasalahan penyusunan laporan
keuangan. Hal ini tentu akan menyulitkan
dalam upaya peningkatan kualitas laporan
keuangan.

C). Masih Terdapat Kendala Teknis dalam
Aplikasi SAI
Proses penyusunan laporan keuangan
pada saat ini telah melibatkan program aplikasi
yang dikenal dengan aplikasi SAI. Aplikasi SAI
terdiri dua aplikasi utama yaitu aplikasi SAK
(Sistem Aplikasi Keuangan) dan aplikasi SIMAK
BMN (Sistem Informasi Manajemen dan
Akuntansi Barang Milik Negara) dengan
tambahan aplikasi persediaan. Keberadaan
program aplikasi ini dimaksudkan untuk
membantu proses penyusunan laporan
keuangan, selain sebagai media perekam dari
segala aktivitas keuangan yang terjadi di satker.
Namun pada kenyataannya, ditemui beberapa
kendala teknis dalam pelaksanaan aplikasi SAI
ini, misalnya data transfer SIMAK BMN ke SAK
tidak berhasil, data ADK yang diterima
mengalami perubahan dan berbagai
permasalahan teknis lainnya. Permasalahan
teknis ini menunjukkan bahwa kemampuan
aplikasi SAI belum sepenuhnya dapat
diandalkan. Keberadaan Up Date aplikasi secara
unperiodic mengindikasikan bahwa
penanganan permasalahan aplikasi ini
ditangani secara sporadis yang tergantung
permasalahan tek nis yang terdeteksi

sebelumnya. Oleh karenanya perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut terhadap aplikasi SAI ini
dikemudian hari untuk menguji apakah aplikasi
SAI ini telah layak untuk digunakan dalam
proses penyusunan laporan keuangan.
PENUTUP
Pada akhirnya setiap keberhasilan akan
sangat bergantung pada strategi dan
kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan
tertinggi masing-masing unit satker, tentu saja
dibantu oleh Auditor yang ditugaskan untuk
Reviu. Peningkatan kualitas laporan keuangan
tidak dapat hanya digantungkan pada sebuah
tim, melainkan merupakan pekerjaan besar
yang menuntut setiap unsur Kementerian
Perindustrian untuk terlibat dan memberikan
kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan
laporan keuangan. Keterlibatan ini juga
mengindikasikan kemantapan Kementerian
Perindustrian dalam menghadapi setiap
tantangan dan perubahan yang terjadi dan
sekaligus gambaran kesiapan Kementerian
Perindustrian melangkah lebih maju, sehingga
opini WTP yang diberikan BPK RI eksis
sepanjang tahun.

Sekali Anda berbuat bohong,
Anda akan melakukan
kebohongan-kebohongan lain
untuk menutup kebohongan sebelumnya
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Klinik Konsultasi

Tanya:

Terdapat pekerjaan jasa konsultansi penerapan Sistem Management Mutu (SMM) ISO 9001:2008
pada suatu Satuan Kerja.. Dalam kontrak pekerjaan diuraikan kegiatan-kegiatan mulai dari pekerjaan
membangun Sistem Management Mutu sampai dengan pensertifikasian oleh lembaga sertifikasi (sesuai
anggaran tersedia).
Namun dari hasil uji coba pelaksanaan penerapan ISO 9001:2008, ternyata Satuan Kerja dinilai
belum mampu menerapkan persyaratan Sertifikasi ISO, sementara kontrak menyebutkan pekerjaan
sampai dengan pelaksanaan sertifikasi.
Bagaimana jalan keluarnya?

Jawab:

Sebaiknya dilakukan addendum kontrak, sehingga pekerjaan hanya sampai pada jasa konsultansi
membangun Sistem Management Mutu ISO 9001:2008. Sedangkan pekerjaan pelaksanaan sertifikasi
dibatalkan.
Untuk mendukung addendum kontrak tersebut harus dimintakan pernyataan dari pimpinan
Satuan Kerja, yang isinya menyatakan bahwa mereka belum siap untuk disertifikasi.
Dengan adanya addendum tersebut maka cakupan pekerjaan dan nilai kontrak harus dikurangi sebesar
nilai pekerjaan yang direvisi.
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Revitalisasi Industri Gula
oleh Kementerian Perindustrian
Gula adalah salah satu komoditi strategis
bagi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah
senantiasa mencermati kecukupan kebutuhan
gula masyarakat serta pergerakan harganya.
Sebagai salah satu komoditi pokok masyarakat
Indonesia, Pemerintah pun berkewajiban
untuk menjamin ketersediaan gula di pasar
domestik pada tingkat harga yang terjangkau
bagi seluruh masyarakat.
Secara historis, industri gula merupakan
salah satu industri perkebunan tertua dan
terpenting yang ada di Indonesia. Sejarah
menunjukkan bahwa Indonesia pernah mengalami era kejayaan industri gula pada tahun
1930-an di mana jumlah pabrik gula yang
beroperasi 179 pabrik, produktivitas sekitar
14.8% dan rendemen mencapai 11.0%-13.8%.
Dengan produksi puncak mencapai sekitar 3
juta ton, dan ekspor gula pernah mencapai
sekitar 2.4 juta ton. Hal ini didukung oleh
kemudahan dalam memperoleh lahan yang

subur, ongkos tenaga kerja yang rendah,
prioritas irigasi, dan disiplin dalam penerapan
teknologi.
Pada dekade terakhir, khususnya
periode periode 1994-2010, industri gula
Indonesia menghadapi berbagai masalah yang
signifikan. Salah satu indikator masalah industri
gula Indonesia adalah kecenderungan volume
impor yang terus meningkat, dari 194.700 ton
pada tahun 1986 menjadi 1.348 juta ton pada
tahun 2004, atau meningkat dengan laju 11,4%
per tahun. Pada periode 1994-2004, impor gula
meningkat dengan laju 7,8% per tahun. Hal ini
terjadi karena ketika konsumsi terus meningkat
dengan laju 1,2% per tahun produksi gula
dalam negeri menurun dengan laju -1,8 per
tahun. Penurunan produksi bersumber dari
penurunan areal dan penurunan produktivitas
seperti penurunan rendemen dari 10% pada
tahun 1970-an menjadi rata-rata hanya 6.92%
pada tahun 1990-an.
SOLUSI Maret 2012
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Dalam kondisi supply dan demand yang rafinasi (GKR) untuk konsumsi industri.
tidak sama seperti sekarang ini, pemerintah Pemerintah melalui Program Restrukturisasi
berupaya untuk menyeimbangkannya dengan Mesin/Peralatan Pabrik Gula akan memberikan
melakukan impor gula secara terbatas untuk k e r i n g a n a n p e m b i a y a a n p e m b e l i a n
memenuhi kekurangan yang ada. Setiap musim mesin/peralatan untuk Industri Gula, baik
giling pemerintah bersama stakeholders terkait melalui optimalisasi kemampuan industri
bersama-sama membuat perkiraan kebutuhan permesinan dalam negeri sebagai upaya
dalam negeri baik untuk konsumen masyarakat mendukung Program Restrukturisasi Mesin
maupun industri. Namun tentu saja pemerintah /Peralatan Pabrik Gula seperti yang tertuang
tidak melupakan kebijakan pengembangan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No.
91/M-IND/PER/11/2008 tentang Program
industri ini.
Guna mendukung peningkatan gula Restrukturisasi Mesin/Peralatan Pabrik Gula dan
perubahannya No.31/M-IND/PER/3/
nasional, Pemerintah mencanangkan
2009, serta perubahan terakhir
untuk mewujudkan swasembada
No.149/M-IND/PER/12/2010
gula secara konsisten dan terukur
Guna mendukung
maupun dalam rangka memedengan target produksi 5,7 juta
peningkatan
nuhi kebutuhan mesin /peralatan
ton pada tahun 2014, sehingga
gula nasional,
dan atau komponen mesin/
diperlukan penambahan areal
Pemerintah
peralatan yang tidak dapat
perkebunan tebu minimal seluas
mencanangkan
diproduksi di dalam negeri
500.000 Ha.
untuk
mewujudkan
melalui pembelian mesin/
Untuk mencapai target
swasembada gula
peralatan impor.
produksi gula nasional tersebut,
secara
konsisten dan
D a l a m p e l a k s a n a a n nya ,
Pemerintah melakukan reviterukur dengan
tingkat partisipasi pabrik gula
talisasi pabrik gula yang sudah
target produksi 5,7
terhadap Program Revitalisasi
ada dan pembangunan pabrik
juta
ton pada tahun
Industri Gula oleh Kementerian
gula baru, sehingga diperlukan
2014
Perindustrian cukup menggemkeekonomian harga gula,
birakan. Pada tahun ke dua
jaminan ketersediaan lahan, infradigulirkannya program ini (tahun
struktur, insentif dan permodalan.
Produksi gula yang terus menurun diakibatkan 2010), tingkat partisipasi PG meningkat
faktor-faktor on-farm (cuaca, varietas bibit, sebesar sekitar 43%, dari 32 PG menjadi 46.
pemupukan, dsb) dan faktor-faktor off-farm Peningkatan juga terjadi pada jumlah bantuan
yaitu mesin-mesin pabrik gula yang sudah tua alat pada setiap stasiun. Hasil dari program
sehingga produktivitasnya rendah. Apabila yang telah dilaksanakan tahun 2009 dan 2010,
kondisi ini tidak ditangani, dikhawatirkan target persentase jumlah bantuan alat yang berperan
swasembada gula akan sulit dipenuhi. Untuk sebagai pendukung alat utama meningkat,
mengatasi hal tersebut diperlukan program persentase jumlah bantuan alat yang akan
revitalisasi industri gula yang memperhatikan digunakan untuk meningkatkan kapasitas
produksi meningkat, tetapi angka ini juga
aspek on-farm dan off-farm.
Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 dibarengi dengan persentase peningkatan
menetapkan Rencana Pembangunan Jangka jumlah bantuan alat yang digunakan untuk
Menengah Nasional (RPJMN) yang salah mengganti alat lama yang rusak; persentase
satunya adalah pengembangan Program jumlah bantuan alat yang mempunyai tingkat
Swasembada Gula. Kebutuhan gula nasional teknologi lebih maju menurun; dan kualitas alat
dapat dibagi menjadi kebutuhan konsumsi produksi membaik. (Dyan Garneta)
langsung (rumah tangga) dengan kualitas gula
kristal putih (GKP) dan kualitas gula kristal
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RAPAT KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Pada 1-2 Maret 2012 Kementerian Perindustrian menyelenggarakan Rapat Kerja dengan tema “Akselerasi Industrialisasi
Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi” yang dihadiri oleh seluruh Pejabat Eselon I, seluruh Pejabat
Eselon II, Pejabat Eselon III yang membidangi program di lingkungan Kementerian Perindustrian, Atase Perindustrian,
KADIN, Asosiasi Industri & Pelaku Usaha, seluruh Kepala Balai Besar, seluruh Kepala Baristand, seluruh Kepala Unit Pendidikan
dan Kepala Balai Diklat Industri.

FORUM KOORDINASI TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
Guna mengoptimalkan tindak lanjut hasil pengawasan, Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
menyelenggarakan Forum Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. Kegiatan dilaksanakan pada tiga regional, masingmasing terdiri dari: Regional I diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 25 – 26 Januari 2012; Regional II di Padang pada
tanggal 8 – 9 Februari 2012 dan Regional III di Pontianak pada tanggal 7 – 8 Maret 2012.

Industrialisasi Menuju
Kehidupan Yang Lebih Baik
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Rak Buku

Judul Buku : Dua Tangis dan Ribuan Tawa
Pengarang : Dahlan Iskan
Penerbit : PT Gramedia Jakarta
Tahun Terbit : November, 2011

Optimalkan Kinerja
melalui Taat SPIP
Penilaian Resiko

Buku ini merupakan kumpulan 32 CEO
Noted yang ditulis oleh Dahlan Iskan semasa
menjabat sebagai CEO PLN. Awalnya CEO
Noted ini ditulis sebagai media internal untuk
berkomunikasi antara CEO dengan karyawan
PLN. Dalam perkembangannya, CEO Noted ini
menyebar ke lingkungan luar PLN dan
disindikasikan di beberapa surat kabar
sehingga dapat dibaca oleh kalangan yang
lebih luas.
Tiga hal yang dianggap musuh besar
PLN ketika Dahlan Iskan menjadi CEO dengan
50.000 karyawannya adalah krisis listrik, daftar
tunggu pemasangan listrik yang sangat
panjang, serta gangguan trafo yang mencapai
50 kali sebulan. Dalam buku ini tergambar
langkah-langkah yang diambil oleh CEO PLN
yang awalnya dianggap tidak mungkin untuk
dilaksanakan namun akhirnya dapat tercapai.
Walaupun dengan selesainya tiga permasalahan tersebut, tidak berarti semua
permasalahan PLN selesai, masih ada PR besar
yaitu penyelesaian gangguan penyulang dan
BBM yang menyebabk an pemborosan
anggaran.
Membaca tulisan-tulisan Dahlan Iskan
yang terkumpul dalam buku ini, pembaca
diajak memahami permasalahan PLN dari
dalam serta menyelami pemikiran Dahlan Iskan
ketika berusaha mengatasi permasalahanpermasalahan yang terjadi. CEO Noted yang
ditulis dengan bahasa populer ini sering kali
membahas hal-hal teknis yang memberikan
wawasan mengenai seluk beluk perlistrikan di
PLN pada khususnya dan di Indonesia pada
umumnya. Beberapa kebijakan yang bagi
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sebagian orang dianggap radikal dan tidak
populer pun tertuang dalam beberapa CEO
Noted ini, misalnya penghapusan baju
seragam, larangan merokok, puasa SPPD,
tentunya kebijakan-kebijakan radikal tersebut
disampaikan juga dengan latar belakang, yang
biasanya cukup panjang, diambilnya kebijakankebijakan tersebut.
Gaya kepemimpinan Dahlan Iskan yang
nyeleneh dan unik mampu menularkan hawa
perubahan dan semangat bekerja di kalangan
PLN, walaupun jika dibandingkan dengan
perusahaan listrik di negara-negara tetangga
kita masih tertinggal jauh.
Beberapa tulisan Dahlan Iskan pada CEO
Noted memaparkan kondisi sikap, mental, dan
kinerja karyawan PLN, serta beberapa
kebijakan yang dianggap berbeda dan menjadi
gebrakan di PLN.
Salah satu kutipan menarik dari buku ini
terdapat pada halaman 237, "Integritas
diutamakan agar seseorang pemimpin tidak
membawa kepada kerusakan. Kerusakan
perusahaan dan kerusakan manusianya. Orang
biasa yang tidak punya integritas hanya akan
merusak dirinya. Tapi pimpinan yang tidak
berintegritas akan menimbulkan kerusakan
yang luas. Demikian juga dengan antusias.
Seorang pimpinan yang hanya mengandalkan
integritas, dia dan perusahannya memang akan
selamat. Tapi belum tentu bisa membuat
perusahaan maju. Untuk maju diperlukan
antusias. Hidup tanpa antusias, hidupkah itu?"
Lalu, izinkan saya bertanya, antusiaskah
Anda hari ini? (Dyan Garneta)

Lingkungan Pengendalian

SPIP
Kegiatan Pengendalian

Pemantauan
Pengendalian
Intern

Informasi & Komunikasi
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